
N A P K E L E T 

R E M É N Y I K S Á N D O R ÚJABB V E R S E I . 

Nincsen levél... 

A klinikán a portás egyszerűn 
És sajnálkozva vonja meg a vállát: 
«Nincsen levél.» — Ma megint nincs levél. .. 
S tán sose vártam még így levelet. 
Nem egyfelől, — de széttépett világom 
Minden parányi szögletéből várom 
Szorongásomra a feleletet, 
S hogy «jó hír» legyen: evangelium. 
Nincs két hete, hogy egyedül vagyok, 
De ez a két hét örökkévalóság, 
Miért, — az Isten tudja csak talán 

Ha özönével hullanának rám 
A jó hírt hozó testvér-levelek, 
Mint most a fákról záporzik a lomb: 
Talán, talán csak az nyugtatna meg. 

Mert éjjel furcsa vizió kísértett: 
Zarándok-lelkem botot ragadott, 
És koldusbottal, koldustarisznyával 
Suhantam sok-sok kedves portán által, 
Mindenkinél jártam, kit szeretek. 
Fogadtak zordon gladiátor-arcok, 
Méla mosolyok, vagy kisírt szemek, 
És mindenfelé több bánatot leltem, 
Mint amiről sejtelmem lehetett. 
Mert mindenkinek több, nagyobb a gondja, 
Égőbb keresztje, semhogy azt kimondja, 
S én úgy akartam lenni akkor éjjel 
Mindenikük Cyrenei Simonja . . . 
Eszembe jutott a cserélt keresztek 
Legendája is, s eszembe jutott, 
Hogy mégis csak az enyém legnagyobb: 
Mert ime, kitárt karom reszket, reszket, 
S a kedves vállán mozdítni sem bírja, 
Nemhogy levenni róla a keresztet. 
S nincsen levél, — ma megint nincs levél. 

Napkelet 56 
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A levélhordó jön-megy a kapun, 
Tehetetlen, szorongatott szívemre 
A kórház-kerti fáknak magasából 
Hull csak az őszi evangelium. 

Non omnis moriar. .. 

A székesegyház roppant tornyai: 
Négy óriási felkiáltójel 
E kicsi park-részletre is ügyel. 

Én itt e percben elborongva állok, — 
A holt lombot egy ember sepri össze, 
E zord zörgésbe hangzanak ki hát, 
S végetérnek az őszi szertartások. 

Egy kövön jártatom a szememet, 
Emlékkő egyszerűbb már nem lehet. 
Rajta halványan két művész neve, 
Megtudom, hogy mult század közepe .. . 
Egyik fuvola, a másik fagot, — 
És mind a kettő milyen rég halott. 

Nem nagy nevek, és nem zene-titánok. .. 
Jaj, az a szörnyű ember hogy zörög, 
S hogy fakulnak az őszi szertartások. 

De ki tudja, — Pécs ősi városában, 
Egy unokában, vagy dédunokában 
Valahol él a testté vált ige, 
A gyümölcstermő, áldott szerelem, 
Mit felidézett régi dobogón, 
Régi májusban, égig lobogón 
A fagot s fuvola meddő szíve. 

S a lenge hang, amelynek nincsen partja, 
Most nemzedékek bolthajtását tartja. 

Azért bennem is, míg itt halkan állok, 
Ujra kezdődnek régi szertartások. 
Seperj kísértő, zörögj csak, zörögj, — 
Zord levélzörgés alól, föld alól 
Fagot s fuvola kettős hangja szól. 
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Szemben az örökméccsel. 

Anyámnak. 
Ég, — de azt, aki gyujtotta, nem láttam. 
És azt sem, aki szelíd olajával 
Táplálja, hogy ki ne hunyjon a lángja, 
Szent, személytelen járása-kelése, 
Művében dereng álázatossága, — 
Hajnalban jár, vagy éjnek idején, 
Meg nem foghatom, s még nem láttam én. 

Ó égnek, égnek ilyen örökmécsek, 
Derengnek, — és nemcsak a templomokban, 
És vannak ilyen szolgáló leányok, 
Suhanok, lengők, tünők, mint az álmok, 
Művökben dereng alázatosságok. 

Ilyen lélek szerettem volna lenni, 
Láthatatlanul munkálkodva menni 
Szürkületkor az élet templomába. 
Míg künt ragyognak reklám-fényjelek 
S lüktet a világ torkában a láva. 

56* 



BÚS OTTHON MARAD A MENNYBEN. 

SZEMÉLYEK : 
Az ÚR 
PÉTER 
I. ANGYAL 
II . ANGYAL 
I I I . ANGYAL 

IV . ANGYAL 
BOLDOG 
BÁTOR 
ERŐS 
Bús 

ÖRÖM. 

(A menny vára. Fehér felhőgomolyagban gondolatnyi tér. Akkora csak, hogy 
a fény a lábát megvetheti. Tündöklés és káprázat ez a hely, alig látható és mégis 
végtelen, egy rezdülő mosoly is betölti, boltozata mégis a mindenségbe vész. A sejtés 
távolában, ahova csak behúnyt szemekkel ér el a képzelet, az Úr ül, előtte Péter. 
A közelben, tehát az egész égben e pillanatban nincsen senki. Köröskörül nagy csend.) 

ELSŐ JELENET. 
Az ÚR : Gyere csak ide, fiam. 
P É T E R (odamegy és a trón zsámolyára térdel): Parancsolj, Uram. 
Az ÚR : Tudni szeretném, fiam, hogy intézkedtél-e már és kellő-

képen fölkészültetek-e erre a nagy napra? 
P É T E R (ernyőzi a fülét): Nem értelek, Uram? 
Az ÚR : Nem értesz, vagy nem hallasz? 
P É T E R : Hallottam, hogy mit mondtál, de nem tudom, hogy 

miféle nagy napról beszélsz. 
Az ÚR (a fejét csóválja): Péter, Péter ! . . . Mi történt veled? Hova 

jutsz ezzel a feledékenységgel? Hát nem tudod, milyen nap van ma? 
P É T E R : Bocsáss meg, Uram, de az örökkévalóságot Te méred, 

nem én. Te szabod ki a percet és a végtelen időt. 
Az ÚR : Nézz f ö l ! 
P É T E R (föltekint). 
Az ÚR : Ne az arcomat nézd. Idenézz a szemembe. 
P É T E R : A szemedbe nézek. 
Az ÚR : Ma született a Gyermek. 
P É T E R (egyszerre megkönnyebbülve): Ó, hát erről beszélsz? Öreg 

vagyok, de hogy hihetted, hogy erről megfeledkeztem. Hiszen a pásztor-
botomon ma reggelre új rügy fakadt. 

Az ÚR : Na látod. Felelj hát, — fölkészültek az angyalok? 
P É T E R : F ö l . 
Az ÚR : Valamennyien? 
P É T E R : Nem mindnyájan, Uram. 
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Az ÚR : Hogyan? 
P É T E R (szabódva): Hát . . . 
Az ÚR : Már megint lesütötted a szemedet? 
P É T E R : Nem készülhetett fel mind, mert néhány most tölti a 

büntetését. Azok még térdepelnek. 
Az ÚR : Térdepelnek? 
P É T E R : Igen. 
Az ÚR : Miért? Te rendelted így? 
P É T E R : Én. Boldog megint csillagokkal játszott és hármat ismét 

a tengerbe ejtett. 
Az ÚR : Aztán? Ezért büntetted meg? 
P É T E R : Nem. Hanem azért, mert kacagott, amikor a három 

csillag kihúnyt. 
Az ÚR : Nos és mi csínyen érted a másikat? 
P É T E R : Bátor ismét álmodott. 
Az ÚR : Álmodott? 
P É T E R : Álmot látott, Uram. Hírről és dicsőségről álmodott. 
Az ÚR : A harmadik? 
P É T E R : Erős megint sírt és amikor kérdőre vontam, újból el-

tagadta könnyeit. 
(Csönd.) 

Az ÚR (fejét csóválva): Péter, Péter, háromszor szólt hozzád az 
én szerelmetes Fiam és te háromszor zártad be előtte megint a szívedet. 
Megbocsájtok, de a bűnösöket neked is fel kell oldanod. Én mondom 
néked, egyikőjük sem vétkezett. Eriggy, siess és bocsásd a világosságra 
őket. A Nap már leáldozóban van, mire lehanyatlik, lent kell lenniök 
valamennyiöknek a Földön. 

P É T E R (felemelkedik) : Megyek. . . (Megindul.) 
Az ÚR : Még nem is kérdeztem, mi történt a legkedvesebb 

angyalommal, Bússal? 
P É T E R : Épen tegnap érkezett vissza a Földről. 
Az ÚR : Nem panaszkodott? 
P É T E R : Nem. Jó munkát végzett. 
Az ÚR : Menj hát és tedd, amit mondtam. 
P É T E R : Megyek és úgy cselekszem, Uram. 

(Felhő terül szét, amely lassan elborítja és elfödi az Úr trónusát, mire a Menny 
függönyei köröskörül kitárulnak.) 

MÁSODIK JELENET. 
(Péter középen áll, körülötte angyalok játszanak.) 

I . A N G Y A L (egy bárányfelhőt ráz). 
P É T E R : Mit csinálsz te haszontalan? 
I . A N G Y A L : Havat szórok a Földre. 
P É T E R : Na, akkor csak rázd tovább. 
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I . A N G Y A L : Lobogtatom, de már nagyon gyengén ereszt. 
P É T E R (a másikhoz): Hát te? 
II. A N G Y A L : A csöndet költögetem, de nem akar felébredni. 
P É T E R : Hagyd, hagy aludjék ma este. 
II. A N G Y A L : JÓ. Én nem bánom, felőlem alhatik, akár ítélet-

napig is. 
P É T E R (a harmadik Angyalhoz fordul). 
III. A N G Y A L : Én meg kipányváztam a vihart. 
IV. A N G Y A L : Atyám, nézd, én meg összeragasztottam a szár-

nyamat. 
P É T E R : Hát eltört? 
IV. A N G Y A L : El tegnap, amikor lecsúsztam arra a fekete felhőre. 
P É T E R : Jó, hát csak játsszatok tovább. Aztán ha jól viselitek 

magatokat. . . 
A N G Y A L O K (egyszerre abbahagyják a játékot): Mit kapunk, ha jól 

viseljük magunkat? 
P É T E R : Majd meglátjátok. 
I . A N G Y A L : Mondd, Atyám, mit kapunk? 
P É T E R : Valamit. 
II. A N G Y A L : No mondd? 
P É T E R : Hát ha jól viselitek magatokat, estére lementek a Földre. 
A N G Y A L O K (egyszerre, nagy örömmel): A Földre? 
I . A N G Y A L (tapsolva): Lemegyünk a Földre! 
II. A N G Y A L : Készüljünk ! 
III. A N G Y A L : Megyünk ! 
I V . A N G Y A L : Hol a szárnyam? Lemegyünk a Földre ! 
I . A N G Y A L (hevesen): Én Boldoggal megyek ! 
II. A N G Y A L : Én Bátorral! 
III. A N G Y A L : Én Erőssel! 
IV. A N G Y A L : Én Örömmel! 
P É T E R : JÓ, jó, csak ne zajongjatok. Azzal megy mindenki, aki-

vel akar. 
Bús (odalép Péterhez): Én is, Atyám? 
P É T E R (dadogva): Hogyne ! Persze . . . Hanem . . . Neked várnod 

k e l l . . . Te még ne készülj . . . Még ráérsz . . . Majd aztán, majd, ha a 
többi visszajött. 

B ú s : Miért? 
P É T E R : Már megint kíváncsiskodsz? Már megint faggatsz? Mind-

járt hátrakötöm a sarkadat. 
Bús : Én nem mondtam semmi rosszat. 
P É T E R : Hát csak maradj itt és várd meg szépen, amíg vissza-

jönnek. 
(Hátralép és a következő pillanatban eltűnik egy felhőfoszlány mögött. Az angyalok 
nagy zsivajjal szétszaladnak, hogy fölkészüljenek a nagy útra. Bús leül egy halvány 

csillagra és ott várakozik.) 
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HARMADIK JELENET. 
(Péter jön három Angyallal.) 

P É T E R : No, álljatok szépen sorba ide. 
BOLDOG (mosolyogva): Mondhatok valamit, Atyám? 
P É T E R : Ne mondj semmit, nincs idő a fecsegésre. 
B O L D O G : D e . . . 
P É T E R (megfenyegetve): Hallgatsz? 
B O L D O G (elkapja a kezét és megcsókolja, átszellemülve): Csak ezt 

akartam. 
P É T E R (a másik kettőhöz): Gyertek hát ide, nem hallottátok? 
B Á T O R (nem mozdul). 
P É T E R : Nem hallod? Neked szóltam. 
B Á T O R : Nekem? 
P É T E R : Neked hát. 
B Á T O R : Hallottam a hangot, de azt hittem, hogy egy másik világ 

dörgése üzen értem. 
P É T E R (szigorúan): Vigyázz! Hogy mindig csak ilyesmin jár az 

eszed. 
B Á T O R : Mit tegyek, ha szüntelenül dörgést hallok? 
P É T E R (a harmadikhoz): Állj ide te is. 
ERŐS (előrelép): Itt vagyok, Atyám! 
P É T E R : Ne mozogj hát akkor folyton, mert csakugyan komolyan 

megharagszom. 
ERŐS : De hiszen én mindig engedelmeskedem. 
P É T E R : Azért Erős a neved. Az erősek mindig engedelmeskednek. 
ERŐS : De csak a gyengéknek. 
P É T E R (valamennyihez): Hallgassatok hát ide, a büntetésteket 

most az egyszer utoljára elengedem. Nem a magam jószántából, az Úr 
parancsára cselekszem. Ő rendelte el, hogy így legyen. Ma este le-
mentek ti is a Földre. 

B Á T O R : Valamennyien? 
P É T E R : Az egész mennyország. 
ERŐS : De csak az angyalok, ügy-e? 
P É T E R : Csak az angyalok. 
BOLDOG (mámorosan): Atyám, mondd, levihetem az eget? 
P É T E R : Amennyi a tarisznyába fér, annyit levihetsz. 
B Á T O R (lelkesen): Hát én, Atyám? Én is felkantározhatom a 

táltosomat? 
P É T E R : Föl. Máma te is megnyergelheted. 
ERŐS (széttárva a karjait): És én, Atyám? Én is sírhatok végre 

örömömben? 
P É T E R : Sírhatsz, ha nem látja senki sem. 
BOLDOG : Ma estére miénk lesz hát a Föld. 
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BÁTOR : Meg a mennyország. 
ERŐS : Az egész világ. 
P É T E R : A tietek. 
BOLDOG : Hozsánna ! 
B Á T O R : Ü d v ! 
ERŐS : Dicsőség ! 
P É T E R : Ne beszéljetek olyan sokat, hanem most már siessetek 

és készüljetek. Fussatok, mert már hallom, hogy az égalján zörög 
Göncölnek a szekere. 

BOLDOG : Megyünk. 
BÁTOR : Futunk. 
ERŐS : Mindjárt itt leszünk. 

(Mind a hárman el.) 

NEGYEDIK JELENET. 

Bús (aki az egész beszélgetést végighallgatta, lassú léptekkel odamegy 
Péterhez). 

P É T E R : Hát te? Itt voltál? 
Bús : Itt. Te mondtad, hogy maradjak itt. 
P É T E R : Egészen elfelejtettem. 
Bús: (bátortalanul): Mondd, Atyám? 
P É T E R : Mit? 
Bús : Most már mehetek? 
PÉTER : Hova? 
Bús Öltözködni. 
P É T E R (nem találva a szavakat): Azonnal. Csak várj egy kicsit. 

Előbb rendbeszedem ezeket a haszontalanokat. Majd aztán. 
Bús : Dehát akkor elkésem! 
P É T E R : Dehogy késel. 
Bús : Hát addig is . . . Addig is, amíg visszajönnek, addig is 

letépek legalább néhány hervadt rózsabimbót. 
P É T E R (végtelen gyengédséggel): De hiszen most is tele van a markod 

ibolyával? 
Bús : Csak a szivem van teli, Atyám, a markom üres. 
P É T E R (rakosgat, hogy mutassa, mennyire siet). 
Bús : Akkor mehetek? . . . 
P É T E R : Ejnye, hát hányszor mondjam még, hogy ráérsz. Nem 

olyan sietős, estig még van bőven időd. 
Bús : Hát akkor a többieknek miért mondtad, hogy siessenek? 
P É T E R : Azért, mert szelesek, meg ügyetlenek. 

(Néhány csillag reszketni kezd, a felhők összébb bújnak, az Angyalok egymásután 
jönnek útra készen.) 



889 

ÖTÖDIK JELENET. 

ÖRÖM (talpig fehérben): Itt vagyok. 
I . A N G Y A L : É n is . 
I I . A N G Y A L 
I I I . A N G Y A L } M i is . 
I V . A N G Y A L 
B O L D O G : Készen vagyunk. 
B Á T O R : Fölkötöttem a kardomat. 
ERŐS : Én megmosakodtam jégesőben. 
P É T E R : No csak ne büszkélkedjetek. Várjatok meg, mindjárt 

visszajövök. (Búshoz súgva.) Gyere. Jobb ha nem látnak. Úgyis harag-
szanak rád, hogy olyan sokat kóborolsz lent, a Földön. 

Bús : Ó, hiszen most ők is lemennek. 
ÖRÖM (kiölti a nyelvét Búsra): Bee ! 
P É T E R (megfogja Bús kezét): No gyere. 

(Hátramennek és eltünnek a Tejúton.) 

HATODIK JELENET. 

ÖRÖM (megérinti az előtte álló I. Angyal szárnyát): T E ! 
I . A N G Y A L : Mit akarsz? 
ÖRÖM : Ne várjunk tovább, mert elkésünk. 
I . A N G Y A L : Hány óra? 
ÖRÖM (fölnéz a csillagokra): Öt. 
I. A N G Y A L : Hujj ! Akkor odalent már leszállott az alkonyat. 
ÖRÖM : Le ám. Elkésünk, ha nem sietünk. Igy is öreg este lesz, 

mire leérünk. 
I . A N G Y A L : Gyertek hát akkor csöndben utánam. 
ÖRÖM (kiterjeszti a szárnyát és fejjel leveti magát a mélységbe). 
I . A N G Y A L 

III. A N G Y A L (utána repülve): Milyen hűvös a levegő! 
I V . A N G Y A L 
B O L D O G : Gyerünk mi is. 
B Á T O R : Gyerünk. 
ERŐS : Repüljünk. 
B O L D O G (visszakiáltva): Atyám! 
B Á T O R : Már szállunk ! 
ERŐS : Mindjárt leérünk ! 
ÖRÖM : Gyorsan ! Terjesszétek ki a szárnyaitokat, mert már 

szólnak lent a harangok. 
(Suhogás hallatszik, a következő pillanatban valamennyien eltűnnek az ürben.) 
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HETEDIK JELENET. 
P É T E R (jön vissza): Na gyerekek . . . (Nem akar hinni a szemének.) 

Mi történt? Hol vagytok? Csak tán nem szöktetek meg? (Letekint a 
mélybe.) Kijátszottak, nem vártak meg, megszöktek. Féltek, hogy 
nem érnek le, mire kigyúlnak a karácsonyfák. (Boldogan.) Hogy száll-
nak ! . . . Hogy szelik a levegőt! Mindjárt leérnek . . . Ni, Boldognak 
a lába már földet is ért. Ott áll a ház előtt, hallgatódzik, már ki is nyitotta 
az ablakot. . . Mennyi gyertya ég azon a kis karácsonyfán ! . . . 

NYOLCADIK JELENET. 
Bús (jön). 
P É T E R (nem veszi észre). 
Bús (Péterhez érve): Mit nézel, Atyám? 
P É T E R (felijedve): No nézd csak, a végén még csakugyan meg-

ijesztesz. Mindig a sarkamban jársz. 
Bús : Nem járok, csak követlek, Atyám. Mit néztél az imént? 
P É T E R : Ó ! . . . Semmit. 
Bús : Semmit? 
P É T E R : Semmit. Csak utánuk akartam kiáltani. 
Bús : Kiknek? 
P É T E R (vidáman, hogy elüsse a dolgot): Azoknak a dezentoroknak. 

Nem vártak meg, szó nélkül megszöktek. 
Bús (körülnézve, álomszerüen): Elmentek? 
P É T E R : E l ! Még el se búcsúztak. 
Bús : Elmentek . . . 
P É T E R : No, nem tesz semmit. Nem sokáig tart a mulatságuk, 

a hajnal utóléri őket. 
Bús (lefelé): Ni, ott mennek! 
P É T E R (ügyetlenül): Dehogy, azok nem ők. 
Bús (lefekszik a felhőre s előrehajlik a mélység fölé): De ők, én 

jól látom. 
P É T E R : Káprázik a szemed. 
Bús : Nem. Hiszen ott száll az egész sereg. (Fölugrik nagy izga-

lommal.) Gyorsan ! Engedj, Atyám, még utólérem őket! 
P É T E R (remegő hangon): Édes fiam, hát nem akarsz nekem hinni? 

Mondom, hogy nem ők. Ők már rég lent vannak a földön . . . Őket már 
nem érheted utól . . . 

Bús (kapkodva): A szárnyamat! Hova tetted a szárnyamat, 
Atyám? 

P É T E R (gyötrődve): Nem tudom. Nem láttam . . . 
Bús : De hiszen Te akasztottad fel tegnap este. 
P É T E R : Dehogy, hiszen már rég aludtam, mikor hazajöttél. 
Bús (átkutatja a felhőt): Nem lelem! Valaki elvitte. 
P É T E R (könyörögve): Hallgass rám, gyermekem ! . . . Nézd, már 
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sötét az út. Nem mehetsz egyedül. Eltévedsz ebben a vaksötétben. 
Én most már nem engedhetlek el. 

Bús : Nem? 
P É T E R (majdnem sírva): Nem. Féltelek. Mindjárt éjfél lesz. 

A Föld felett még beléd talál kötni valami kóbor szellem. 
Bús (hátralép, hirtelen fölvillanó gondolattal): Mondd, Atyám? 
P É T E R (nem mer ránézni): Mit? Mit m o n d j a k ? . . . 
Bús (Péter tekintetét keresve): Mondd? 
P É T E R : Mit mondjak? 
Bús : Nekem ezen az estén nem szabad lemennem a Földre? 
P É T E R (kimondhatatlan szenvedéssel): Ezt én nem m o n d t a m . . . 

Ki mondta ezt? Miért kérdesz ilyeneket? . . . 
Bús (megfogja Péternek a kezét és kényszeríti, hogy a szemébe nézzen) : 

Felelj, Atyám ! 
P É T E R : Ne faggass. Mit akarsz velem? 
Bús : Az Úrral beszéltél? 
P É T E R : Én nem beszéltem erről senkivel. 
Bús : Ő tiltotta meg, hogy lemenjek a Földre? 
P É T E R : Nem tiltotta meg senki sem. 
Bús (elereszti a Péter kezét, lehajtja a fejét, hátramegy, ott megáll, 

egy darab ideig vár, aztán halkan megszólal): Atyám? 
P É T E R (el akar csoszogni). 
Bús (kiül a Hold szarvára): Atyám! Gyere csak ide. 
P É T E R (odamegy). 
Bús (körülnézve): Hallod ezt a nagy csöndet? 
P É T E R : Érzem. 
Bús : Milyen csönd van itt is, odalent is. 
P É T E R : Csönd van mindenütt, fiam. 
Bús : Mindenki lement. 
P É T E R : Mindenki lement, gyermekem. 
Bús: Az egész mennyország lement a Földre, csak mi ketten 

maradtunk idefent. 
P É T E R : Csak mi ketten maradtunk az égben, gyermekem. 

(Elhallgatnak, lent hirtelen fölhangzik az angyalok eneke. Bús fölkel, könnyet 
törül ki a szeméből, aztán lassan megindul és kezdi felgyujtani a csillagokat.) 

Bibó Lajos. 



AZ ÉJTSZAKA SÁTORÁBAN. 

Arcunkon fényesség, de testünkön sötét. 
Fekszünk a fölperzselt fűvön magányosan. 
Aranyt lobbant a láng, míg erdő-üstökét 
mögöttünk feketén rázza ezer kísértet. 
Ijeszt e sűrű fák sora. S a mult idő beszél. 
Kicsábítja szemünk a tűz kicsi köréből. 
Zizegteti a messze, lombos vadont a szél 
s lángunk körül tér és idő mélysége egyesül. 
S fölébred emléke a régi szenvedésnek. 
Tűnt idők távolába nézünk ma mind a ketten. 
Ó, mennyi fájdalom, ó, mennyi béna élet! 
A nagy magányra gondolunk, amely rögös utunkra 
hullatta árnyait s a gyötrő árvaságra. 
Ó, mennyi küzdelem. S most együtt harcolunk. 
A két magányos út egymást hogy megtalálta. 
S most a jövőbe nézünk. Oly bizonytalan 
mint a homály, amely remegve száll reánk. 
Hűséges két szemünk kegyetlen éjbe néz. 
S lelkünk csupa remény. Van még nekünk csudánk, 
mely szent sugárral űzi a tétova jelent, 
lelkünk zugaiban felbukkant már a Nap ! 
Ó, mennyi jóság! Mennyi vágy! Milyen derűs, nagy ég 
hódít s a gondok tétova felhői oszlanak. 
Nyugodtan meredünk a nagy, fekete éjbe, 
amely oly csillagos, bizalmas. Betakarlak. 
Furcsán érzékeny vagy. Fáradt s üde. S talán 
holnap hajnalban már hűvösen hull a harmat. 
Csókollak, megölellek, szelíden, áhítón. 
S most lehúnyod pillád. Kis táborunk parázsa 
alig sápasztja már a csillagos, nagy éjt. 
Rád nézek s boldogan a szunnyadó varázsra 
gondolgatok, amely benned naponta nő. 
Tücskök ezüst szavától zeng most a messze rét! 
Kezünket összefonjuk és így imádkozunk 
s Hozzád simulva érzem a kettőnk gyermekét 
az ég alatt, amelyen habos felhő vonul. 

Marconnay Tibor. 



P A U L E T T E M E S É T JAVÍT . 

VAN egy helyes kis keresztlányom, Paulette. Nyolcesztendős, 
nagyon okos gyermek. Legutóbb születésnapjára Perrault 
Meséinek díszkötéses példányát adtam neki ajándékul. 

Néhány nap mulva megkérdeztem tőle : 
— Nos, elolvastad a könyvet? 
— El, keresztapa. 
— Jól mulattál rajta? Tetszett? 
— Persze ! — felelte kissé félrehúzva száját. — De van benne sok 

javítani való. 
— Hogy érted ezt, kis lányom? 
— Hát úgy, hogy vannak benne szép mesék, amik jól végződ-

nek . . . 
— Vagyis? 
— Vagyis a bűnösök elveszik büntetésüket, a jók pedig meg-

kapják jutalmukat. Például Csipkerózsika, Hamupipőke, Bojtossip-
kás . . . ezek jól végződnek. De a t ö b b i . . . 

— No, csak mondd tovább . . . 
— Hát nézd, keresztapa, jónak tartod te a Piroska végét? Ott 

van egy kis lány, megeszi a farkas. Miért? Mert a kis lány kedves volt 
hozzá és mert azzal szórakozott, hogy mogyorót szedett. Meg ott van 
a nagyanyó, azt is fölfalja a farkas. Pedig mi rosszat tett nagyanyó? 
Semmit. Aztán ott van az óriás felesége a Hüvelykmatyiban. Milyen jó 
asszony ez az óriásné ! Mikor meglátja Hüvelykmatyit és testvéreit, 
elkezd sírni és azt mondja nekik : «Jajjaj, szegény gyermekek, mi szél 
hozott titeket erre?» És odaviszi őket a tűz mellé, hogy melegedjenek, 
és mikor megjön az ura, eldugja őket az ágy alá. Ráveszi az óriást, hogy 
csak holnap falja fel őket s addig ellátja őket ennivalóval. És micsoda 
jutalmat nyer jószívéért? Másnap reggel ott találja hét leányát meg-
ölve. Hát igazság ez? Tudom jól, hogy a kis óriás lányok nem voltak 
szépek és bizony elég rosszaknak igérkeztek. De az anyjuk mégis csak 
szerette őket, hiszen anyjuk volt ! 

Paulette olyan hévvel és kifejezően mondta ez utóbbi szavakat, 
akárcsak egy színésznő. 

— Ez az egész, Paulette? 
— Ó nem ! — kiáltott, megrázva aranyfürtös fejecskéjét. — Nem 

is érnék a végére, ha mind el akarnám mondani. 
— Mondd csak. Ráérünk. 
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— Hát jó — szólt pillanatnyi gondolkozás után. — Szóval, amint 
mondtam, vannak olyanok, akik büntetést kapnak, pedig nem tettek 
semmi rosszat; de vannak olyanok is, akik büntetést kapnak, nem 
igazságtalanul ugyan, de sokkal nagyobbat, mint amilyent érdemeltek. 

— Hát bizony ilyen az élet, kis lányom, — motyogtam. 
— Mit beszélsz? 
— Semmit. Csak folytasd. 
— Például, mit csinált a Kékszakáll felesége? Kíváncsi és enge-

detlen volt. De hiszen joga volt hozzá, hogy mindenhová elmenjen és 
mindent megnézzen, hiszen ő volt a ház úrnője. De nem volt-e elég 
büntetés számára az a borzalom, amely elfogta az alsó teremben s ami-
kor látta, hogy a kis kulcs csupa vér és a vér nem megy le róla? . . . 

— Nem, úgy látszik, nem volt elég — folytatta Paulette gúnyo-
san.— Még az is kellett, hogy férje egyik kezére csavarja felesége haját, 
másik kezében felemelje szablyáját, hogy levágja fejét. Szerencsére ép 
akkor ért oda két bátyja. De mennyit szenvedhetett az a szegény asz-
szony ! És miért? Egy csöpp kis engedetlenségért. . . 

— No, de annak csak örülsz, kis lányom, hogy milyen sikert arat 
Carabas márki és az ő hűséges Csizmás Kandúrja? 

— Ó, arról is lehetne beszélni! A gyermekeknek szigorúan tiltják 
a hazugságot és meg is verik őket, ha hazudnak ; a te híres Csizmás 
Kandúrod pedig folyton-folyvást hazudik, reggeltől estig ! És nem kap 
ki. Meg aztán miért falja fel az óriást, aki őt nyájasan befogadja kasté-
lyába? Az óriás buta, hogy hiúságból egérré változik, de ez még nem ok 
arra, hogy felfalják. Aztán az a hülye Carabas márki, aki olyan gazdag 
lesz anélkül, hogy a kisujját is megmozdítaná — hát igazságos dolgok 
ezek? . . . Látod, keresztapa, hát 'iszen ezek szépek, szépek a te Perrault-
meséid, de bizony a gyermekekbe hamis eszméket oltanak . . . 

* * * 

Néhány napra ez eszmecsere után, épen karácsony ünnepén, 
Paulette összehívta kis pajtásait: Zette-t, Toche-t, Dine-t, Pote-ot, 
Niquette-t és Jojót és «történeteket mesélt» nekik, ami egyik legkedve-
sebb szórakozása volt. 

Hat pár csillogó szem szegeződött Paulettere és hat rózsás szá-
jacska kerekre nyitva itta mohón szavait. 

Paulette beszélt: 
— Akkor megszületett a kis Jézuska egy istállóban, az ökör és 

a csacsi között. Mária és József ott voltak mellette és a pásztorok meg 
a királyok eljöttek őt imádni. 

Ugyanabban az órában Piroska, aki már elfelejtette, hogy egy-
szer találkozott a farkassal, azzal mulatott, hogy mogyorót szedett és 
lepkék után futkosott és szép virágokból csokrot kö tö t t . . . 

— Virág . . . karácsonykor? — vetette közbe Zette. 
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Paulette megvetően mellőzte az ellenvetést és folytatta : 
— Piroska nem vette észre, hogy leszállt az éjtszaka. Az erdő 

fekete lett. Nehéznek érezte karján kosárkáját, melyben lepény és vaj 
volt. Eltévesztette az utat s elkezdett sírni. Egyszerre csak igen mesz-
szire világosságot pillantott meg. Ment, mendegélt arrafelé és egyszer 
csak ott találta magát az istálló előtt, ahol a Jézuska feküdt a jászolban. 
Bement. 

Először nagyon meglepődött, de amikor a kis Jézuska ránevetett, 
Piroska megpuszilta őt és odaadta lepényét, kis bögre vaját és csokrát 
a szent Szűzanyának. A Szűzanya megköszönte és azt mondta neki: 

— Jól tetted, hogy idejöttél, kis lánykám, mert különben felfalt 
volna a farkas. De a farkas még a nagymamádat sem falhatta fel, mert 
egy ember meglátta a farkast abban a pillanatban, mikor be akart 
menni nagymamádhoz és kövekkel agyonverte. 

Akkor Szűz Mária megparancsolta az egyik pásztornak, hogy vigye 
vissza a kislányt szüleihez, akik bizonyosan már halálra rémültek. És 
az egyik napkeleti bölcsnek annyira megtetszett a kis Piroska, hogy 
örökbe akarta fogadni. 

— Kérdezd meg előbb kedves szüleimet — mondotta Piroska. 
És a napkeleti bölcs elment Piroska szüleihez és örökbe fogadta 

Piroskát és elvitte országába őt is, papáját is, mamáját is és a nagyma-
máját is. És még most is élnek, ha meg nem haltak. 

— Vége? — kérdezte aggódva Niquette. 
— Nem — folytatta Paulette. — Amikor Piroska kiment az istálló-

ból, nagysírva jött az óriás felesége. És elmondta nagy búját-baját az 
Szűzanyának, hogy hét leányát megölve találta. A Szűzanya súgva 
beszélt valamit a kis Jézuskának, aztán így szólt: 

— Menj csak haza, szegény asszony, ott találod mind a hét leá-
nyodat az ágyukban elevenen ; szebbek lesznek, mint azelőtt, és nem 
lesz többé hosszú foguk és kampós orruk, hanem szép apró foguk és 
pisze orrocskájuk. De kösd lelkére férjednek, hogy többé ne merje meg-
ölni a kis gyermekeket. 

— Lelkére kötöm, asszonyom, lelkére kötöm ! — felelte az óriásné. 
Különben is férjem nagyon röstelli és búsul rajta, hogy tévedésből saját 
leányait ölte meg és azt hiszem, nagy bánata máris megjavította őt. 

Az óriásné nagy hálálkodva és igen megelégedetten távozott. 
Akkor meg Kékszakállné lépett az istállóba szétzilált hajjal, kis 

kulccsal kezében. Elmondta kalandját a Szűzanyának és hogy mennyire 
fél, mi lesz, ha férje majd visszatér. Mária fogta a kulcsot, Jézuska ke-
zecskéjéhez érintette és a vér abban a pillanatban eltűnt a kulcsról. 

És a Szűzanya visszaadta a kulcsot Kékszakállnénak s ő nagyon 
megköszönte. Kékszakállné akkor hazament és férje sohasem tudta 
meg, hogy felesége engedetlen volt. Hát nagyon nyájas volt hozzá, 
de mivel nagyon gonosz ember volt, hiszen megölte előbbi feleségeit, 
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azért néhány nap múlva valami vadászaton szerencsétlenség érte és 
meghalt. 

És Fanchon, a gőgös leány, aki arra volt ítélve, hogy kígyó és béka 
ugorjék ki a szájából minden szava után, szintén eljött Betlehembe. 
A kis Jézus elé járult, letérdelt előtte és már előre reszketve a bekövet-
kezendőktől, így szólt: 

— Kis Jézuska, könyörülj rajtam ! 
És lám, most kígyó és béka helyett karácsonyi rózsák hulltak 

szájából. 
Alig tette ki lábát sírva-hálálkodva Fanchon az istállóból, jött egy 

úr drága ruhába öltözve, nagy tollas kalpaggal fején. Rárivallt a pász-
torokra : 

— Félre, paraszt ! Helyet Carabas márkinak ! 
És a jászol elé billegve, végre levette tollas kalpagját és így szólt 

a gyermekhez : 
— Öcsikém, bemutatom neked hódolatomat! 
A szent Szűz pedig így felelt: 
— Márki úr, menjen csak szépen haza. Először is maga nem márki, 

hanem egy molnárnak a fia. Maga nem barátja fiamnak, mert maga 
nem alázatos szívű és nagy vagyonát nem tisztességes úton szerezte, 
hanem kandúrjának ravasz fortélyai és hazugságai által. Nem szégyenli, 
hogy egy macskának köszöni mindenét? Menjen csak szépen haza, fiam. 
Míg maga itt jár, addig a maga szép kastélya köddé foszlott, már csak 
hült helyét találja. De ha becsületesen munkához lát és jóakarata van, 
megigérem magának fiam nevében, hogy jó sorba fog jutni és nem 
lesz boldogtalan. 

És a márki a pásztorok és a bölcsek nevetésétől kísérve, elsom-
polygott. 

Ez a vége. 
. . . Zette, Toche, Dine, Pote, Niquette és Jojó úgy látszik, el van-

nak ragadtatva a gyönyörű «történetek»-től, mert még percek mulva is 
tátva a szájacskájuk . . . 

Ujságolvasást tettetve a sarokból hallgattam Paulette-et. Mikor 
bevégezte, így szóltam hozzá : 

— Igen jól beszéltél, kis lányom. De tudod-e, hogy megfeledkeztél 
a tündérekről, akik szintén benn vannak Perrault meséiben. Azok is 
eljöttek ám az istállóba, imádni a kis Jézust! És mivelhogy igen szépek 
voltak és gyönyörűen voltak öltözve, az egyik aranyruhába, a másik 
ezüstbe, a harmadik karmazsinselyembe, a negyedik kék bársonyba és 
így tovább és mivelhogy ezernyi-ezer drágakő csillogott rajtuk, hát ez 
gyönyörű látvány volt, amit te könnyebben el tudsz képzelni, mint én 
leírni. A kis Jézus fogadta hódolatukat, aztán átváltoztatta a tündére-
ket szentekké és elosztotta őket szerte a mezőkön és az erdőkben. Ők 
aztán ottan gondoskodtak a növényekről és virágokról, amikkel gyógyí-
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tani lehet, és a forrásokról, melyeknek szintén gyógyerejük van ; oltal-
mazzák az utasokat, elfojtják a mérges növényeket, tanítják énekelni 
a madarakat. 

— Ezek közül való volt az is, aki először szólott a te nagy barát-
nődhöz, Janne d'Arc-hoz a tündérek fája alatt. . . 

Franciából: Kertész Kálmán. 

SZELÍD SÓHAJ. 

Az ajtónál megállott és derékon 
kimondhatatlan lágyan hajlott hátra 
és kedves kis füléhez vonta vékony 
csuklócskáját, hol zizzenő, parányka 
csattok kis órát fogtak csöpp fogakkal 
és hallgatózott: jár-e még a kedves, 
finom kis mű és kék zománcán nyargal, 
futkároz-e az óratű szerelmes 
vágyakkal? zárt lapon, kicsiny köröcske 
rideg középpontjában ottrekedvén, 
reménytelen köríven mindörökre 
a változatlan éjt s napot ketyegvén ... — 
így állott búsan hallgatózva ottan, 
finom kis ujjacskái megremegtek, 
legkisebb ujját ajkaimhoz vontam, 
s így szóltam: hallgass, hallgass engemet meg, 
tiéd vagyok, vonj ujjaidra, apró 
kis ékszer, érted, érted futkosó vágy 
vagyok, kis óratűcske, kék csavargó, 
mely csuklócskád körül ketyegne, órád 
vagyok, zenélő szerkezet, hát hallgass, 
bezárt körön körötted hogy' kerengek, 
s fogaskerékként zúgó és rugalmas 
szívemmel érted, érted mint esengek! 

Horváth Béla. 

Napkelet 57 



HOZZUK H A Z A LISZT FERENCET! 

«Liszt Ferenc magyar!. .. senkinek sem adjuk Őt oda» — mondta Klebels-
berg Kunó gróf kultuszminiszter a filharmonikusok hetvenötéves jubileumán 
tartott beszédében. 

«Én is a régi, erős fajhoz tartozom, én is fia vagyok e megtörhetetlen nemzet-
nek, melyre — hiszem — még jobb napok is várnak» — írja Velencéből 1838 
májusában Massard Lamberthez intézett levelében Liszt maga. 

És ez a rendkívüli zseni, a magyar és a világzene büszkesége, akinek 
alakja gigászi arányban nő, — idegen földben pihen. Negyvenkét év óta ! 

Idők folyamán többször felhangzott a közvéleményben az a kívánság, 
hogy hamvait haza kellene hozni, de nem vert elég visszhangot s magyar nem-
törődömségből elhamvadt a kilobbant vágy. De most, amikor csupán szellemi 
integritásunkat hagyták meg ; most, amikor csak a magyar zsenialitás fegy-
vereivel tudunk harcolni; most, amikor kifosztottak vagyunk, — minden 
értékünket össze kell gyüjtenünk, hogy megmutassuk és bebizonyítsuk a 
világnak, milyen istenáldotta, milyen zseniális nemzetet akart összetörni. 

Ebben a perben egyik legsúlyosabb koronatanunk mindenesetre : Liszt 
Ferenc, aki olyan diadalmas magyar zászló, hogy évtizedek óta német, vagy 
franciaszínűre mázolgatják nyiltan s titokban az illetéktelenek. 

— Tiltakoznunk kell az ellen, hogy Liszt Ferencet tőlünk elvegyék — mondta 
a kultuszminiszter. Tiltakozni fogunk a zenetudomány, történettudomány 
és zeneművészet könyvekbe fogott módszereivel. Liszt virágzásnak indult 
világkultuszát nemzeti színünk szeplőtelen leplével fogjuk övezni s meg fogjuk 
mutatni mindenkinek a valódi, igazi, magyar Liszt Ferencet. De ezalatt haza 
kell hoznunk drága hamvait! Nem azért, mert most szükségünk van rá, hanem 
hazafias kegyeletből s magyar szívünk őszinte, régi vágya szerint és a termé-
szet örök rendeléséből kifolyólag is, amely azt parancsolja, hogy a földi teremt-
mények nyugovásra arra a helyre térjenek meg, ahonnan származtak. 
Liszt Ferencet magyar föld adta a világnak, magyar földnek kell takarnia 
magyar hamvait. A szellemi kincsekkel rakott magyar portáról az Ö grandió-
zus alakja nem hiányozhatik. Innen, tőlünk kell hogy sugározza fényszóró 
kévéit az őt bámuló világhorizontra. 

Két körülmény is indokolja, amiért most állunk elő nemzeti óhajunk-
kal. Az első : az időpont, a külpolitikai helyzet alkalmassága. Most talán 
sikerrel kérhetjük vissza az idegenektől Liszt Ferencet, ezt a pompázatos zenei 
Corvinát. A másik a kötelesség. Az a nemzeti kötelesség, mely az utókorra 
hárul, mikor az elődök vétkeznek a nemzet szelleme ellen. 

Mielőtt a történeti háttért feltárnánk, olvassuk el Klebelsberg gróf hivat-
kozott beszédének idevágó szavait: 

«Liszt Ferencet senkinek sem adjuk oda! 
Dürer Albert elment Nürnbergbe, az ő családja németté vált, de Liszt 

Ferencet annak ellenére, hogy hazánk történetének mostoha szakában ő is, 
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mint annyi más nagy művészünk, kénytelen volt idegenbe menni, 1867-ben, 
amikor függetlenek lettünk, amikor a magunk sorsának urai lettünk, haza-
hívtuk. Ő magyar ! Gyakran olvasom újabban, hogy a programmzenének, 
a szimfonikus költeménynek, tehát a mi napjaink műfajának egyik megala-
pítója, egyik úttörője, talán maga az úttörője, az új német zenének megalapí-
tója volt. 

Senki sincs, aki nagyobbra becsülné talán e nemzet soraiból a német 
nemzetet, mint én. Szeretjük ezt a nemzetet, mert együtt küzdöttünk vele 
a nagy háborúban és semmi sem kovácsol jobban össze nemzeteket, mint a 
harcmezőkön közösen kiontott vér, de ennek ellenére tiltakoznunk kell az ellen, 
hogy Liszt Ferencet tőlünk elvegyék. Liszt Ferenc magyar! Liszt Ferencnek az a 
dicsősége, hogy a programmzenének, a szimfonikus költeménynek megalapítója, 
úttörője volt, Liszt Ferenccel együtt a miénk. 

Amikor azt látjuk, hogy Bayreuthban ünneplik Wagner géniuszát, 
Salzburg ünnepli az ő nagy fiát, Mozartot, úgy érzem, jól tették a mi szimfo-
nikus művészeink, hogy mai koncertjük műsorát Liszt Ferenc műveiből állí-
tották össze. Dokumentálni akarjuk, hogy a miénk s e mellett tettekkel kell 
bizonyságot tenni. Mi, magyarok, a magunkénak Lisztet csak akkor tekinthetjük, 
ha mi itt magyar földön, Budapesten vagy akár Sopronban megrendezzük a mi 
Liszt-ünnepi játékunkat. A magyar művészet erejével követeljük magunknak 
Liszt Ferenc művészetét nemcsak a vér és leszármazás jogánál fogva. 

Csodálatos, hogy költőinket, a magyar nemzet érzelmi világának igazi 
tolmácsait, mennyire ihlette a nagy magyar művészek, a nagy magyar virtuó-
zok életmunkája. Vörösmarty egyik legszebb ódájában szólította fel Liszt 
Ferencet, a hangok nagy tanárját, hogy vigasztalja ezt a szenvedő magyar 
népet. Utóbb Arany János egyik legszárnyalóbb költeményét intézte Reményi-
hez és felszólította, hogy a zenének nemzetközi nyelvén hirdesse odakinn 
a külföldön, ahol hangversenyezett, a magyar géniusz erejével, a magyar 
igazságot. Az ötvenedik évforduló alkalmával egyik érdemes nemzeti költőnk, 
Ábrányi Emil egy ódában a szimfonikus zenekart mint a lefegyverzett ma-
gyar honvédek pótlóit aposztrofálta és felszólította, hogy mint az ötvenes 
években, mikor fegyverekkel nem lehetett védeni a magyar igazságot, csak 
a hangszerek erejével hirdessék azt továbbra is, mint akkor, a művészet 
erejével. 

A magyar nemzet tragédiája benne van abban, hogy a kiegyezés, Ferenc 
József boldog ideje, után ma megint odajutottunk, hogy a lefegyverzett hon-
védek, a lefegyverzett nemzet helyett önöknek, a magyar művészeknek kell 
a művészet nemzetközi nyelvén a magyar nemzeti igazságokat hirdetniök. 

Ebben benne van a magyar históriának egész tragédiája. A nagy magyar 
hőskölteménynek megvan a nagyszerű refrénje, de megvan az a szörnyű 
ritornellje is, hogy a fejlődések rövid korszakát mindig nemzeti szerencsétlen-
ségek követték. De túléltük ezeket a nemzeti szerencsétlenségeket, mert a nem-
zetek sorsát intéző Gondviselés a nemzeti balsorshoz adott nekünk magyar 
szívet is, amellyel minden más nemzet felett jobban és erősebben tudjuk a 
hazát szeretni. 

Ez a hazaszeretet, ez a klasszikus magyar hazaszeretet szólaljon meg az 
önök hangszerein is ! Vigyék szét Európába és hirdessék más nemzeteknek a 
trianoni igazságtalansággal szemben a művészet nemzetközi nyelvén a magyar 
igazságot úgy, mint azt Arany kívánta Reményitől. De ne feledkezzenek meg 
az itthon szenvedő magyar nemzetről se adjanak, úgy amint azt Vörösmarty 
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kívánta Liszt Ferenctől, nekünk a balsorsban vigasztalást, hogy mélyebbé, erősebbé, 
erőteljesebbé tudjuk tenni a magyar életet.» 

Igy beszélt ma kultúrpolitikánk hivatalos vezére Liszt Ferencről. 
A negyvenegy évvel ezelőtti hivatalos felfogás — amint meglátjuk — 

más volt. 
* * * 

Csendes, meleg, nyári éjtszakán, 1886 augusztus 31-én egynegyed tizen-
kettőkor halt meg Bayreuthban Liszt Ferenc. Halálának és eltemettetésének 
körülményeiből azokat ragadjuk ki, melyek nemzeti szempontból jóvátételre 
várnak. 

A mester környezetében halálakor egyetlen magyar ember sem volt, 
Thomán Istvánt kivéve, akinek, mint fiatal tanítványnak, nem sok befolyása 
lehetett. Fejetlenség és zűrzavar uralkodott a nagy koporsó körül. Több okból. 
Voltak olyanok, akik «egész csendben és lehető gyorsan akarták eltemetni 
Lisztet, nehogy a részvét nagyobb mérveket ölthessen», amivel Wagner emléké-
nek akartak hízelegni. (Pesti Napló 1886. aug. 7. 217. szám, esti kiadás.) 

A zűrzavar egyik legnagyobb oka az volt, hogy a holttestbebalzsamozás 
mellett is a mester régóta megnyilvánult vízibetegsége miatt gyorsan enyészett, 
úgyhogy a koporsót az első napon le kellett ólmozni. A fejetlenséget mutatja 
Verhovay Gyula lapjának, a «Függetlenséginek közlése (1886 aug. 4. 214. 
szám): «Liszt — mivel elfeledték kinyujtóztatni — abban a helyzetben feküdt, 
ahogy meghalt; fölemelt, kissé balfelé hajló fővel, lehajló kezekkel. Halovány 
arcát szelíd mosoly világította meg». Verhovay lapjának idézett száma tovább 
így ír: «Wittgenstein hercegné, Liszt ismert régi barátnője, Wagnernének azt 
táviratozta, hogy Liszt egykor azt mondotta neki, hogy Budapesten akar 
eltemettetni a Ferencrendiek szerzetesi ruhájában. A fennforgó viszonyok között 
a kívánságot már nem lehetett teljesíteni». 

Mik lehettek ezek «a fennforgó viszonyok»? — nem derült ki. 
De mindenesetre érdekes, hogy Jókai lapja, a «Nemzet», reggeli kiadásá-

nak 1886 aug. 3-iki 213. száma ezeket írja (Bayreuthban aug. 2-án feladott 
távirat): «Liszt Ferencnek ittlevő barátai azt állítják, hogy van Bécsben egy 
végrendelete, melyben azon óhaját fejezi ki, hogy holtteste Budapesten temet-
tessék el. De minthogy az az egyén, akinél a végrendelet van, nem ismeretes s 
ma délig senki nem értesíttetett, megállapították, hogy Liszt holttestét itt 
temetik el augusztus 3-án délelőtt tíz órakor a Wahnfried-villából». 

A magyar érdekek háttérbeszorítását élénken ecseteli a Pesti Napló. 
(Szerkeszti: Urváry Lajos. 1886 aug. 7. 217. szám, reggeli kiadás.) 

«Liszt Ferenc temetésén résztvettek Munczy Lajos zenekarának tagjai is. 
A barna fiúknak nem épen jól ment dolguk Bayreuthban s már épen elutazóban 
voltak, amikor meghallották, hogy Liszt Ferenc meghalt. Egyhangúlag elhatá-
rozták, hogy megvárják a temetést s összerakott filléreikből óriási virágkoszorút 
rendeltek, melynek széles nemzetiszínű szalagján e szavak állottak : «Liszt 
Ferencnek, a halhatatlan nagy magyar mesternek, hódoló megemlékezésül, 
Munczy Lajos és társai.» A zenészek feketébe öltözködtek és testületileg vitték 
fel a koszorút a ravatalra. Mikor a menet megindult, a barna csapat hangos 
zokogásba tört ki, mely a közönséget mélyen meghatotta, úgyhogy a környezők 
szemeiből is hullani kezdett a záporeső. Annyi igaz, hogy a kormány és hivatalos 
intézeteink küldöttei nem fejezték ki a magyar nemzet gyászát oly meghatóan, mint 
az egyszerű, derék magyar zenészek.» 
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Mert mit tett a kormány? Csaknem semmit. Trefort Ágoston kultusz-
miniszter Berzeviczy Albert miniszteri tanácsos útján táviratilag fejezte ki 
részvétét Wagner Richardné, Liszt Cosimának s megbízta Mihalovich Ödönt 
és verebi Végh Jánost, hogy a kultuszminiszteriumot a temetésen képviseljék. 
Arra, hogy Liszt a magyar nemzet halottja volna s magyar földbe kellene 
eltemetni, az intézőkörök nem gondoltak, vagy nem akartak gondolni. Liszt 
valójában sohasem volt kedvelt az udvar előtt s az országban, különösen a 
zenei vezetőkörökben (régi magyar átok!) elég sok ellensége volt. Ez lehetett 
a kormány semlegességének háttere. 

A temetés végbement. Rá öt hónapra a magyar kormány olyan mulasz-
tást követett el, melynek bélyegét nemzeti szégyenként tovább nem visel-
hetjük. Az történt ugyanis, hogy Liszt leánya, Wagnerné, a magyar nemzet 
abbeli óhaját, hogy a mester magyar földben pihenjen, készségesen teljesítette 
volna, ha a magyar országgyűlés a hamvakat egyhangúlag kikéri. Wittgen-
stein hercegné is pártolta a kérést. De a magyar országgyűlés nem viselkedett 
úgy, hogy azzal a Liszt-család meg lehetett volna elégedve. 

Amint Thoman István Bayreuthból hazajött, tudatta Haynald Lajos 
bíborossal a Liszt-család kívánságát. Haynald, Liszt meghitt barátja, a Magyar 
Irók és Művészek Társasága és az Országos Magyar Daláregyesület útján 
megindította a mozgalmat a nagy mester hazahozatala érdekében. (Ifj. Somssich 
Andor: «Liszt Ferenc élete», Napkelet Könyvtár 6—7. szám, 432. oldal.) 
Kérvényt adtak be az országgyűléshez, melyet a ház 1887 február 17-én tár-
gyalt le Péchy Tamás elnöklete alatt. A kormány részéről jelen voltak : Tisza 
Kálmán, Baross Gábor, Trefort Ágoston, báró Fejérváry Géza, Fabinyi Teofil, 
Bedékovich Kálmán, báró Orczy Béla (az 1884—1887. évi országgyűlés kép-
viselőházi Naplójának XVI. kötete. 1887 február 17-én, 333. országos ülés). 

«Tibád Antal jegyző (olvassa) : A Magyar Irók és Művészek Társasága és 
az Országos Magyar Daláregyesület Liszt Ferenc hamvainak hazaszállíttatása 
és Budapesten megfelelő helyen való eltemettetése iránt kérelmeznek. 

Gajáry Ödön előadó: T. képviselőház ! A Magyar Irók és Művészek Társasága, 
továbbá az Országos Magyar Daláregyesület ezen kérvényei, melyekben magát a 
művészet terén ragyogó helyre felküzdött honfitársunk, Liszt Ferenc hamvainak 
hazaszállítását kérik, teljesen megfelelők azon nemes hivatáshoz, amely ezen 
egyesületek mint nemzeti kultúránk öntudatos faktorainak társadalmi törekvé-
seit mindenkor és mindenben jellemzi. 

A nemzeti kegyelet fölkeltése épúgy hivatása lehet az egyesületi működés-
nek, mint amily hivatása az egyesnek művelni mindazt, amit az egész művelt 
világ szépnek, jónak és nemesnek tart. (Halljuk !) Dolgozni ambicióból, terem-
teni és alkotni a veleszületett isteni adomány értékesítésének szükségérzetéből 
és az ezáltal kiérdemelt elismerést s tiszteletet megosztani a nemzettel és ekként 
visszaajándékozni hála fejében a nemzeti géniusz adományaiért a nemzetnek 
azt, amit sem vér, sem veríték, sem erő meg nem szerezhet : a művelt nemzetek 
tiszteletét és elismerését a nemzeti kultúra iránt. A művészet és tudomány fel-
kentjei ezt cselekszik folyton s ezért elvitázhatlan az ő joguk a nemzet elisme-
résére és hálájára. A nemzet háláját és elismerését emlékben megörökíteni... 

Thaly Kálmán: Rákóczit hozzuk haza ! 
Gajáry Ödön előadó: . . . épúgy kizárólagos kötelessége a társadalomnak, mint 

amilyen kizárólagos jog ez. És valahányszor egy kiváló alakját ezen szellemi 
munkásoknak visszakéri az örökkévalóság, mindannyiszor joggal vindikálja 
magának a nemzeti társadalom, mely mint az anyaföld, nemcsak az erőt, de 
a talajt is szolgáltatja ehhez a munkálkodáshoz, hogy megdicsőítve legyen a 
nemzet számára mindaz, ami az elhunytban nemzeti volt. 

Röviden összefoglalva, ezen eszméket fejezik ki a kérvények, t. Ház, 
és ezen eszmék megvalósítására szolgáló törekvés a kérvényezés ténye maga. 
És én nem hiszem, hogy általában véve ezen eszméket a t. Háznak minden tagja 
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ne helyeselné. A jelen esetben azonban, midőn a kérvények a t. Ház elé kerül-
nek, a kérvényi bizottság egyhangúlag azon meggyőződésben volt, hogy a kér-
vényezők társadalmi törekvéséhez a t. Ház, mint politikai testület, elismerésével 
hozzájárulhat akként, hogy ezen társadalmi törekvést a politikai faktorok által 
is támogatni kívánja. És mert a kérvényezés célja egyáltalában nem lehet az, 
hogy a nagy művész emléke felett itt politikai diskusszió fejlődjék ki, a képviselő-
ház kérvényi bizottsága a következő határozati javaslatot ajánlja (olvassa) : 

«A Liszt Ferenc hamvainak hazaszállítása iránt megindult társadalmi 
mozgalom erkölcsi támogatása céljából jelen kérvények kiadatnak a vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi miniszternek.» (Helyeslés.) 

Thaly Kálmán: T. Ház ! Nekem semmi kifogásom ezen határozati javaslat 
ellen, ha csakis erkölcsi támogatás végett adatik ki a kérvény a t. kormánynak. 
Azonban emlékeztetem a t. Házat arra, hogy a kérvényi bizottság ajánlotta 
több mint 50 törvényhatóság kérvényét, amelyek Magyarország érdekében 
Lisztnél még nagyobb érdemeket szerzett nagy hazafi, Rákóczi Ferenc hamvai-
nak hazaszállítását kérvényezték. Azok ott poshadnak a belügyminiszter vagy 
miniszterelnökség archivumában és az 50 és néhány municipális kérvény alap-
ján a nagy fejedelem relikviáinak hazaszállítására a nemzetnek nincs pénze, 
sőt úgylátszik, az erkölcsi támogatás is már feledékenységbe megy, talán azért, 
mert még most is bizonyos körökben némi ellenszenv van ezen nagy magyar 
hazafi hamvainak hazaszállítása ellen. 

Liszt Ferenc érdemeiből semmit levonni nem akarok, de mégis csak úgy 
hasonlít azon nagy Rákóczihoz, hogy Rákóczi maga volt Rákóczi és megtartotta, 
sőt, visszavívta a magyar nemzetnek az alkotmányt, mert ha ő fegyvert nem 
ragad, a magyar nemzet nincsen, mert beolvasztatott volna a Kolonits-féle egy-
séges Ausztriába, amely nyelvünket támadta meg és alkotmányunkat vette el. 

Liszt Ferenc pedig csak indulóját transzkribálta annak a nagy férfiúnak, aki 
hamvainak hazahozatalára nagyon érdemes volna. Én azért ezen alkalmat meg-
ragadom, hogy felújítsam ez ügyet és kérjem a kormányt, hogy támogassa azon 
kérvényekben kifejezett óhajt, amire a Háznak is határozata van. Mert a tárgyalás 
alatt levő kérvényeket csak egyes társulatok nyujtották be, míg Rákóczi hamvai-
nak hazaszállítását 50 egynéhány törvényhatóság kéri. Én tehát hozzájárulok a 
tárgyalás alatt levő kérvények erkölcsi támogatásához, hanem most ez alkalom-
ból is hangoztatom, hogy II. Rákóczi Ferenc emlékének elsősorban van igénye 
arra, hogy hamvai hazaszállíttassanak. E tekintetben hivatkozom a magyar 
nemzet közérzületére, hivatkozom azon 50 és egynéhány törvényhatóságra és 
kérem, hogyha az egyiket erkölcsi támogatásban részesítik, ne feledjék a másikat 
sem. (Élénk helyeslés a szélső baloldalon.) 

Ábrányi Kornél: Tudom jól, hogy csak rendkívüli esetek lehetnek azok, 
mikor valamely nemzetnek törvényhozása ily kérdésekben határoz, vagy még 
csak tanácskozik is ; tudom jól, hogy azon érdemeknek, melyeknek ily megörökí-
téséről van szó, minden kételyen felül kell állaniok. És tudom, hogy a kérdésnek 
akképen kell feltéve lenni, hogy ha valamely nemzet ilyet meg nem tesz, vajjon 
ezáltal nem maga önbecsülésén ejt-e csorbát. Én a jelen esetet ilyennek tartom. 
Mert tény az, hogy a jelen századnak kevés oly nagyobb lángelméje volt, mint 
Liszt Ferenc. Az ő fényes művészetének ragyogása az egész világot betöltötte 
és nincs ország Európában Oroszországtól Spanyolországig, amely Liszt Ferencet 
meg ne koszorúzta, mely diadalszekerét ne tolta volna. (Helyeslés.) 

Az egész világon kifejlődött és előhaladt művészet őbenne egyik legelső 
mesterét tiszteli és ő az, akiről a magyar nemzet egyik legnagyobb költője, Vörös-
marty, azt zengte : «Bárhova nemj, mindig hű rokon». 

Mert Liszt Ferenc hosszú és fényes pályájának első és középső korszaká-
ban igaz, hogy közvetlenül nem vehetett részt a magyar nemzet küzdelmeiben 
és szenvedéseiben ; de az is igaz, hogy hosszú művészi pályáján, bárhol aratta 
babérait, az ő dicsőségéből hazájának mindig rész jutott. Mert soha semmi körül-
mények között más nemzet és más állam kötelékébe nem lépett ; magát mindig, 
bármily tárt karokkal is fogadták másutt, idegennek tartotta mindenütt és ma-
gyarnak vallván magát, mindig büszke volt arra, hogy magyarnak született. 

T. képviselőház ! Én azt hiszem, hogy a nagyság, melyet valaki kivív és 
melynek elismerésére az egész világot rákényszeríti, a legnagyobb szolgálat és 
érdem azon nemzet iránt, mely őt szülte és hogyha valaki részletezni kívánná, 
hogy mik voltak tehát Liszt Ferenc érdemei hazája iránt? elég volna rámutatni 
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Liszt Ferenc nagyságára. De mi ennél többet is tehetünk. Mert a zenének is meg-
van a maga nemzeti nyelve és Liszt Ferenc ezt a nyelvet szólaltatta meg és ezen 
játszott egész életében. A magyar zenét a külfölddel ő ismertette meg és oly nagy 
mesterek, mint Berlioz, Brahms, Liszt után bevették alkotásaikba a magyar zenei 
dallamokat is. Liszt Ferenc, mint virtuóz, bármerre járt, sohase mulasztotta el 
a magyar zenét ismertetni és annak mindenütt rokonszenvet, tiszteletet szerzett. 
És már férfikorának delén kifejezte azon óhaját, hogy életének hátralevő részét 
hazájában akarja eltölteni. Ennek a vágynak köszönhetjük a magyar királyi 
Zeneakadémiát, mely kulturális nívónkat emelte, melyre a külföld messze orszá-
gaiból küldötte saját gyermekeit, hogy azok itt, Magyarország fővárosában, Liszt 
tanítványai lehessenek. 

Minden nemzet nagy súlyt fektet arra és büszkeségének tartja, hogyha nagy 
férfiak, kiket az egész világ ismer és tisztel, haláluk után otthon pihennek. Olasz-
ország nagy fénnyel és áldozatokkal hozatta haza Rossini hamvait. Németország 
ezt tette Weber hamvaival és Anglia, mely Byront életében üldözte, elkárhoz-
tatta, halála után nagy fénnyel és ünnepélyességgel hozatta haza hamvait. (Igaz ! 
Úgy van !) 

T. képviselőház ! Magyarország ezelőtt 70 esztendővel nem volt oly nagy, 
hogy Liszt Ferencnek egész életét és kifejlődését magához köthette volna, de 
Magyarország ma talán kisebbnek mutatná magát, mint amilyen, ha ily nagy 
férfiú hamvait haza nem akarná szállítani. (Helyeslés, tetszés.) 

T. Képviselőház ! A dicsőségnek és nagyságnak legendái a halál után min-
dig nagyobb arányokban fejlődnek ki és örökké tartanak. És Liszt nagyságáról 
is a művelt világ mindig meg fog emlékezni és mindig kérdezni fogja, hogy hol 
van eltemetve? 

A kérdés az, hogy vajjon erre milyen válasz adassék? Az-e, hogy el van 
temetve idegen országban, vagy pedig az, hogy ott van eltemetve, ahol született, 
saját hazájában. 

Én óhajtom, t. Ház, hogy erre a kérdésre ez utóbbi válasz adassék meg és 
ép ezért pártolom a kérvényi bizottság javaslatát. Kérem és óhajtom, hogy a 
t. kormány oly irányban határozzon és járjon el, mint mikép szerencsés voltam 
kifejezni. (Helyeslések.) 

Steinacker Ödön: T. képviselőház ! (Halljuk !) Azok után is, miket Ábrányi 
Kornél t. képviselőtársam mondott, nem tehetem, hogy egy pár szóval ne támo-
gassam legmelegebben az előttünk fekvő két kérvényt. 

Nem szenved kétséget, hogy akkor is, ha Liszt Ferenc Bayreuthban fogna 
nyugodni, hova százezren zarándokolnak az egész művelt világból, hogy Wagner 
nagy német zeneköltő műveit hallgassák és ott látni fogják Liszt síremlékét, ezen 
síremlék nemcsak Liszt nevének, hanem Magyarország dicsőségének is örök 
emléke lesz ; hanem én azt hiszem, hogy,amint már kifejtette Ábrányi t. képviselő-
társam, nem mindegy, hogy hol nyugszik. Egy félszázada már annak, hogy Vörös-
marty mondta azokat a szavakat, amelyekre hivatkozott Ábrányi Kornél t. kép-
viselőtársam. 

Nem szükséges, hogy Liszt nagyságára, nagy befolyására vonatkozólag 
hozzátegyek még egy szót is ; de erkölcsi kötelességem, miután azon szerencsés 
helyzetben voltam, külföldön éveken át befolyása alatt állani Liszt Ferenc hatal-
mas művészi egyéniségének, de egyúttal tapasztalni azt is, hogy Liszt Ferenc 
külföldön is mindig a legfényesebb jeleit adta hazaszeretetének. Oly időben, 
midőn nagy katasztrófák után számtalan magyar ember a külföldön keresett 
menedéket, ő mindig istápolta őket abban a kis német országocskában, amely 
a legsötétebb reakció idejében is a szabadságnak menhelye volt. 

A haza, t. Ház, nem nyujthatott Liszt Ferencnek annyit, amennyit ő nyuj-
tott hazájának, hogysem azt viszonozni lehetne. Én úgy hiszem, t. Ház, háládat-
lanság volna, ha az ország nagy fiának nem adna legalább egy sírt. 

De megvallom, hogy az igen t. kérvényi bizottság javaslata a tekintetben 
nem nyujt elégséges garanciát, ha csak az igen t. kormány nem úgy interpretálja 
azt, amint óhajtotta az előttem szólott t. képviselőtársam. 

A kérvény azt mondja, hogy országos költségen hozassanak haza Liszt 
Ferenc tetemei. Én értem azt, t. Ház, ha valaki azt mondja : a mostani idők nem 
alkalmasak arra, hogy az ország ily célra költsön. 

De hiszen az előadó úr a társadalomra hivatkozott, igenis a társadalom 
mindenesetre meg fogja tenni a magáét és az anyagi áldozatokat, melyek e cél 
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keresztülvitelére szükségesek lesznek, bizonyára meg fogja hozni, de szükséges, 
hogy az ügynek az élére álljon a kormány, mert ez, mint meglehetős jó forrásból 
tudjuk, feltétele annak, hogy hamvai hazakerüljenek. 

De nekem még különösebb okom is van e kérvényeket pártolni. Liszt Ferenc 
élete fényes példája volt azon nagy igazságnak, melyet mai nap kultúregyletek 
és más jelenségek idejében szeretnek elfeledni, hogy nem a nyelv teszi a hazafi-
ságot. Liszt Ferenc, aki alig értette a magyar szót, mégis mindig szerette magyar 
hazáját, mindig magyarnak vallotta magát és hazájába vissza is tért. (Egy hang : 
Penziót élvezett.) Nem volt az penzió, de ezen megjegyzéssel szemben arra vagyok 
bátor emlékeztetni, hogy akkor is visszatért Liszt Ferenc európai diadalútjai 
egyikéről, mikor az ország nagy szerencsétlenségben volt, mikor a budapesti nagy 
árvíz összerombolta a fővárost, ő ekkor is visszatért és művészi játékával sok 
ezreket szerzett a szerencsétlenek számára, mindenesetre anyagilag is többet 
áldozott hazafiai számára, mint amennyibe hamvainak visszaszállítása kerülne. 

T. Ház ! Én úgy hiszem, hogy Liszt az egész magyar nemzetnek tiszteletét 
vívta ki magának, becsületbeli kötelessége az országnak hozzájárulni ahhoz, 
hogy e tisztelet külsőleg is itt e hazában kifejezést nyerjen. Liszt nem szavakkal, 
tettel bizonyítgatta be hazafiságát. Most ez kevésbbé divatos, most hazafias szavak 
hangozatásával tudnak sokan előnyöket szerezni. 

Én igen helyeslem azt és nagy érdemének tudom be Trefort Ágost miniszter 
úrnak, hogy annakidején hazahívta a nagy művészt hazájába, de — úgy hiszem— 
ezzel nem merítette ki a haza kötelességét Liszt Ferenc irányában. Én szerettem 
volna, hogy valaki indítványt tegyen, mely a kérvényi bizottság indítványát egy 
kicsit jobban precizírozza ebben az értelemben. Ha nem teszem, szabadjon azon 
reményemnek kifejezést adni, hogy a t. kormány a kérvényi bizottság javaslatát 
úgy fogja interpretálni, amint azt Ábrányi Kornél képviselőtársam megemlítette. 

Tisza Kálmán miniszterelnök. T. képviselőház ! (Halljuk ! Halljuk !) Min-
denekelőtt azon kezdem, hogy a kérvényi bizottság határozati javaslatát a ma-
gam részéről is elfogadom. (Általános helyeslés.), mert helyesnek tartom, hogy 
egy mindenesetre feltűnő, zseniális, ritka nagyságú művész iránt, ha művészi 
és társadalmi körök készek az elismerésnek a kifejezést megadni, ebben őket a 
kormány erkölcsileg, de csakis erkölcsileg támogatni tartozik. (Általános helyeslés.) 
De midőn ezt előrebocsátom, igen kérem a képviselő urakat, ne méltóztassanak töb-
bet kívánni, mint amit lehet (Általános helyeslés.), mert régen meg van az mondva, 
de mortuis nil nisi bene. Ne kényszerítsenek túlzás által, hogy ezen szabály ellen vétsek. 
(Általános helyeslés.) Én, t. képviselőház, ismétlem, a határozati javaslatot elfoga-
dom, elfogadom pedig, nem mintha mindazt, amit a képviselő urak, különösen a köz-
vetlenül előttem szólt képviselő úr mondott, elismerném, de elfogadom azért, mert 
magában a művészetben rejlik a nagyság, amely mellett egyéb érdemeket nem szükség 
latolgatni. (Általános helyeslés.) 

És elfogadom annak dacára, amit még kénytelen vagyok az igazság érde-
kében megjegyezni, hogy igaz, hogy Liszt Ferenc azt, amit mi magyar zenének tar-
tunk, terjesztette, de épen akkor, mikor a magyar embernek alig maradt valamije a 
magyar zenén túl, hirdette széles e világon, hogy az nem magyar zene, hanem cigány. 
(Egy hang a baloldalon : Meg van cáfolva ! Éllenmondások. Helyeslés.) Engedel-
met kérek, most nemrég is megnézettem azt a brosürt, amelyben ezt kifejtette. (He-
lyeslés.) 

De, ismétlem, elfogadom a javaslatot ennek dacára is, mert a művészi 
nagyság maga elég ok arra, hogy egyéb tekintetben ne akarjunk kritikusok lenni. 
De ha elfogadom, ismétlem azon kérésemet, ne méltóztassanak túlfeszíteni a húrt, 
mert el talál pattanni. (Élénk helyeslés.) 

Elnök: A «kérvényi bizottság javaslata nem támadtatván meg, azt el-
fo adottnak jelentem ki.» 

A képviselőházi Napló világosan mutatja a kormány rideg álláspontját 
és mulasztását, mely azóta nemzeti szégyenünkké vált. A Liszt-család természe-
tesen megtudta a történteket s — érthetően — hallani sem akart rólunk. 
Azóta a rendkívüli magyar mester ott pihen a bayreuthi kis románstílusú 
kápolnában, melyet az unoka, Wagner Siegfried tervei szerint a város építte-
tett sírja fölé. 

A képviselőházban elmondott beszédekhez nem szükséges bővebb magya-
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rázat, de kiemeljük, hogy Steinacker Ödön képviselő, aki Liszt hazahozatala 
mellett a legszebb beszédet mondotta, erdélyi szászeredetű család sarja s a 
szász néppárttal együtt a mérsékelt ellenzékhez tartozott. Egy szász ember 
állami pénzen akarta hazahozatni a magyar faj nagy fiát s a kormány tagjai 
felületesen siklottak el a jelentős nemzeti ügy felett. Tisza Kálmán csak politikai 
furfangból védte a cigány zenén keresztül a magyar zenét — Liszt ellen. Jól 
tudta ő, hogy tévedését Liszt rég belátta és helyreigazította. Merevségének 
oka az volt, hogy ha Lisztet hazahozatja, a nemzet Rákóczi hamvainak haza-
hozatalát is követelni fogja s ha az akkor már igen öreg Kossuth Lajos meghalna, 
nem zárkózhatnék el a nemzeti temetés elől. Az pedig az udvar miatt kormány-
bukással járna. 

Eltelt az idő, a háború és a sorscsapások alatt mintha századok múltak 
volna el. Kossuth hamvai itthon vannak. Rákóczit hazahoztuk s még sincs 
itthon. Sok minden nagyon megváltozott. A magyar reménység ködében kis 
országunk kifosztva áll. Szedjük össze, amink maradt a földrengés után. 

Hozzuk haza Liszt Ferencet! 
Talán most van az utolsó alkalmas pillanat. Liszt Cosima még él s Wagner 

Siegfried bizonyára megértéssel fogadná a nemzet összességének kérését. Ma még 
családi ügyként oldható meg a kérdés. Holnap esetleg nemzeti német politi-
kummá válhatik, mely alapon meg is hiusulhat. 

A kultuszminiszter hivatkozott beszédében említette, hogy Liszt-ünnep-
ségeket tervez. Úgy tudjuk, a nagyjelentőségű, gyönyörű terv megvalósulása 
felé halad. Az intenzív magyar Liszt-kultuszt — tisztelettel javasoljuk — 
kezdjük meg Liszt Ferenc hamvainak hazaszállításával s magyar földbe-
helyezésének grandiózus pompájával. Világ-uvertür volna ez a magyar Liszt-
Festspielekhez. A magyar országgyűlés bizonyára lelkesen áll a kultuszminiszter 
mellé s az elődök szégyenét sietve fogja lemosni azzal, hogy Liszt Ferenc érdemeit 
törvénybe iktatja. 

Amíg a magyar pantheon fel nem épül, az Egyetemi-templom őrizhetné a 
drága hamvakat. 

Budapesten monumentális szobor kell hogy hirdesse Liszt Ferenc 
magyar dicsőségét. Az Operaház és a Zeneművészeti Főiskola Liszt-szobrai 
ezt a célt kellően nem szolgálják. 

E percben szavunk talán egyedüli kiáltás. De magyar milliók visszhangja 
felelhet reá. 

És ne feledjük Zichy Géza grófnak, Liszt tanítványának s barátjának 
szép és igaz szavait: 

«Magyarországnak nincs annyi virága, hogy olyan koszorút fonhasson, 
mellyel méltó módon róhatná le hálás kegyeletét Liszt Ferenc nemzeti érdemeivel 
szemben.» Papp Viktor. 



S Z I V Á R V Á N Y AZ ÉG KAPUJA. 
Regény. 

M ICSODA? Maga? Azt hiszi, hogy komolyan vettem magát egy 
pillanatig is? Mi? ! Mit gondol?! Még tegnap a hivatalos lapot 
méltóztatott szerkeszteni és azt hiszi, hogy máma már behódol 

minden ellenzéki ember a méltóságos úr szeszélyének? Hahaha! Bolond 
úr ! Érti? ! Úr ! ! Mert maga úr ! Eljött ide hozzánk és máris paran-
csolni akar ! Éppen olyan zsarnok, mint azok és ha maga ülne bele 
a trónusba, éppen olyan ostoba volna, mint azok. 

Turcsányi dühös lett. 
— Nem vagyok kíváncsi a véleményére. 
Csúnyán fintorította el arcát a részeg. 
— Mért hívott akkor? 
— Azt akartam, hogy dolgozzék. 
— Akarta? ! Nagyszerű ! Akarta ! ! Maga is csak akarni tud, uram, 

mint a többi. De nálunk kérni szokás ! Igenis kérni ! 
— Hát azt szerettem volna, hogy dolgozzék ! 
— Ja, így igen . . . Ez már beszéd . . . Lám, lám, milyen hamar 

tanul. De sajnálom, jelenleg nem vagyok olyan kondicióban, hogy 
dolgozhatnék ! Túlságosan erős barátságot kötöttem a pálinkával. És 
amíg lehet, mi ketten nem hagyjuk el egymást. 

— És mi lesz a Tiszá-val? 
— A Tiszá-val? . . . Gyujtsa föl ! Gyujtsa föl ! Úgyse ér többet. 

Igy legalább szép halála lesz ennek a ronda újságnak. Mert a tűz szép ! 
Tudja, tisztelt úr? ! A tűz az egyetlen szép dolog a földön. Milyen szép 
volna, ha ez a csúnya, piszkos odu és azok az ostoba ujságok itt mind 
fellángolnának gyönyörű, égigtörő tűzben. Haha! Szerkesztő úr, ha 
szépet akar, ezt csinálj a meg ! 

Turcsányi kemény volt és szigorú. 
— Gerő úr ! Vegye tudomásul, hogy ilyen munkatársra nincs 

szükségem. Többé itt ne lássam. Értette? 
Bambán nézett rá a részeg ember ! 
— Micsoda? Elküld? Felmond? Nekem? ! Akinek a kis ujjamban 

több eszem van, mint az egész megyének? Hogy meri ezt? Hogy meri 
maga ezt? ! 

Utálattal nézett rá Turcsányi. 
— Takarodjék ! Elmehet! 
— No nézd csak, még ki is dob ! Jól van, tisztelt úr ! Meglátja, 
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maga még alispán lesz ! Maga nagyszerű ember ! Brávó, szerkesztő úr ! 
Hahaha ! 

Felkelt és össze-visszahadonászva két karjával, érthetetlen szava-
kat morogva, nem is köszönt, hanem kitántorgott az ajtón. 

Turcsányi megdöbbenve nézett utána. 
— Borzasztó ! 
Halkan szólt Lakatos : 
— Mondtam, hogy hagyja. Ne hivassa. 
— Nem gondoltam, hogy ennyire süllyedt. 
— Figyelmeztettem. 
— Minek él az ilyen ember? 
— Kár volt elküldeni. Ha nem részeg, pompás koponya. Nagyszerű 

ötletei vannak és szellemes minden sora. 
— Ez igaz ! De irasson vele most ! 
— Hát igen . . . Ilyenkor tehetetlen. Nem is tud magáról. 
Tovább folyt a munka. Turcsányi nagyon fáradt volt már. Lakatos 

hazaküldte. 
— Édes fiam, menjen már. Pihenjen. 
— Megyek. Már nem is megy az írás. 
Beszólt a nyomdába. 
— Péterke, én megyek. Itt maradsz éjjelre, úgye? 
— Itt maradok, szerkesztő úr. Hoztam már szalmát is magamnak. 

Nagyszerűen fogok aludni. 
— Aztán vigyázz Lakatos úrra. 
Turcsányi elköszönt és" a Koronába ment vacsorázni. Félreült 

egy csendes sarokasztalhoz és gyorsan ételt rendelt. Látta, hogy egy 
nagy asztalnál ülnek a Fiú és barátai. 

A vendéglőben elég sokan voltak. Cigány is játszott. Kellemes 
lett volna itt maradni. De Turcsányi nagyon fáradt volt. Sétálni akart, 
hogy pihenjen és hogy otthon folytathassa regényét. 

A Fiú asztala észrevette. Folyton oda-odanéztek rá és tudta, 
hogy róla beszélnek, őt szapulják. Azt is sejtette, hogy valami rossz-
ban törik a fejüket. Nem akart időt adni nekik arra, hogy belékösse-
nek, fizetett és kilépett az éjtszakába. 

Boldogan szívta magába a sötét levegőt és érezte, hogy a nagy 
mindenség felől hatalmas energia és erő száll belé. Nagy fekete függöny-
nek látta az eget, amelyen keresztül csillagos foltokban kíváncsi angyal-
szemek nézték a föld vergődését a mélyben . . . Nyugodtan, hosszú, 
ringó lépésekkel gázolta az éjtszakát s hihetetlenül furcsának találta, 
hogy ezekben a sötét, kívülről kihalt házakban bévül lámpa ég, emberek 
tesznek-vesznek, nevetnek, sírnak, élnek s ő itt kint vakon lépeget 
tapogatódzó lábával s mindebből semmit sem lát. 

Megtelt a lelke az éjtszaka mélységével és teleszívta tüdejét a 
hegyekről érkező illatos éjtszakai sóhajjal. 

Lassan, visszafogva járását ment haza s már előre boldogan 
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készülődött regénye írására. Amikor befordult az utcájába, feltünt 
neki, hogy szemben lármát hallott. Elcsodálkozott. Ebben az utcában 
egy pár lakón kívül csak a csend bérelt magának öröklakást. Igy érthe-
tetlennek látszott a lárma vendégeskedése. 

Hallotta, hogy többen vannak és duhaj garázda nótákat énekel-
nek. Hogy kerülnek ide? Mit akarnak? Hiszen a részegek útja sohase 
vezetett erre. Itt nincs kocsma, itt nincsenek lányok. Ez az utca ki-
esik a forgalomból. Kik ezek és mit akarnak? Megállott és figyelt. 
Várt. Ott messze, előtte égett az egyetlen lámpa az utcában. Az alatt 
keresztül kell menni a mulatóknak. Ott megismeri őket. Kitünő szeme 
volt. Nekimeresztette az éjtszakának és lesett. 

Végre beleestek a lámpa fényébe. Hárman voltak. Középen a Fiú 
és kétoldalt egy-egy cimborája. Rögtön megértette a dolgot. Ezek őrá 
várnak. Bele akarnak kötni. Turcsányi nem volt gyáva. De tudta 
magáról, hogy nem valami különösen erős ember és tudta, hogy két 
emberrel sem tudja felvenni a harcot, nemhogy hárommal. 

Eszébe jutott a revolver. Megtapogatta a zsebét. Ott volt. Hálásan 
gondolt Lakatosra. Tudta, ha ez a fegyver nem volna nála, most nagyon 
csúnya, undorító perceknek nézne elébe. Hálát adott az Istennek és 
nyugodtan, mosolyogva indult szembe a garázdákkal. Sietett. 

Azok észrevették, hogy jön, meglökdösték egymást és egy fokkal 
hangosabb tónusban folytatták az éneklést. 

Turcsányi cigarettát vett elő, nem gyujtotta meg, úgy tette a 
szájába. A jobb kezében pedig a revolvert fogta. 

Hozzájuk ért. Nem tért ki. Megállt előttük és keményen megszólalt: 
— Tüzet kérek ! 
Azok meghökkentek, de a Fiú gúnyosan, diadalmasan elnevette 

magát, a zsebébe nyúlt és gyufát gyujtott. 
Turcsányi nyugodtan a jobb kezébe fogta a cigarettát, amelyikben 

a revolver is ott volt és flegmatikusan, kényelmesen rágyujtott. Azután 
felkiáltott. 

— Nini ! Báró úr ! Szervusz ! Ejnye, de jó kedvetek van ! Meg se 
ismertelek. Hogy tévedtetek erre az útra, ahol sohase jár mulatós 
társaság? 

A három ember elcsendesült és meghökkent. A szemük ijedten 
és hipnotizáltan meredt a revolverre s a Fiú hosszú szünet után el-
sápadtan szólalt meg : 

— Mi a fenét akarsz azzal a revolverrel? 
Nevetve, diadalmasan válaszolt a szerkesztő. 
— Tudod, kérlek, mindég későn mászkálok haza. Ez az egész 

vidék olyan csendes, elhagyatott. Az ember sohase tudhatja. Ti rólatok 
is azt hittem, hogy holmi garázda legények vagytok. Azt hittem, belém 
akartok kötni és azon gondolkoztam már, hogy belétek engedek egy 
golyót. Dicsérem az eszemet, hogy tüzet kértem tőletek és így meg-
ismertelek. 
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Fogvacogva és kijózanodottan állottak előtte a jókedvű urak. 
Rekedten, erőltetett nevetéssel felelt a F iú : 

— Tréfás legény vagy, mondhatom. Ebben az utcában úgy látszik 
senkinek se biztos a bőre. 

Keményen felelt rá Turcsányi : 
— Nem is ajánlom senkinek, hogy rossz gondolatokkal forduljon 

be a sarkon. Szervusztok. Jó éjtszakát. 
Azzal utat nyitott magánák közöttük és vissza sem nézve, nyu-

godtan indult haza. 
— Gazemberek ! — sziszegte magában. 
Azok meg elcsendesültek és sietve, egy szót se szólva loholtak ki-

felé az utcából, mint a meghajigált kutyák; 

XVII. 
Ilonának kellemes napjai voltak. A Fiú kedves volt, figyelmes 

és gavallér. Minden este megvárta a színháznál, haza kísérte s akkor 
volt boldog, ha hirtelen, észrevétlenül egy-egy csókot lophatott tőle. 

Ezek a csókok teljesen felforgatták Ilona életét. Állandóan 
lobogott, égett az egész lány, mintha folytonos láza lenne. Kellemes 
gondolatok hajszolták körülötte az időt és ő valami állandó, illatos, 
tavaszi mámorban élt. 

Az operett utolsó próbái nagyszerűen mentek. Mindenki igyeke-
zett. Mindenki tanult. Még a gyengék is túltettek magukon. A direktor 
boldog volt. Mint a tűzhányó, úgy füstölt szájában az állandó szivar. 
A szinészek ragyogtak. Mindenki tudta, hogy az operett-premier va-
lami nagyszerű, valami pompás dolog lesz, nemcsak mint színházi elő-
adás, hanem komoly és ünnepélyes, politikai demonstráció a megye 
és az alispán mellett. 

Az összes páholyok már előre elkeltek. Mindenki ott lesz. Minden 
számbavehető egyéniség. A főispánék az ő páholyukat foglalták le. Az 
alispánék is a rendes páholyukat kérték. Ott lesznek a pénzügyigaz-
gatóék, a törvényszéki elnök és családja, az erdőtanácsos, a jogakadémia 
igazgatója és tanári kara. Egyszóval mindenki. Minden előkelő ember. 
Természetesen a zsidóság sem maradhatott el. Verekedtek a kereskedő 
családok a foglalatlan páholyokért és egy-egy későn jött törtető csak-
nem sírva fakadt a keserűségtől, hogy már csak földszinti helyet kap-
hatott. 

A Fiú nagyszerűen szervezte meg előre a sikert. 
Ilyen ünnep még nem volt ebben a színházban. 
S az egész nyüzsgés, az egész tülekedés közepén ártatlanul 

mosolyogva állott Ilona, aki elbódult a feléje szálló mosolyoktól és 
bókoktól, ragyogó szeme repesve táncolt ide-oda, apró fehér kezét dobogó 
szívére szorította és ezalatt a pár nap alatt csaknem teljesen elfelej-
tette Turcsányit. 
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Turcsányi hajszolta a munkát. Rajongva gondolt Ilonára, szeretett 
volna beszélni vele, vágyódott utána, de nem volt ideje. Nem akarta, 
hogy a Tisza második száma elmaradjon az elsőtől. Minden erejét, 
minden tudását belefektette az írásába és szebbnél-szebb dolgokat 
alkotott. Közben pedig sírt a lelke és imádattal gondolt menyasszonyára. 
Szörnyű próba volt ez a pár nap. 

Lakatos felkelt. Gyenge volt és bizonytalan járású, de kiült az 
udvarra, a napra és olvasgatott. Elfáradt szeme lassú, tétova rebbenés-
sel nézett olykor-olykor Turcsányira, aki változatlan komoly arccal és 
törhetetlen energiával égett a munkában. Sajnálta ezt az értékes embert. 
Vajjon, mi történik vele? A lelke elmerült az élet mélységeiben s ahogy 
ott turkált reszkető kezével a feneketlen iszapban, egy-egy gyöngy-
szemet talált, amit színes, mélyen zengő szavakban mondott maga elé 
halkan, gyönyörködve, újra meg újra . . . 

Szeretett volna Turcsányival beszélgetni, de nem akarta zavarni a 
munkában. Majd holnap, ha már készen lesz a Tisza. 

Péterke jött ki hozzá néha az udvarra. Megkérdezte, nincs-e vala-
mire szüksége. Ilyenkor mindég megsimogatta szelíden, reszkető vonal-
ban a nyomorék fiú fejét és szeretettel, bágyadtan nézett az élénken 
villogó apró szemekbe. 

— Péterke fiam, jegyezd meg magadnak, hogy az élet olyan, mint a 
szappanbuborék. Valaki bolond, játékos kedvében színes, ragyogó gömböt 
fújt a szennyes vízből. A gömb táncolva, reszketve, csillogva szabadul 
fel hallatlan rövid útjára a jókedvű kézből. Csakhamar elpattan azután 
és nem marad belőle semmi más, mint egy mélybehulló, ostoba vízcsepp. 

Péterke csendesen bólongatott, mintha értené, megigazította a 
párnát az erőtlen fej alatt s halkan válaszolt. 

— Tessék csak pihenni, szerkesztő úr. Jót tesz a meleg napocska, 
majd meggyógyul és nem lesz semmi baj. 

Hihetetlenül és gépiesen felelt Lakatos. 
— Igen. Igen. Jól van, f iam. . . 
Gerő természetesen nem jelentkezett s a lapot egyedül Turcsányi 

írta meg. Gondolni is alig tudott Ilonára. Péterke se maradt hátra. 
Óriási erőfeszítéssel és igyekezettel maradt nyomában Turcsányinak s 
az egész szöveget maga szedte ki. A tördelést és rámába rakást azon-
ban már nem tudta megcsinálni. 

Ehhez a munkához bevezették Lakatost a nyomdába, ott leül-
tették és az ő utasításai szerint csinálták meg ketten, közösen Turcsányi 
és Péterke. Nehezen ment. De Lakatos türelmes volt. Újra és újra el-
magyarázta s a végén nagy kínlódások után mégis csak sikerült össze-
állítani az egész lapot. 

Ez a szám szebb volt és elevenebb, mint az első. Mégse fogyott 
már belőle annyi, mint az elsőből. A városban már nem is volt szenzá-
ció. Az úri társaság egyáltalán nem is olvasta. Mindenki a premierről 
beszélt. Ez a nagy dolog mindent elhomályosított. 
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Amikor este összeszámolták a pénzt, Turcsányi értelmetlenül nézett 
Lakatosra. Hiszen a jövedelem így is tekintélyes volt, különösen, hogy 
Gerő kiesett az osztozkodásból. De ez a hirtelen megcsappant érdeklő-
dés megdöbbentette Turcsányit. 

Csendesen, suttogva szólt Lakatos : 
— Örüljünk,fiam, hogy ennyi van. Ki tudja, hogy a következő 

szám meghozza-e ennek csak a felét is. 
-— De miért? — kérdezte Turcsányi. 
— Azért, fiam — felelte lassan, tagolva az öreg — mert az emberek 

lelkén keresztülszáguld egy kiszámíthatatlan szélvihar : a szeszély, és 
sorra eloltja az érdeklődés sűrűn lobogó, apró gyertyácskáit. Minekünk, 
akik az emberek érdeklődéséből élünk, gyujtogatóknak is kell lennünk. 
Tüzet kell támasztanunk, hogy annál újra fellobogjanak a gyertyák. 
Máskülönben éhenhalhatunk. 

Türelmetlenül, indulatosan válaszolt Turcsányi: 
— De hiszen az egész vármegye ég ! 
— Nem, édes fiam. Nekik ez a tűz már kihamvadt. Őket ma 

jobban érdekelte volna már az is, hogy például én beteg vagyok, Gerő 
részeg s hogy magának kell egészen egyedül megcsinálnia a lapot. 

Turcsányi elszomorodva nézett maga elé s elgondolkozva morogta : 
— Dehát akkor mi lesz később? 
Lakatos megértette: 
— Később? Majd csak eszünkbe jut valami. Nem nehéz a szemét-

dombon szemetet találni. 
Turcsányi korábban ment haza. Nem, nem akart mutatkozni Ilona 

előtt. Úgy érezte, hogy szégyelné magát valami miatt. Pedig úgy vágyó-
dott a lány után, hogy belereszketett a lelke. Nem tudta, mi miatt, de 
valami ostoba szégyent érzett. Nem, senkivel sem akart találkozni. 
Senkivel. Még Ilonával sem! Szenvedett és fájt a lelke emiatt. 
A regényéhez menekült. Beletemette lelkét a szorgalomba és mohón 
ásta magát egyre mélyebben, egyre lázasabban a mult századbeli 
emberek életébe és gondolkodásába. 

Másnap csodálatos pompával nyitotta meg az égbolt ablakait a 
reggel, hihetetlen bőséggel áradt a föld fölött a ragyogó kék folyam. 
Vasárnapra ébredt a kis város. Csupa ünnepiesség volt a levegő. Ideges, 
kíváncsi várakozás terjengett mindenfelé s az emberek a türelmetlenség 
ólomkorbácsával kergették az időt. 

A díszletező munkások a nézőteret is feldíszítették. Lemosták a 
páholyokat az évtizedes szennytől és piszoktól. A kiégett körték helyett 
mindenütt újat csavartak bele a lámpákba s a folyosókon beüvegezték 
a betört és papirossal beragasztott ablakokat. 

Az egész nézőtér csillogott, ragyogott a tisztaságtól. 
Amikor Turcsányi a főtérre ért, ösztönös, pompás érzékével meg-

sejtette, hogy a városban valami nagy izgalom csavarog végig az utcá-
kon és mindenki vár és mindenki les valamire. Nem akart kérdezős-
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ködni. Elhatározta, hogy ma mindenáron beszél Ilonával, egy kis virágot 
is visz neki. Úgy érezte, hogy ő most egyedül van az egész városban 
és senki se törődik vele és látni se akarja senki. A szerkesztőségbe 
sietett. Örömmel vette észre, hogy Lakatos egészen egyedül csoszogott 
ki az udvarra, botjára támaszkodva és úgy ült le a székre teljesen 
a maga erejéből. 

— Ugye már szépen haladok? — kiáltott oda Turcsányi felé. 
— No, no. Csak lassan. Nem tudom, nem árt-e meg ez a nagy 

sietség? 
— Ó, már erősnek érzem magam. 
— Örülök neki, bátyám. 
— No lám. Ugye mégis csak örül? 
— Persze, hogy örülök. Nem tudja, bátyám, mi készül a városban? 
Meglepetten nézett rá Lakatos. 
— Miért? Mi van? Nem tudok semmiről. 
— Én se tudom, de valami készül. Éreztem az utcákon az izgalmat, 

a várakozást. 
— Küldjük ki Péterkét. Tudja meg. 
— Az ám ! Ez lesz a legjobb. 
Turcsányi bement Péterkéhez, aki nagyban takarította a nyomdát. 

A szerkesztőségi szoba már rendben volt. 
— Péterke, most mutasd meg, milyen ügyes vagy? Menj ki a 

városba és tudd meg, hogy mi készül. Ahogy végigjöttem az utcákon 
úgy éreztem, mintha nagy ünnep volna. 

Nagyot nevetett Péterke. 
— Ejnye, szerkesztő úr, hát nem tetszik tudni? Premier van ma 

a színházban ! Az egész város oda készülődik. Mindenki Korál Ilona 
színésznőről beszél. 

Turcsányi meghökkent. Ma van a premier és ő semmiről sem tud. 
Semmivel sem törődik. Egészen magára hagyta azt a szegény lányt. 
Most érezte először akaratlanul is, milyen igazságtalan a lánnyal szem-
ben. Mindég csak magával törődik és egészen megfeledkezett a premier-
ről. Vajjon mi van? Hogy van? Lesz-e siker? Egyszerre mindenről 
szeretett volna tudni. Fokozott vágyakozás fogta el Ilona után. Úgy 
érezte, hogy meghal a szomjúságtól, ha nem beszél vele. 

Péterke folytatta a referádát. 
— A fiatal báró úr egész virághegyet rendelt meg a virágos üzlet-

ben. Mondják, hogy gyönyörű nyakláncot küldött ajándékba s hogy a 
csodaszép ruhákat a premierre is ő rendelte meg. 

Turcsányi felüvöltött: 
— Hazudsz ! 
Péterke ijedten húzódott vissza a nyomdába és szó nélkül tovább 

folytatta a takarítást. Nem értette, mi baja a szerkesztő úrnak ! 
Turcsányi azt hitte, rászakad a világ ! Felháborodottan, dúlt 

lélekkel rohant ki a szerkesztőségből az utcára és minden embernek 
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szeretett volna öklével az arcába ütni. Mint a fergeteg, úgy rohant 
Ilonáék lakása felé. Vadul, döngő lépésekkel lépett át a kapun és egyene-
sen a szobának ment. A háziasszony lépett eléje. 

— Nincsenek itthon a művésznők, szerkesztő úr. 
Turcsányi kicsit lehiggadt. Erőt vett magán és köszönt. 
— Jó napot, Róza néni. Hol vannak? 
— Biztosan a színháznál. Hiszen premier lesz ma. 
— Köszönöm — szólt Turcsányi. Azzal már el is fordult és a 

színházhoz száguldott. Egyenesen a színészbejáróhoz ment. Valaki, 
egy ember elébe állott. 

— Kit tetszik keresni? 
— Korál Ilonával akarok beszélni. 
— Nem lehet, kérem. 
— Beszélnem kell vele. 
— Nem lehet, kérem. 
— A vőlegénye vagyok. 
— Akkor sem lehet kérem. Premier van ma. A kisasszony próbál. 
Turcsányi érezte, hogy itt hiába csinál akármit. Visszavonult. 

Eszébe jutott a premier. Látni kell őt. Okvetlen látni akarja. A jegy-
pénztárhoz ment. Nem állott sorba, hanem a régi ismeretség révén a 
pénztáros külön ajtaján lépett be a fülkébe. Úgy érezte, hogy hidegen 
és tartózkodóan fogadták. De nagynehezen mégis előkotortak neki 
egy jegyet a földszintre, a hátsó sarokba. Most érezte csak Turcsányi, 
milyen óriásit zuhant ő a kisvárosi társadalom szemében. 

Nem baj. Nem lesz ez sokáig így ! A színházi jeggyel a zsebében 
lassan visszament a szerkesztőség felé. A virágkereskedésbe ment, csok-
rot rendelt estére Ilonának. Vajjon igaz-e az a pletyka, amit a Péterke 
mondott? Eh ! Ostobaság ! Elvetette magától a szennyes gondolatot és 
bocsánatot kért magában Ilonától. Elhatározta azonban erősen, hogy 
ezentúl mégsem hagyja ennyire magára a lányt, akármennyi dolga is 
lesz. A mai naptól kezdve újra részt fog venni a vacsorákon, akármi lesz 
is. Ha Balogéknak nem tetszik, nem tehet róla. Neki vigyáznia kell 
Ilonára, ha meg akarja tartani magának. 

Amikor visszaért a szerkesztőség udvarára, észrevette, hogy 
Lakatos és Péterke nagyban suttognak valamit s amikor őt meglát-
ják, elhallgatnak és Péterke beszalad a nyomdába. 

Lakatos magához intette Turcsányit. 
— Édes fiam, hozzon ki egy széket magának ide mellém és üljön 

le. Beszélni szeretnék magával. 
Turcsányi engedelmeskedett. Lakatos halkan, akadozva beszélt, 

mint aki nem tudja, hogy kezdjen valamibe. Sovány, remegő kezét rá-
tette Turcsányi kezére, ezzel a mozdulattal akarta nyugodtan maga 
mellett tartani. Birtokba vette. 

— Édes fiam, mi teljesen kikapcsolódtunk a város életéből. Én 
azért, mert beteg lettem, maga azért, mert emberfölötti munkát vég-

Napkelet 58 
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zett, meg azután új szerepében egyelőre nem akart mutatkozni a város 
előtt, senki előtt, még a menyasszonya előtt sem. Úgye, így van? . . . 
Mondják, hogy ezalatt a pár nap alatt borzasztó sok minden történt. . . 

Turcsányi felkapta a fejét, mint a paripa, ha veszélyt érez. A keze 
megrándult és ki akart szabadulni az öreg hűvös és nyugodt tenyere alól. 

— Nem, édes fiam. Nem engedem el. Magának most szüksége van 
erre az öreg baráti kézre. A hintó elvágtatott mellettünk. És feldobta 
a sarat az arcunkba. Most jól fog esni magának ezt az erőtlen, öreg 
kezet fogni. 

Turcsányi megrémült. 
— Mi történt? 
— Az történt, édes fiam, amire én számítottam, amire mindenki 

számított, egyedül maga nem. 
Fuldokolva tört fel a szerkesztő torkából a szó : 
— Ilona? Igen? Hát mégis? ! 
Lakatos elszomorodva nézte a szenvedő arcot. 
— Édes fiam, az asszony olyan, mint a virág. Arra hajlik, amerre 

a szél fúj. 
— Lehetetlen — nyögött fel Turcsányi. — Képtelenség! Ilyen rövid 

idő alatt. 
A beteg ember reszkető kezével csendesen végigsimogatta az 

egészséges ember szenvedő fejét. 
— Az idő is olyan, mint az asszony. Szeszélyes. Néha megáll, 

mint a pocsolya. Hiába múlnak az órák, a napok, a hónapok, nem 
történik semmi, mintha csak egy perc mult volna el. Aztán meg meg-
bokrosodik, mint egy táltos és pillanat alatt óriási utakat száguld be 
az emberek lelkében. 

— Nem hiszem ! Nem tudom elhinni ! — tört fel a fájdalom 
Turcsányiban. 

Nagy, messzenéző két szemével az égből olvasta Lakatos a szavait: 
— Az ember lelke becsukja az ajtót a fájdalom előtt és csak lassan, 

nehezen engedi be. Maga se engedje be hirtelen, fiam. Megőrülne tőle. 
Turcsányi kétségbeesetten kapaszkodott bele az öreg ember 

gyenge kezébe és erőtlen karjába. 
— Bátyám ! Mondja ! Hát lehet? ! Lehetséges ez? ! 
— Édes fiam, a férfi életében az első igazi könnyet mindég az 

asszony okozza és ezért hálásaknak kell lennünk. A férfi könnye mindég 
gyöngye a léleknek . . . 

Turcsányi vadul ugrott fel helyéből. 
— Nem igaz ! Nem hiszem! Hazudnak! Mindenki hazudik ! 

Megőrülök ! 
Lakatos felkelt, erőtlen, imbolygó járással Turcsányihoz ment, 

magafelé fordította s reszkető gyenge ujjaival a zsebei felé kotorászott. 
— Maradjon csak nyugodtan, fiam. Ne mozduljon. Ne lökjön meg, 

mert gyenge vagyok és végigzuhanok a földön. 
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Turcsányi meglepetten állott meg egy helyben. Hallgatott rá. 
Nem tudta, mit akar. Tűrte a remegő ujjak szelíd, tapogatódzó koto-
rászását. 

A kabátzsebében megtalálta. Benyúlt és lassú, csendes mozdu-
lattal kivette onnan. 

Turcsányi a kezére nézett. A fehér, remegő ujjak ijedt fogása 
alatt ott szűkölt feketén, ugrásra készen a revolver, mint egy feldühö-
dött kutya. 

— Ez most nem való magának, édes f iam. . . 
Azzal zsebre vágta a fegyvert és tipegő, reszkető járással székéhez 

ment vissza . . . 
Nagy, fekete fogatán csendesen poroszkált be az este az ideges 

városba. Az emberek kivilágított lélekkel és izgalomtól dobogó szívvel 
mentek a színházba. Amikor Turcsányi közel ért a színházhoz, már 
emberek tömegétől zajlott az egész környék. 

Nem ment be a házba. Nem akart embereket látni. Nem akart 
velük beszélni. Visszahúzódott a hatalmas fák sűrű árnyékába rette-
netes fájdalmával. Szerelmes szívvel gondolt Ilonára és reszketett, hogy 
elveszíti. 

A nézőtéren ragyogott minden lámpa. A feldíszített, felvirágozott 
páholyok kellemes benyomást keltettek. Dús fenyőillat s a hervadó 
tölgylevelek szaga úszott a levegőben. 

Mindenki estélyi ruhában volt. Csillogott, ünnepelt mindenki. 
A publikum érezte, hogy ez nem közönséges színházi premier, hogy itt 
egészen más valami történik. Nagyobb ! Szebb ! 

Az alispán és a főispán páholya egymás mellett volt. Gyönyörűen 
feldíszítve mind a kettő. Az egész nézőtér állandóan ezeket az üres 
páholyokat nézte. Lesték az érkezést. 

Imponáló és megdöbbentően szép volt ez az izgatott, kipirult 
arcú, ragyogó szemű publikum. Mindenütt mosoly, mindenütt kacaj. 
Mindenütt boldogság. Olyanok voltak mind, mintha a lelküket tették 
volna ki egy tálcára : az arcukra és várnának valakit, akinek oda-
kínálják, mint egy pohár friss vizet. 

A levegő remegett, reszketett, mint indulás előtt a mozdony. 
Száz és száz szív harangozta be csilingelően a szeretet és a ragaszkodás 
vonatának beérkezését s a kedves kis színház túlfűtve az emberek 
idegeinek játékától, mint pompázó, virágba borult tavaszi fa, várta 
a beteljesülést. 

A nézőtér egyszerre tapsba kezdett, éljenzett. A főispáni páholy 
ajtaja nyüt és belépett rajta az egész főispáni család. Az asszony, a 
férfi és a Fiú. Rövid, mégis erőteljes és demonstráló taps volt. A fő-
ispán meghajolt, megköszönte. Tudta, hogy a publikum mást vár, az 
ő üdvözlése csak udvariasság volt. Milyen jó, hogy ők jöttek előbb . . . 

Egyszerre talpra ugrott az egész színház. Az alispáni páholyban 
megjelent az alispán és a felesége. Felharsant az éljen és a taps. Tom-

57* 
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bolt az egész színház. Dobogtak a lábak és fáradhatatlanul ütődtek 
össze újra és újra a tenyerek. Szeretettel és komolysággal köszöntötte 
mindenki a megyefőt. Az alispán komoly arcán szerény keretekben 
ült ki a mosoly, kihajolt a páholyból és meghatottan köszöntötte a 
közönséget. 

A taps, a tombolás hosszú percekig tartott. Fölülmúlt mindent. 
Reszketett a színház, zengett a fékevesztett zajtól. Az emberek elraga-
dott lélekkel, kigyuladt szemmel dobálták az alispán felé az izzó, 
köszöntő szavakat, mintha szíveket dobáltak volna fel a mennyezetig 
és kacagva fogták volna el őket újra, hogy újra felhajítsák. 

A boldog öröm és a nagyszerű mámor tobzódása volt ez. Valaki 
letépte a virágot a páholyáról és átdobta az alispáni páholyba. A követ-
kező pillanatban mindenki virágot tépett és a virágok cikázva, suhogva 
röpültek keresztül a részeg, illatos levegőn s ájultan zuhantak az alispán 
lába elé. Több volt ez, mint amennyire bárki is számított. 

Ünneplés volt ez ! 
Győzelem volt ez ! 
Turcsányi kint az árnyékban felriadt. Felrázta magányából ez a 

borzasztó lárma, ez a fékevesztett tombolás. Nem tudta, mi az. Azt 
hitte, megkezdődött az előadás. Bement a színházba. 

Ekkor tudta meg, hogy mi történik. 
Ijedt, értelmetlenül bámuló szeme támasztalanul nézett körül a 

diadalittas tömegen. Látta a boldog öröm extázisát, a szeretet és ragasz-
kodás legviharosabb kitöréseit, megértette, hogy a közönség nemhogy 
elítélné, de halálosan ragaszkodik a vármegyei kiskirályok trónusaihoz, 
látta, hogy tisztelik, szeretik az alispánt, érezte, egyszerre megérezte 
már most, hogy ő borzasztóat tévedett. . . Elvesztette a csatát. . . 

A szívét egy rettenetes fájdalom már halálra döfte, a lelkét most 
érte a döfés ! 

Ime a harcnak, a küzdelemnek, a munkának az eredménye ! 
Ezért csinálta ő meg a Tiszát! 
Nem is tudta, mit akar. Talán azt se tudta, hol van, csendesen 

és sápadtan leült a helyére. 
A nézőtéren eloltották a fényt. A közönség lecsendesült, kezdődik 

az előadás. 
Ilona a kulisszák mögött ott állott a színpad szélén. Össze-

kulcsolta kezét és imádkozott. Elmélyült, áhitatos imájából az ügyelő 
zavarta fel. 

— Ilona ! Te jössz ! Menj be ! Bátorság ! 
Mintha egyszerre kiszaladt volna talpa alatt a föld, mintha egy-

szerre torkon ragadta volna valaki. Levegő után kapkodott. Sírásra 
görbülő szájjal és kétségbeesetten kapálódzó szemmel nézett körül. 
Újra az ügyelő hangját hallotta. 

— Ne félj ! Biztos a siker ! Előre ! 
Nem tudta, hogyan, nem tudta, mikor, a színpadra került a közön-
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ség elé. Lelkét a hatalmas, megrázó taps ébresztette föl. S ő sápad-
tan, elfogódottan hajlongott a közönség előtt. 

Csokrokat adtak fel. Egyik csokor a másik után. Ajándékok. 
Nem akar vége szakadni a virág-processziónak. Lassan megnyugszik. 
Mosolyog. Hiszen íme szeretik, biztatják, szépet várnak tőle. Már 
keresgélni kezd a páholyokban a szemével. Ott turkál a tekintete a 
sötétben a rengeteg arc között. És megtalálja, akit keresett. A fiatal 
báró kedvesen, rajongóan mosolyog rá és biztatóan tapsol feléje, magasba 
emelt tenyereivel. Külön köszöni meg egy fejbiccentéssel a tapsot. 
A szeme tovább keres. Megtalálja. Meglátta az alispánt. Az alispán 
is észreveszi a tekintetét, kedvesen bólint feléje, s egyet-kettőt tapsol 
is a kezével. És most csinált valamit, ami ösztönös volt. Amiről előre 
nem tudott semmit, amit megérzett, amit a színház hangulata, a közön-
ség idegei parancsoltak neki, amit átvett az érzékeny színésznői szíve, 
a rengeteg ember ünneplő mámoros szívétől. 

Egyenesen, mereven az alispán arcára nézett aztán mélyen, nagyon 
mélyen, a legkedvesebb alázattal és a legmélyebb tisztelettel, csaknem 
a földig hajolt meg előtte. Azt a tapsot és azt a tetszészajt, ami erre 
tört ki, nem lehet leírni. Mindenki örült a bóknak, mindenkinek tetszett 
az üdvözlés. Ilona nyert. Ilona már az első ösztönös mozdulatával 
biztosította a premier sikerét. 

Turcsányit valaki mintha rettenetes bunkóval fejbe ütötte volna. 
Úgy ült a székén, mint egy halott, sápadtan, lélektelenül, kidülledt 
szemmel. Szeretett volna megszünni, elolvadni, eltünni. Nem bírta. 
Felkelt és tántorgó, bizonytalan lépésekkel menekült az előadás elől. 

Kisietett messze az éjtszakába és úgy érezte, hogy a borzasztó 
fájdalom és csalódás kergetik, űzik, hajtják s neki futni kell, menekülni 
kell valami elől, mert megőrül. 

Valahogy a templomkertbe vetődött. A templomkertbe. Kétségbe-
esett lélekkel, feljajdulva tántorgott a templomhoz. A templom! 
A templom ! . . . A jó Isten ! . . . Az talán megvigasztalja. . . A sötét-
ben a nagy, faragott kapuhoz botorkált és összetett kézzel, égre 
kapaszkodó lélekkel és keresztre feszített hittel esett térdre a csukott 
ajtó előtt a küszöbön s mikor tehetetlen, gondolattalan agyából semmit 
sem tudott kipréselni az értelem, lassan, csendes, fel-feltörő mormolással 
mondta el az Úr szent imáját: 

— Mi Atyánk Isten . . . 
Sokáig térdelt o t t . . . Nem is tudta, meddig . . . Sokáig. . . 
Azután felkelt. Magához tért. Tudott gondolkodni. Leporolta 

ruháját s elindult. Valahová. . . Nem tudta,hová . . . Úgy érezte, hogy 
a feje kiürült és üresen lóg a helyén . . . A szél jobbra-balra hintázza. 
Elhatározta, hogy beszélni fog Ilonával. Lassan, a mérhetetlen fájdalom 
súlya alatt elindult Ilona lakása felé. A színházat messze elkerűlte. 
Bement a házba. A háziasszonynak megmondta, hogy bemegy a szo-
bába és ott várja meg a lányokat. Meggyujtotta a villanyt és leült 
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az asztalhoz. Egyszer nézett fel csak a szeme a tükörbe. Megijedt az 
arcától. Kusza haj. Sötét, beesett két szem. Halálsápadt arc. Többé 
nem nézett fel. Várt. Borzasztó lassan telt az idő. Minden perc meg-
állt és órákig várt valamire, amíg végre tovább indult. 

Erzsike és Balog jöttek be nagy sokára. Meghökkenve állottak 
meg az ajtóban. Balog odasietett. 

— Miklós ! Mi történt veled? 
Tétován nézett rá Turcsányi. 
— Semmi. Ne haragudjatok, hogy eljöttem. Ilonával akarok 

beszélni, 
Erzsike is előre jött. 
— Turcsányi beteg? 
Szegény, nem is tudta már, mit válaszol. 
— Nem. Köszönöm. Nem vagyok éhes . . . 
Erzsike is, Balog is némán néztek egymásra. Sajnálták. Kimond-

hatatlanul sajnálták. Hagyták. Leültek egymás mellé a díványra, Tur-
csányi beszélni kezdett: 

— Ne haragudjatok . . . Nem tudtam semmiről semmit. . . Dol-
goztam, harcoltam, mint egy állat és fogalmam sem volt arról, hogy 
mi történik körülöttem. Beszélnem kell I l onáva l . . . Ne haragudjatok . . . 
Máshol nem tudok vele beszélni . . . 

Balog részvéttel kérdezte : 
— Mit akarsz tőle? 
Bizonytalan tekintettel nézett rá Turcsányi, mint a részegek 
— Mit? Magam sem tudom . . . De beszélnem kell vele . . . Mon-

dani akarok neki valamit. . . valamit. . . 
— Mit? — kérdezte Erzsike. 
— Azt, hogy imádom, azt, hogy elpusztulok nélküle . . . 
A csend ott szenvedett a szobában. Balog és Erzsike összébb 

bujtak, mintha féltek volna valamitől. 
Turcsányi szólt újra : 
— Vége az előadásnak? 
— Vége — felelte Balog. 
— Nagy a siker? 
— Óriási! 
— Örülök neki — mondta fájdalmas mosolyba torzulva Turcsányi. 

Kis idő mulva kérdezte. 
— Hol van Ilona? 
Megnyugtatóan válaszolt Erzsike : 
— Öltözik . . . Átöltözik . . . Később fog jönni. Ünneplik . . . Gratu-

lálják . . . 
— Igaz. Persze — sóhajtott Turcsányi. 
Nem merték bevallani, hogy a fiatal báró hintója várta a színész-

női kapunál és úgy, kosztümben, átöltözetlenül, boldog örömben, izzó 
mámorban hajtottak el ketten valahová. Ki tudja, hová? 
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Erzsike felkelt. Elkészítette a vacsorát. Aludttejet hozott elő és 
megkínálta Turcsányit is. 

— Köszönöm, nem vagyok éhes. 
Fel s alá járt egyre idegesebben, egyre nyugtalanabbul. Az órára 

nézett, késő volt már. Fél tizenkettő. Megállott Balog előtt. Mereven, 
hosszan az arcába nézett. Aztán hirtelen ráordított: 

— Hol van Ilona? ! 
Csendes és szomorú volt a válasz. 
— Nem tudom. 
Újra megindult a járás fel és alá. Egyszere meglátott egy ajtót. 

Emlékezett, hogy ezt az ajtót szekrénnyel állították el. Most szabadon van. 
— Mi ez az ajtó? — kérdezte nyersen? 
Erzsike felelte : 
— Az ott az Ilona szobája. Most már külön szobánk van. Ez az 

ajtó köt össze bennünket egymással. 
Turcsányi körülnézett. Most látta csak meg, hogy egy ágy van 

a szobában. 
Az ablakok alatt, az utcán hirtelen ének szállt föl. Dalárda. Ez 

biztosan Ilonkának szól. Szépen, kellemes összhanggal énekeltek. Egé-
szen kiváló, lágy tenor vitte a szólamot. Szívesen hallgatták. Amikor 
befejezték, valaki megkopogtatta az ajtót és belépett csokorral a kezé-
ben Gyurka. 

Megállt. Meglátta Miklóst, szó nélkül hozzálépett és hosszan, 
komolyan megrázta a kezét. Turcsányi keserűen szólt: 

— Szervusz, Gyurka. Remélem, nem nekem szól? ! 
— Nem — mosolyodott el Gyurka. — Ilonát vártuk a színházi 

kis kapunál. Üdvözölni akartuk az ifjúság nevében. De valahogy el-
kerültük. Eltünt. Idejöttünk, hogy a szerenádot legalább az ablakai 
alatt énekeljük el. 

Tompán szólt Turcsányi: 
— Ilona nincs i t t . . . 
— Hát hol van? — csodálkozott Gyurka. 
Turcsányi keményen a szemébe nézett. 
— Te se tudod? 
— Nem, Miklós — hangzott a válasz. — Én sem tudom. 
Gyurka kérdőleg nézett Erzsikére és Balogra, azok vállat vontak. 
— A fiúknak kint azt fogom mondani, hogy Ilona itthon volt 

és köszöni a szerenádot. Ne csodálkozzatok, ha újra éneklünk valamit. 
A csokrot ott hagyta és kiment. 
Az ablakok alatt nemsokára felharsant a dal melegen, szenti-

mentálisan, nagyszerű összhangban : 
— Csak egy kis lány van a világon . . . 
Hallgatták csendben, szorongó szívvel, nehéz lélekkel. Balog és 

Erzsike folytonosan egymás mellett ültek és boldog összemosolygásukat 
minduntalan feldúlta az előttük szenvedő bánat. 
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Turcsányi arcán rángatództak az izmok. Az ajka remegett a 
visszafojtott szenvedéstől s a szeméből megeredt a könny. 

Sokáig, nagyon sokáig voltak így együtt. Balog sem ment el. Nem 
akarta egyedül hagyni Erzsikét, sem Turcsányit. 

Kint már szürkült, mikor zajt hallottak. 
Mind a hárman magasba kapták a fejüket. A csend borzalmasan 

elmélyült és örvénylett, mint a pokol. 
A lámpa olyan sárgán világított, mint a halottak arca. 
Kinyílt az ajtó lassan, nyikorogva. 
Ilona megjelent a nagy, fekete ajtó keretében, mint egy kép-

rámában. Csodálatos kép volt és borzasztó . . . 
Magas, karcsú alakja meghajlott, összetört. Testén a ruha gyűrött 

volt és szakadozott. Sűrű, sötét haja bomlottan röpködte körül a vállát 
és nagy, mindenségbe tágult szeme csodálkozva botlott bele tárgyakba 
és emberekbe. 

Nyaka meghajlott, mint a letört liliom szára. Lába tétován lépett 
és reszketett. Kezei úgy estek mozdulatlanul a mélybe, mintha ólomból 
lettek volna. 

Mindhármuknak elállott a szívverése. Csendesen, némán meredtek 
a tüneményre és megértettek mindent. . . 

Elveszett. . . 
Turcsányi felállt és feléje lépett egyet. . . Csak egyet. . . Egyet-

len megrezzenő, tiltakozó mozdulat a lány részéről és újra változatlan 
és megdermedt volt a kép . . . 

Csak a csend zuhogott be a nyitott ajtón a menekülő éjtszaka 
tömegéből. 

Ilona megmozdult. Lassan, fáradtan előrejött. Vonszolta a testét. 
Szeme kétségbeesett szenvedést sugározva nézett Miklósra. Jobbkeze 
gyűrűs ujjához nyúlt, lehúzta róla a pici, kedves kis gyűrűt és fal-
fehéren, reszkető kézzel, némán, egy szót se szólva tette le Miklós elé 
az asztalra . . . 

Aztán felcsuklott a sírása és zokogásba rándult, összetört, agyon-
kínzott testével csendesen, tántorogva ment át a szobájába, behúzta 
maga után az ajtót . . . 

Turcsányi felüvöltött, mint egy vadállat és loholva indult neki 
a világosodó reggelnek. 

Erzsike sírva borult Balog vállára és remegve suttogta : 
— Borzasztó . . . Borzasztó . . . 

XVHI. 
A kisváros napjai úgy nekilódultak a futásnak, hogy egy-kettőre 

maguk mögött hagyták a szép, sötétzöld nyarat. 
A nyári színtársulat szezonja véget ért, a színészek és színésznők 

elhagyták a várost : a sok siker és vidámság színhelyét. 
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A főtér, az utcák és a Korona vendéglő valahogy üres lett. Lehig-
gadt, megcsendesült az egész környék, lehalkult a szó és megnyugodott 
a levegő. Az utcákról elköltözött a szín, a hangos, bátor kacaj. Az 
emberek levetkőzték könnyelmű, bohém ruhájukat és felvették a rideg, 
sötét munkakabátot. 

Az izgalmak, a lázak, a titkos vágyak és epedések lehulltak a 
lelkekről, a fojtott, belső tűztől ragyogó szemek fakókká váltak s az 
ártatlan kacérkodás meleg piros rózsái elfonnyadtak az arcokon. 

Minden lendület, minden frisseség eltünt. A színházkertben 
ácsorgó örömök megfakultak, a színház üres lett és elhagyatott, mint 
egy szép lakás, ahonnan elköltöztek a lakók. 

Mégis úgy tünt fel az egész, mintha mindenki, az emberek, a 
város, az utcák, a kertek megkönnyebbülten sóhajtottak volna fe l : 

— Hálistennek ennek is vége . . . 
S a hegyek alatti kisvárosba hosszú időre szorult be újra meg-

növekedett, ormótlan testével a csend. 
A színészgárdából valaki mégis itt maradt. Levetette a színes ruhát, 

elajándékozta kollégáinak a hangos nevetését, jó kedvét és beállt szor-
galmas, kedves, vendégszerető és cselédekkel vesződő úriasszonynak. 

Erzsike férjhez ment Balog Bélához s a házuk a helybeli művész-
kolónia szeretett és kedves találkozóhelye lett. 

Turcsányi Miklóst a rázuhant bánat egészen eltemette. Napokig 
ki se ment az utcára. Ragadozók ketrecévé változtatta szobáját a 
szünetnélküli céltalan ide-odajárkálásaival. Meg-megállott az ablaka 
előtt és olthatatlan szomjat érzett, amikor a hegyek tetejére nézett. 

Táplálkozásáról háziasszonya gondoskodott, aki szerette ezt a 
csendes, komoly nagy embert és megértette óriási fájdalmát. 

Lassan, hetek multával alakult ki csak a csapások alatt a lelke 
új formája s amikor egy reggel a tükörbe nézett, hogy lássa az új embert, 
a keserűség csatlósát, a bajazzók iskolájának végzett növendékét, maga 
is megrendült. 

A hajába fehér kézzel markolt bele a bánat és arcát keresztül-
kasul szántotta a szomorúság. A szemében olyan bevehetetlen várat 
foglalt el a komoly gyász, hogy arra sohase tűzi ki többé az ostromló 
öröm a lengő, lobogó piros színű zászlóját. 

Lassan eszébe jutott a Tisza és Lakatos. Lelkiismeret furdalta. 
Egy este hirtelen elhatározással nekiindult az útnak a Tisza szer-
kesztősége felé. Sötét volt. Senki se láthatta. Mégis a mellékutcákon 
ment végig és lopódzva, osonva, mint a tolvaj, szökött be az udvarra. 

Kinyitotta az ajtót és belépett a szobába. 
Arcát megcsapta a nagy csend. Az egyik asztal előtt Lakatos 

ült és dolgozott. Más senki sem volt a szobában. 
Lakatos nagyon megöregedett. Sápadt volt, egészen fehér. Sovány, 

sárga ujjai nehezen tartották a tollat. A szeme már elkívánkozott 
erről a világról. 
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Nehezen emelkedett fel székéről és szólt. A hangja most is úgy 
zengett, mint a harang. 

— Isten hozta, édes fiam. Vártam . . . 
Turcsányi csak nézte, nézte és halkan, alig hallhatóan rebegte, 

érezte, hogy nem mondhat mást: 
— Bocsásson meg . . . Borzasztóat tévedtem . . . 
Lakatos szelíden, kedvesen folytatta : 
— Mindenekelőtt üljön le, fiam. 
Turcsányi leült a régi asztalához. Szemben ültek egymással. 
— Örömmel látom, édes fiam, hogy egészséggel heverte ki a csa-

pást. Most már nem féltem. A fájdalom utálatos valami. Ha egyszer 
valakit igazán a birtokába vesz, annak örökre megbélyegzi az arcát. 
Lássa meg mindenki, hogy ott ő volt az úr. No de hiszen nem baj. 
Ez a bélyeg az emberek fölé emeli a lelkeket. A fájdalom megbélyeg-
zettel a földön a kiválasztottak. 

Turcsányi csak nézte, nézte és szomjasan itta szépen szóló hang-
ját, csendes, halk gondolatait. 

— Az olyan ember, aki kiállotta a fájdalom hóhérjának inkvizí-
cióját, az már nem fél a haláltól. Az már egy kicsit kacérkodik is vele. 
És ez ad tökéletes megnyugvást az életben. Az ember rájön, hogy ő 
se egyéb, mint egy tükör. Amíg a tükör ép, benne van az erdő, a folyó 
a mindenség. Jön egy kéz, összetöri a tükröt, az erdő, a folyó, ami 
benne volt, megmarad, tovább él, de a tükör nem tükröz többé, az 
ember eltünt, nincs többé sehol . . . 

— Édes fiam, az élet szép ! De harcolni ostobaság ! 
— Mi ott hibáztunk, hogy harcba kényszerít ettük a lelkünket ! 

Nem harcolni kell, édes fiam, hanem szeretni! A harc véges és céltalan ! 
A szeretet örök ! 

Turcsányi lehajtotta a fejét, úgy erezte, mintha valaki a túlvilág-
ról szólt volna hozzá. A lelkén egy kéznek a munkáját érezte, puhán, 
valami csodálatosan fájdalommentes vésővel véste be oda ezeket a 
szavakat. 

A zengő harangszavú hang folytatta : 
— Ne haragudjék, fiam . . . Az utóbbi időben magamra hagyva 

sokszor ott gubbasztottam már a sírom szélén és sokat gondolkoztam. 
Nem is tudok már máskép beszélni, mint így. Feltolakodnak a számra 
a gondolatok és ki kell mondanom őket, hogy tanuljanak belőle az 
emberek. Maga is, édes fiam. És most meséljen . . . Régen nem lát-
tam . . . Mit csinál? Hogy van? 

Turcsányi, mint egy bölcsre, úgy nézett fel rá. 
— Remélem nem hagyta abba a regényét? Irt? Sokat írt? 
Turcsányi nemet intett. 
— Kár. Az nagy kár. Maga nagyon tehetséges ember, fiam. Magá-

nak dolgoznia kell. Szép, melegszavú könyvet kell írnia, amiben ott 
csilingeljen az emberi lélek ezerszavú csengője. Ahol ott legyen a szép-
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ség, a bölcseség és a szeretet ! Ilyen könyvet írjon, édes fiam. De írjon ! 
Szépet! Csak szépet! ! . . . Szépet akartam én is és most látom csak, 
hogy eddig nem is tudtam, mi a szép. Ha visszanézek, egész életemet 
csúnyának látom. Talán azért vágyódtam mindég olyan betegesen a 
szép után. Megigéri nekem, hogy írni fog? 

Halkan felelt Turcsányi : 
— Igérem. 
— Egyet sajnálok csak. Azt, hogy én már valószínűleg nem fogom 

elolvasni a könyvét. Költözködés előtt állok. Én már úgy látom magam 
előtt az életet és a halált, mint a hajósember a horizontban a tengert 
és az eget. Senki sem tudja, hol végződik a tenger és hol kezdődik 
az ég . . . 

Sok mindent szeretnék magának mondani. Mindenekelőtt azt, hogy 
kis idő multával házasodjék meg. Lássa, én egyedül éltem végig az 
életemet, nem volt asszonyom és úgy érzem, hogy rosszul tettem. 

Asszony nélkül az élet olyan, mint egy ráma kép nélkül: kép-
telenség ! 

Vagy van értelme a vázának virág nélkül? 
Az első csalódás után nem szabad egészen elfordulni az asszonytól. 

Az asszony szent, mert magában hordja az anyaságot. . . 
Lakatos elhallgatott. Elfáradt. Turcsányiban feltolakodott a sok 

kérdés, csendesen, vigyázva a hangjára szólalt meg : 
— Mondja, Lakatos uram, semmiről sem tudok . . . Mi történt 

a z u t á n ? . . . 
Lassan, fáradtan beszélt Lakatos : 
— Semmi. A Tisza egypár száma nem jelent meg. Azután egy-

szerre csak beállított Gerő és újra piacra dobtunk egy-egy számot. Most 
már én is dolgozgatok. Valahogy elélünk. 

Mást szeretett volna kérdezni Turcsányi, de ezt kérdezte : 
— És Péterke? 
— Péterke itt van. Ő az én hűséges ápolóm. Szegényt sajnálni 

fogom, ha elmegyek. Mi lesz vele? 
Tovább kérdezte Turcsányi, mást is szeretett volna hallani. 
— Mondja, meséljen, mi hír a városban? 
Lakatos hangján érzett, hogy nem érdekli az, amit beszél, mégis 

csak elmondta : 
— A színtársulat elment. Hiszen a nagy premier után már csak 

egy pár napjuk volt hátra. A fővárosból a minisztériumból hivatalos 
emberek jöttek a városba s a vármegyeházán folyik a fegyelmi vizsgálat. 
Senki se törődik már a felkavart dologgal. Az élet megy tovább a maga 
útján. Az emberek dolgoznak . . . 

Turcsányi hangja rekedt lett és megbicsaklott, ahogy kérdezte : 
— És mondja, Lakatos uram, mondja, rendben van ez így? Igazán 

tévedtünk? Igaza van a társadalomnak? ! 
A szépen zengő hang újra magasba lendült : 
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— A mai társadalom olyan, mint egy rosszul szabott ruha. Hiába 
fordítja ki akárki, a fonáka éppen olyan elszabott marad, mint a színe. 

Újat senki sem tud csinálni. Mert új nincs. Csak máskép van ! 
Az eredmény mindég ugyanaz : Hatalom és Szolgaság ! 

Az ajtó nyílott és beszaladt Péterke, kezében ételhordó. Vacsorát 
hozott. Meglepetten állt meg. 

— Nini, a szerkesztő úr. Jó estét kívánok. 
— Jó estét, Péterke. 
— Vissza tetszett jönni hozzánk? 
Nem Turcsányi felelt, hanem Lakatos : 
— Nem, Péterke. A szerkesztő úr csak látogatóba jött. 
Elszomorodott a kis nyomorék. 
— Milyen kár. És mit csinál most? 
— Ő ír, Péterke. Nagy és komoly munkát. Regényt ír. 
— Regényt? Milyen szép lehet. Szeretném, ha én szedhetném ki. 
— Csacsi vagy, Péterke. Az a regény a fővárosba készül. Nem 

ilyen rozoga ócska masina fogja azt világra hozni, hanem rotációs ! 
Áhitattal, rajongva suttogta Péterke és tisztelettel nézett Tur 

csányira : 
— Rotációs ! 
Később Gerő is megérkezett. Nyugodtan, mintha semmi sem tör-

tént volna, üdvözölte Turcsányit. Azután dologhoz látott. 
Péterke felkiáltott: 
— Nini, Gerő úr nem is csodálkozik, hogy itt van a szerkesztő úr ! 
Gerő visszafordult: 
— Mi van azon csodálkozni való? Én is visszajövök ide mindég. 

Nem tehetünk mást, enni kell ! 
Turcsányi nem maradt már soká. Elbúcsúzott. Lakatos nehezen 

engedte el. Újra és újra megigértette vele, hogy megírja regényét és 
amikor már az ajtóban volt, még oda is utána kiáltott: 

— Aztán szorgalmasan, édes fiam . . . 

XIX. 
Turcsányi minden erejével és energiájával nekilátott a regényé-

nek. Éjjel-nappal dolgozott. Gonddal, szakértelemmel, megválogatva az 
eseményeket és kipallérozva a mélységeket. A mondatai könnyen, színe-
sen öntötték el lelkét. Örült a munkának. Szerette a regényt. 

Alig evett valamit. A pénze is kevés volt már. 
A barátai nem hagyták el. Balog Béla is felkereste és meghívta 

többször magukhoz, hol ebédre, hol vacsorára. Sipos Gyurka is fel-
kereste csaknem mindennap. Ilonát soha senki se említette előtte. 

A városban elterjedt a híre a szorgalmas, nagy munkájának, ki-
engesztelődtek iránta a lelkek és mindenki tisztelettel nézett rá újra. 

A hegyek fölött pedig végigsuhogtatta ostorát az ősz ! 
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Nagy vörös sebek támadtak a nyomában az erdők lombján, sárga 
foltokat csókolt a hegyoldalakra az őszi nap s a levegőben tiszta, min-
pent átfogó erővel úszott az enyészet. 

Turcsányiban néha elakadt a munka a fáradtságtól. Ilyenkor 
reggelenként magára kapta a könnyű felöltőjét, egypár zsemlyét vett 
magához, nekiindult a hegyeknek és maga mögött hagyva az egész 
életet, égre tágult lélekkel gázolta a síró, nyöszörgő avart. 

Szó nélkül, halálos csendben pergett le a fákról a levél és utolsó 
táncában könnyedén röpködve, pillemódra úszott messze az aranytól 
csillogó levegőben. 

Turcsányi nézte a felhőt! Megbámulta az eget. Beleszaladt a 
lelke a hegy alatt száguldó, tiszta folyó hullámaiba és velük rohant 
egy darabig a kanyarulat felé. Vizet ivott a forrásból. Tele szedte 
magát napsugárral és illattal s amikor tervszerűtlen, céltalan bolyon-
gásából haza kergette a haragos alkony a városba, úgy érezte, 
hogy tele van újra kiürült lelke széppel és jóval és még aznap felfrissülve 
ült hozzá regényéhez és száguldó tolla alatt egyre tágabban, egyre 
szélesebben hömpölygött a regény. 

Egy hideg, novemberi éjtszakán történt, hogy Lakatos meghalt. 
Turcsányiért Péterke szaladt el, megtudta tőle, hogy Lakatos már 
nagyon gyönge volt, egyszer feküdt, egyszer fent volt, tüdőgyulladást 
kapott és úgy halt meg csendesen, észrevétlenül. . . 

A regény pedig elkészült. 
Turcsányi régi jó barátjának küldte el a kéziratot, aki már maga-

san fent ragyogott az irodalom egén. 
Az ezután következő pár nap volt a legnehezebb. 
Turcsányi sehol sem találta helyét. Kint csavargott, bolyon-

gott állandóan a hideg, csípős novemberi levegőben a hegyek között. 
Olyan jól ismerte már a közeli hegyekben a járást, hogy haza se űzte 
a sötét. Ott kóválygott, ott csavargott ijedten, dobogó szívvel, mint 
egy eltévedt sas. Hátha rossz, hátha nem kell a regény. 

Egy este már vizes volt az avar a dértől, fent kóválygott a tisz-
táson a hegy tetején és elmerült, csendes lélekkel nézett a fekete völgybe, 
ahol sárga, tompafényű lámpáival nesztelenül pihent a város. 

Itt-ott egy-egy sötétebb folt mélyítette el az éjtszaka feketeségét. 
Házak voltak. Turcsányi állt, csak állt és várt, maga se tudta, hogy mire. 

Egyszerre csak felneszelt a füle. 
Harangszót hall. 
— Most? Késő este? Harangszó? 
Olyan furcsán, olyan egymásután csendült fel a harang. 
Mi az? Tűz van? ! 
Kongatják a harangoka- ! 
Turcsányi ijedt szeme körülrepdeste a várost. Meglátta. Egy helyen 

egy kis folton az éjtszaka óriási tengerében felszökött a tűz, mint egy 
szökőkút ! Mindég bővebben és bővebben ömlött a vize. Világított, 
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lángolt a sugara ! És büszke, haragos szökéssel, fel-felújuló lángolással 
iparkodott az ég felé. Vad erőlködésében tele köpködte szikrákkal az 
egész környéket. 

Gyönyörű látvány. 
Körülötte kipirultak, felragyogtak a házak s a harang kongott, 

kergette az embereket a tűzhöz. Felhajszolta, felriasztotta a segítséget. 
Turcsányi ott állott a hegyen és csodálkozó lélekkel, szomjas 

szemmel itta a tűz képét. 
Érezte, hogy a lelkében marad örökre az emléke. 
Különösnek találta ebben a szörnyű éjtszakai rengetegben ezt a 

maroknyi kis tüzet, amint bátran, vakmerően esik neki a sötétnek és 
óriási pásztákkal vág bele prüszkölő lángolása. 

Tűz ! 
Csupa korlát, csupa tömlöc! Nem tud fellángolni, nem tud magasra 

törni, nem tudja elemészteni az egész ostoba világot, mert megkondul 
a harang, összefutnak az emberek és megérkezik a segítség ! 

Mi volna, ha egyszer, mint elszabadult, véres, óriás kígyó, egyetlen 
szent pillanatban körülölelné a világot és gyönyörű, csodálatos poklot 
teremtene a földön? 

Mert hiszen a földről már csak a tűz hiányzik. A pokol kész ! 
Lent a városban elfáradt a maroknyi láng. Hunyóban van a tűz. 

Most jutott csak eszébe, vajjon mi égett le? 
Fázott. Hideg volt. Sietve, loholva megindult a város felé és 

elgémberedetten a hosszú ácsorgástól szaladt be a kapun lakása udvarára. 
Egy apró sötét alak állott eléje. Sírt. Alig birta szavát megérteni : 

Péterke volt. 
— Szerkesztő úr ! Leégett a Tisza. . . 
Pár nap mulva megjött az öröm. Turcsányi nevére a fővárosból 

levél érkezett, meghozta a sikert és meghozta a pénzt is . . . 
Hideg, őszi reggel volt. A hegyek közül kifutó vonat ablakában 

ott állott Turcsányi. Elnézte a gyorsan elfutó várost, a hegyeket, a 
völgyet. . . Azután egész felső testével kihajolt az ablakon és messze 
előre kémlelt. Ott, valahol előttük eső eshetett, mert hatalmas ívben 
ragyogott fel egy gyönyörű szivárvány a horizonton. Hirtelen nem 
tudta, mért, eszébe jutott a tomboló vihar és a csodálatos, viharutáni 
szivárvány, amit a levéltár ablakából látott, nem is olyan nagyon régen 
a vármegyeházán. 

Akkor úgy hatott rá az a szivárvány, mintha a harcnak, a háború-
nak és a haragnak a békehirnöke volna . . . akkor vette észre, hogy a 
szivárvány az ég kapuja. . . 

És most boldogan látta, hogy nekirugaszkodó, csörömpölő zajjal, 
lihegő, siető vágtatással szalad vele együtt a dübörgő vonat a ragyogó 
ég kitárult kapuja felé . . . 

(Vége.) 
Büky György. 



C U D A R GYÓCS G A Z S I É S S Z E L ÉL. 
Vígjáték egy felvonásban. Irta: Majthényi György. 

S Z E M É L Y E K : 

CUDAR GYÓCS GAZSI UTCASEPRŐ 
KUCSMÁS SZIKORA JÁNOS ÁL -FEKETE 
MÁRI , a felesége DR . FEKETE PÉTER 
TÖPE KISKABÓK IFJ. FEKETE PÉTER 

RENDŐR. 

(Történik egy pesti bérház előtt, az utcán. Kapun jeltűnő tábla, ezzel a felírással: 
Dr. Fekete Péter, med.univ. Rendel 1—3-ig. Amikor a függöny fölmegy, Utcaseprő 
dudorászva söpörget, Mári kilibben a kapun s a házat, főleg a ház tetejét vizsgálgatja. 

Idő : dél.) 

U T C A S E P R Ő (jóképű legény, félig még paraszt, félig már pesti; 
dudorász): 

Szeret-e még, csak annyit mondjon, 
Szeret-e még, ez minden gondom . . . 

(Észreveszi Márit s mustrálgatja.) 
M Á R I (be-beles a kapun, várja a többieket; körülnéz, járkál). 
U T C A S E P R Ő : Aunye, a kirilájzomát! De kacifántos egy menyecske ! 

(Sapkájából cigarettát vesz elő, rágyujt, megsodorja a bajuszát, szeme 
rajtafeledkezik Márin; egyszerre megösmeri): No nízd el, nízd ! Hát te 
vónál az, Mári? Valóságosan te vónál? 

M Á R I (kackiás, mozgékony menyecske; egy kis örömmel): Csak-
ugyan ! . . . Pesta ! . . . Hát hogy kerül kend ide? 

U T C A S E P R Ő : Én még csak valahogyan, mer én itt állásba vagyok. 
(Mutatja a seprőt s a lapátot. Bizonytalankodva): Hanem te . . . te? 

M Á R I (jelentősen): M i n k vásárni gyöttünk, már mint az uram-
mal, meg Töpe Kiskabók sógorral. Azám ! 

UTCASEPRŐ (végighúzza kezefejét a homlokán): A h a . . . Nem is 
tudtam, hogy férjhő mentél. 

M Á R I : Bizony már majd egy esztendeje lesz. 
U T C A S E P R Ő (kacsintva): Valami vín embert tanáltál? 
M Á R I (méltatlankodva): Került nekem fiatal is, hásze én se vagyok 

vén ! Meg osztán ű tanált engem, nem én űtet ! . . . Nézze meg az 
ember, még mit nem gondul! 

UTCASEPRŐ : Aha . . . Hásze csak azír gondultam, merhogy 
özvegy vótál. 
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M Á R I : Az se ártott nekem ! 
UTCASEPRŐ : Aha . . . No, oszt mire alkuttok? Tehenre? 
M Á R I : Van nekünk négy is ! 
UTCASEPRŐ : Aha . . . De jó eltanáttad ! 
M Á R I : E l , e l . 
UTCASEPRŐ : Hát akkó mire végzitek? Csak nem erre a házra 

alkuttok? 
M Á R I : De majhogy nem. Csak nem az egészre. 
UTCASEPRŐ : A h a . . . 
M Á R I : Csak a tetejire. Azt is a pala miatt, mer rémisztő óccson 

kínálják, oszt még vadonatúj . . . Épp most járnak fönn a palláson. 
UTCASEPRŐ (fölnéz): A h a ! . . . (Szünet.) Szíp vagy, Mári. Kár, 

hogy férjhő mentél. 
M Á R I : Hát má mér vóna kár? 
UTCASEPRŐ : Hát . . . Hát mer nekem mindig is tetszettél. . . 

És én most itten állásba vagyok, a városnál vagyok állásban. (Bizal-
masan): Oszt otthun nem is húzódoztál tüllem . . . Oszt amikó az 
ablakod alatt möntem, mindig azt danuttam : 

Papnak szánt az apám, 
De én juhász löttem . . . 

Oszt ojjankor mindig ott bujdostál a muskátlik mögött, igaz-e? 
M Á R I (a kapu. felé pislant; húzódzkodva): Régön vót. 
UTCASEPRŐ (hirtelen haraggal): A nehéz nyavaja abba a Nyáti 

Kis Ferkóba, minden amiatt v ó t ! 
M Á R I : Dejszen kend szúrta meg űtet! 
UTCASEPRŐ : Én, én. De te miattad ! Oszt nem is vót otthun 

maradásom . . . Ide gyüttem . . . Pedig hát . . . Mári! 
M Á R I : N o . 
UTCASEPRŐ (közeledik hozzá, nézi, nézi): Szeretnék veled beszélni. 
M Á R I (a kapu felé pislant): Talán má gyünnek is. 
UTCASEPRŐ (Mári derekára teszi a kezét): Te, Mári, tudok egy 

új nótát. . . 
M Á R I (húzódzkodva): Nyughasson már ! . . . Mi nem jut eszibe . . . 

Itt az utcán . . . 
UTCASEPRŐ : Te, új nótát tudok, pesti nótát. . . 
M Á R I (ellöki a kezét): Ugyan legyen eszin ! . . . Hites uram van 

énnékem, oszt. . . 
UTCASEPRŐ : Hásze attul csak lehet beszélgetni ek kicsit! Földik 

vónánk talán vagy mi ! . . . Hát má mindenér fújod magadat? 
(Most lép ki a kapun Ál-Fekete Kucsmás Szikorával, majd Kiskabók jön Gyócscsal 
Mári egy-két lépést tesz feléjük, Utcaseprő párat húz a seprővel és figyeli őket.) 

KUCSMÁS SZIKORA (flegmatikus magyar, kucsma a fején, csizma a 
lábán, makrapipa az agyarán; bajusza megfordított U alakra csüng; 
Feketéhez szól): Oszt alkunni löhet-e? 
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Á L - F E K E T E (kétes egzisztencia, csúf figura; irattáska a kezében, 
fontoskodást mímel, de suttyomban Gyócsra kacsint): Kérem, ez már 
nem rám tartozik. (Szótagolva): Nem rám tar-to-zik. Én ügyvéd vagyok, 
hi-tes ügy-véd. Kint a táblám is, a táb-lám. (Mutatja.) Én csak annyit 
mondhatok, hogy az okmányok rendben vannak, rend-ben. A ház 
tehermentes, a telekkönyvben sincs hiba, a tulajdonos meg Cudar 
Gyócs Gáspár úr, aki jelen van saját személyében. (Rámutat.) Meg-
bízhatnak benne. Meg-bíz-hat-nak. Akár saját magukban. Mindennemű 
tárgyalást vele kell lefolytatni, nekem az alkuhoz semmi közöm. Külön-
ben is sietek, tárgyalásom van, de egy órára itthon leszek. Egy ó-rá-ra. 
Ha megállapodtak, megcsinálom a kontraktust. Meg-csi-ná-lom. No, 
Isten áldja! (Gyócsra kacsint és elmegy.) 

C U D A R GYÓCS (se nem úr-, se nem paraszt-forma, barnaképű, 
kifent bajuszú, szapora beszédű, mozgékony alak; egyik kezében iratokat 
tart, a másikban egy darab palakövet. Ál-Fekete után szól): Köszönjük 
a szívességit, oszt majd fölmegyünk, ha megalkuttunk. 

KUCSMÁS SZIKORA (az utcaseprőt nézi, aki lassan-lassan Márihoz 
söprögeti magát). 

UTCASEPRŐ (Márihoz): Ki vót ez a bagoly? 
M Á R I (kissé zavarban): Az ügyvéd. A Fekete. 
KUCSMÁS SZIKORA (Márihoz): Miféle legény ez? 
M Á R I : E Z ? A Z öreg Sajkás Csuvora fia . . . A Pesta. 
UTCASEPRŐ : Földik vónánk a Márival. . . Adj Isten ! 
KUCSMÁS SZIKORA : Földik? . . . Adj Isten. (Beszélgetnek.) 
K I S K A B Ó K (töppedt, szürkalapos; ez is folyton pipál és sercint; 

Gyócshoz): Nem Varcnak híjták ezelőtt ezt a Feketét? (Csöndesen göcög.) 
C U D A R GYÓCS : Nem vótam ott a keresztelőjin. De mért nevet, 

bátyám? 
K I S K A B Ó K : Hát csak ammondó vónék, ne vesse meg a szómat, 

de úgy vagyok evvel a Varccal, mint az állatkertbe a tevével: Csúnya 
apja löhetött! 

C U D A R GYÓCS (mosolyogva): Ej jó, bizisten jó. De azér mégis 
Feketének híjják, nem Varcnak. (Az iratokat a zsebébe süllyeszti, meg-
törli a bajuszát és a palát táncoltatja a szemük előtt.) Hanem most mán 
ehhez szóljanak ! Fájn dolog, mi? 

M Á R I (türelmetlenül): Fájn — nem fájn, arrul beszéljen : olcsón 
adi-e? Most mán épen öleget nézgélhették, oszt ha mindig mást firta-
tunk, hát húsvétra se kerülünk haza ! 

KUCSMÁS SZIKORA (csöndesen): Ne bozsogj, Mári, nem vat te 
méhkas ! . . . Oszt lassan érünk messzire. 

UTCASEPRŐ (Gyócs szavai közben kimegy, betolja a taligáját, bele-
hányja a szemetet, mindezt szörnyen lassan; közben figyeli a beszédet). 

C U D A R GYÓCS : Igazság, nagy igazság. Mert az nem úgy van, 
hogy elsiessük a dógot! Ésszel él az ember, meg kell fontolni min-
dent . . . Ha rossz portékát kínálnék most maguknak, akkor sietnék 
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rajta túladni. De én ráérek, mert erre mindig kapok vevőt. (Mutatja 
a palát.) Mert idenézzenek, ez ojjan anyag, bátyám, hogy ijjet, még 
miúta a világ van, nem csinátak, bátyám. Ez nem cement, nem tégla, 
nem is cserép, de nem is kű, hanem pa-la ! De még micsoda pala ! 
Huj, micsoda egy pala ez, bátyám ! Nem ám ojjan akármicsodás himmi-
hummi rongy pala ez, amit minden zsidó fábrikálhat, de nem ám ! 
Amerikai pala ez, bátyám, a-me-ri-ka-i! Én mondom, Cudar Gyócs 
Gazsi mondja ! . . . Ebbe még a ménkű se üt bele, de nem ám ! . . . 
Mert minek is ütne bele, amikor hiábavaló, igaz-e? 

KUCSMÁS SZIKORA és KISKABÓK (összenéznek, aztán szótlanul 
sercintenek). 

M Á R I : Az árát mondja mán ! 
C U D A R GYÓCS (rá se hederít s folytatja): Nézzék csak kentek 

(s az orruk előtt ide-oda húzgálja a darab palát). Ez nem fog tüzet, nem 
olvad el, nem pattogzik a melegben és nem is törik . . . A zsúp? Micsoda 
a zsúp? Szemét! Egy-kettőre lánggal ég ! A zsindelyt moh lepi be, 
korhad, romlik, ha meg nem mohos, akkor csak egy szikra kell neki 
és huja ! . . . Igaz-e? . . . A cserép se sokat ér már a mai világban. 
Könnyen repedezik és ha lángban a ház, hát úgy spriccel, mint a 
fészkes fene ! . . . Hát csak aszondom én magiknak : pala ! . . . Egy 
szó, bátyám, egyetlenegy : pa-la ! 

KUCSMÁS SZIKORA és KISKABÓK (összenéznek és sercintenek). 
M Á R I : Mondja, nem zsidó maga, hogy ennyit beszél? Hásze 

üsmerjük mink a palát, nem vagyunk mink ojjan buta parasztok. 
Pala — pala, oszt fertig. Ha óccson adi, hát meg is alkudhassunk. 

C U D A R GYÓCS (ezalatt elővette a benzines masináját, meggyujtotta 
és a pala alá tartotta): Hát mondják, bátyám, ég? Nem ég, igaz-e? 
Serceg? Nem serceg. Pattogzik? Nem pattogzik ! Olvad? Nem olvad az I 
Még ha petróleummal öntöm le, akkor se ég ! . . . És ha az egész házat 
leöntöm, eléghet minden, még a falak is megolvadhatnak, de a tető ! . . . 
a tető az épen marad . . . Csak ipp össze köll szedni tűz után a palát 
és újra föl lehet rakni. Ijjen ficimántos dolog ez. Nohát! 

KUCSMÁS SZIKORA és KISKABÓK (hol a palát, hol meg a háztetőt 
kémlelik a beszéd alatt; Kiskabók topog, mert tetszik neki a dolog, Kucsmás 
Szikora meg jelentőset kacsint rá). 

UTCASEPRŐ (a taliga nyelén ül s falatozik): Te, Mári! Ez mindig 
annyit beszél? 

M Á R I : Reggel úta furtonfurt beszél. 
UTCASEPRŐ : Hogy be nem gyógyul a szája ! 
CUDAR GYÓCS : No, most mán láthatik, hogy ennél különb dolog 

nincs a világon. Mi? Tán meg is köthessük az alkút? Mi? Magik meg-
veszik ennek a háznak a tetejit, én meg eladom és magik fizetnek 
nekem háromszáz pengőt előlegbe. Akkor oszt, ha ez megvan, megyünk 
a Fekete üdvégy úrhoz és megkössük a kontraktust. Jó? 

M Á R I : Háromszáz pengő? (Meglöki Kucsmást.) Az egész tetőért? 
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CUDAR GYÓCS : An nagyon ócsón vóna ! Csak előlegbe ! 
M Á R I : A gerendákat is adja? 
CUDAR GYÓCS : A gerendákat is. Meg még a pókhálókat is ráadásul. 

(Nevet.) De csak a maga kedviért teszem ezt meg ! 
M Á R I : Süsse meg a pókhálóját! 
KUCSMÁS SZIKORA : Ne bozsogj, Mári! 
M Á R I (durcásan elfordul és az utcaseprőhöz megy): Ott egye meg 

az íz ezt a pribéket! 
UTCASEPRŐ (suttyomban megcsípi Mári karját): Nagyon tetszel te 

nekem, Mári! 
M Á R I : Ne kacsalóggyon velem, mert a nyakába suhantok ! 
UTCASEPRŐ : Tee ! Nagyon szeretnék én veled elbeszélgetni. Hű, 

ha ez a kucsmás urad itt nem vóna ! Tee ! Nem gyühetnél velem amoda, 
a szomszéd utcába? Mikó ojjan beszélhetnékem vóna ! 

M Á R I (kacéran): Ne bolond, ne ! Még mi nem jut az eszibe ! 
UTCASEPRŐ : Fölültetlek ide, a tajigámba, oszt eltollak, a gyönyörű-

ségit ! 
M Á R I (halkan nevet): Szép kis dáma lennék a szeméten ! 
UTCASEPRŐ (hamisan): Mári, mondok néked egy tanállós kér-

dést, kitanállod-é? 
M Á R I : Nagyon fakturás lettél aszondom ! Kitanuttál ebben a 

Pestben ! 
KUCSMÁS SZIKORA : Mári, ide gyer ! Ne kacérozz ottan ! 
M Á R I (haragosan): Hát mán beszélni se lőhet? Földimmel se 

beszélhetek? 
UTCASEPRŐ (szedi a cókmókját s kitolja a taligát). 
KUCSMÁS SZIKORA : Csak aszondom, küld innen ezt a ganajtúrót, 

mert ríva fakasztalak. 
M Á R I : Ejnye, hogy mijjen tud lönni! . . . Ganajtúró ! Böcsületes 

ember az azér ! (Duzmogva beáll hallgatni Gyácsot.) 

(Az utca egyik végéről bekukucskál Ál-Fekete, de úgy, hogy legföljebb Gyócs lát-
hatja. Ez a kukucskálás többször ismétlődik: hol egyik oldalról, hol meg a másikról.) 

CUDAR GYÓCS : Mi? . . . Hát jó lesz így, bátyám? 
KUCSMÁS SZIKORA : Hásze jónak jó vóna, de ha má ijjen jó, hát 

mér akari az úr elanni? 
C U D A R GYÓCS : Mért, hát mért! . . . Hát mindent elmondjak 

kenteknek? . . . Hát jól van no, hadd lássák, hogy becsületes ember-
rel van dolgunk. Idehallgassanak hát. Ésszel kell élni, emberek, ésszel! 
Gyócs Gazsi ésszel é l ! . . . Mi? Magik most azt gondulják, hogy ki 
tudja, mi jár ennek a pernahajdernek az eszébe, amikor nekünk kész 
tetőt akar eladni, még pedig olcsón. Lopta ez a házat, vagy a palát? 
Mi, ezt gondulják? . . . Huj, belelátok én a kentek hasába ! . . . No jó. 
Hát ne gonduljanak rosszat rullam. Megmondom : azért adom el ezt 
a tetőt, mert ebben a bolond városban bolond emberek laknak, oszt 
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én ezekbül a bolond emberekbül pénzt akarok kihúzni. Úgy-e, nem 
értik? No, majd megértik mingyárt. Hát ha ez a tető lekerül onnant, 
akkor egészen laposra csinyáltatom a ház tetjít, ojjan laposra, akár 
a tenyerem. 

M Á R I : Hát az mire lesz jó? Hásze megáll rajta a víz meg a hó ! 
CUDAR GYÓCS : Ne féljen attul, majd segítünk azon is. Nohát, 

amikor így készen lesz a tető, akkor villanyt huzatok oda, kirakok rá 
pár széket, fogok egy pár cigányt, már mint ijjen újmódi szerecseny 
cigányt, aki meg tudja bolondítani a népeket és egy-kettőre készen 
van a lokál. Tudják magik, mi az a lokál? 

KUCSMÁS SZIKORA és KISKABÓK (összenéznek, aztán sercintenek). 
MÁRI : Csak nem valami csúfságot ért rajta? 
CUDAR GYÓCS : Csúfság a ragya, de nem ez ! Tánchelyiség ez, 

ahun reggelig isznak és forognak. 
MÁRI : Persze gárnéros szoknyában, térgyig meztelenül, mi? 
CUDAR GYÓCS : Úgy, úgy ! De még ugyabban is ! 
MÁRI: Hallottam én mán errül, hogy a süly esne b e l é j ü k ! . . . 

De ezt meg nem érik ! János, nem vesszük meg a tetőt ! 
KUCSMÁS SZIKORA : Ne bozsogj, Mári! 
MÁRI : Hogy még mink segítsük a népeket ijjen csúfsághoz? 

Nem vesszük meg a tetőt, János ! Kisülne a szemem szégyenletembe, 
ha részem vóna efféle dologba! 

CUDAR GYÓCS : Hásze nem muszáj magiknak megvenni, megveszi 
más ! Van ennek vevője tíz is, húsz is, ha kiteszem az ujságba. Annyi 
bizonyos, hogy hónap mán bontatom is. Mert az nem úgy van. Az embe-
rek bolondok, a bolondok meg táncolni akarnak. Ha itt nem táncol-
hatnak, hát táncolnak majd másutt, igaz-e? 

KISKABÓK : Télön hideg van ám ! 
CUDAR GYÓCS : Ebbe meg aztán ippenséggel igaza van kendnek ! 

Azért télen majd korcsolyával táncolnak a népek. Hát ! Azt tesszük 
akkor, hogy vízzel öntjük föl a tetőt, oszt kész a korcsolyapálya. Mert 
én pénzt akarok keresni, de nem ám magikon, hanem a bolondokon ! 

KUCSMÁS SZIKORA : Hát bolond világ van, ammá igaz ! 

(Jobbra, a színfalak mögött most motorberregés hallatszik, aztán tutulás, végül, 
kiabálás, zavar, amilyen akkor szokott támadni, ha valakit elgázolnak: Jaj, Istenem 

elgázolták! Vége van! Meghalt! stb.) 

KUCSMÁS SZIKORA (arra fel néz; kiált): Ahun e ! Ahun e ! . . . 
Püff ! A jóreggelét neki! No, e megkapta a magáét! 

IFJ. FEKETE (hasmánt bevágódik a színpadra): J a j ! . . . A marrrha!..» 
Ja j ! 

MÁRI : Szent Isten ! (Oda akar szaladni.) De ellapult a szegény ! 
KUCSMÁS SZIKORA : Mári! Itt maracc ! 
MÁRI : Jaj, hát ne is segéljek rajta? 
CUDAR GYÓCS (odamegy, segít): Elütötték? Megsérült? 
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UTCASEPRŐ (beszalad és segítségére akar lenni az elütöttnek): Úgy 
fekszik, mintha eprészne. Ugyan szípen elütötték. 

IFJ. F E K E T E (karját, lábát fájlalva): Mi az, hogy elütöttek? Hát 
nem látja, hogy most a Ritzben ülök és ebédelek? (Nyög.) 

C U D A R GYÓCS : No, ez a fejibe kapta. 
UTCASEPRŐ (fejcsóválva): Az anyja Ritz ! 
IFJ. F E K E T E : A marrha! Nemhogy a lámpának ment volna 

inkább (nyög), nekem szalad ! . . . Ilyen állat! . . . 
CUDAR GYÓCS : Híjjam a mentőket? 
IFJ. F E K E T E : Minek? Hoznak azok kefét is magukkal? 
C U D A R GYÓCS (meghökkenve): Kefét? 
IFJ. F E K E T E : Hát nem látja, hogy milyen piszkos lett a ruhám? 

(Nyög.) Azért ne vágjon mindjárt olyan ijedt blattot, apám, elég 
simán megúsztam ezt az ügyet. (Nyögve tápászkodik.) 

CUDAR GYÓCS (segítve): Orvos se kell? 
IFJ. F E K E T E : Orvos se, mit szól hozzá ! . . . Különben is, ha orvos 

kell, megyek haza. Az apám orvos, itt a táblája. (A kapun lévő táblára 
mutat.) 

CUDAR GYÓCS (zavarban): Az a p j a ? . . . (Zavartan pislant Kucs-
másék felé, akik nyugodtan állanak a másik oldalon és hirtelen károm-
kodni kezd): Hogy a süly essen a sok bibicébe ! Ma már mind motoron 
randalíroz ! (Támogatja ifj. Feketét a kapu felé.) 

UTCASEPRŐ (látja, hogy rá szükség nincs, lassan átsompolyog Mári 
mellé). 

R E N D Ő R (jön, notesz a kezében): No, mi a baj, fiatalúr? Nem 
tört össze? 

IFJ. F E K E T E : Még nem, pedig már repülőgépről is potyogtam 
le. (Nyög.) 

R E N D Ő R : Szabad a nevét? 
IFJ. F E K E T E : Mért engem írnak fel, biztos úr, mért nem azt a 

jungászt? (Nyög.) 
R E N D Ő R : Az már fel van. Hogy hívják? 
IFJ. F E K E T E : Ifjú Fekete (nyög) Péter. 
M Á R I (az urához): Hallja? Ez is Fekete. Már itt mindenki Fekete? 
KUCSMÁS SZIKORA : Mondom neked, bolond egy város ez. (Sercint.) 
KISKABÓK : Az. Itt még a tarka kutya is fekete. 
UTCASEPRŐ (Márihoz, suttogva): Azt a nótát még el sem mond-

tam neked. 
M Á R I : Haggyon. Úgy döbög a szívem, mint a kutya farka. 
UTCASEPRŐ : Hásze semmise történt, mit ijedezel? . . . Idehallgass. 

Úgy mondgya : «Szeret-e még, csak annyit mongyon, Szeret-e még, 
ez minden gondom . . .» Pesti nóta ez, jó szól, mi? . . . 

M Á R I : Mennyen má, mer majd magára ripakodik az uram. 
UTCASEPRŐ : Hej, Mári, Mári, de nagyon tunnálak szeretni, a 

nyavaja essön belítek ! . . . 
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M Á R I : Mennyen, má dosztig vagyok evvel! 
UTCASEPRŐ (legyint s megy kifelé). 
DR. F E K E T E P É T E R (ijedt, kövér ember; lihegve, kiabálva törtet a 

ház felé): A f i a m ! . . . A f i a m ! . . . Elgázo l ták . . . Édes f i a m . . . 
Élsz-e még? 

IFJ. F E K E T E : Ne zokogj, papa, egész fiatal dolog volt. 
DR. F E K E T E (a rendőrhöz): Kérem, biztos úr, a fiam elgázolták . . . 

Én doktor Fekete Péter vagyok . . . A fiam elgázolták, biztos úr . . . 
R E N D Ő R : Rendben van, kérem. Majd jelentést teszek. (El.) 
DR. F E K E T E : Rendben van, hogy a fiamat elgázolták? Az én 

fiamat, ifjú Fekete Pétert, az rendben van? 
IFJ. F E K E T E : Papa, ne aufrégold magad, kihül az ebéd. Gyere 

kajálni! 
DR. F E K E T E (Gyócshoz, akitől átveszi a fiút): Köszönöm, köszö-

nöm! Dr. Fekete vagyok. (Fiához): Drága fiam, csakhogy élsz! 
Tudsz járni? 

IFJ. F E K E T E : Tudtam, tudtam, de elfelejtettem. De majd meg-
próbickáljuk. (Mindketten a kapun át el.) 

C U D A R GYÓCS (figyeli Kucsmásékat; bizonytalankodik, szeme jár, 
mint a szücs-tü): Hát lássák . . . így fordul a világ. Most automobil 
van a gázolásra, azelőtt a villamos is jó vót. 

KUCSMÁS SZIKORA (sercint). 
KISKABÓK : As semmi! Mink még a palláslépcsőrül törhettük ki 

a nyakunkat, az úri népeknek e nem ölég magas : repülőmasinára 
ülnek. (Sercint.) 

M Á R I : Mongya mán, hát ezek miféle Feketék voltak? 
C U D A R GYÓCS : Ezek? . . . Hát ezek is . . . ezek is a házamban 

laknak. Ajaj, nagy ház ez, sokan laknak benne ! 
M Á R I : De mind Feketék? 
C U D A R GYÓCS : Ménkűt mind. De annyi a Fekete ebben a bolond 

városban, ügyelni kell, hogy rájuk ne lépjen az ember. 
M Á R I : De hogy nem üsmerték magát, ha itt laknak? 
C U D A R GYÓCS (fölényesen): Mért, mert azért, hogy én nem itt 

lakok. Van nekem másik házam is ! Abban lakok. Innen csak a bért 
szedem, de még azt se én, hanem a Fekete ügyvéd. Úgy bizony ! . ... 
Hanem ne tőtsük az időt hiába. Csinyálunk-e vásárt, bátyám? 

(Ál-Fekete izgatottan kukucskál elő a házak közül.) 

KUCSMÁS SZIKORA (vontatottan): Majd elválik. 
KISKABÓK : Oszt nincsen hiba a dologban? 
C U D A R GYÓCS : Hiba ! . . . Hun vóna itt hiba? Hát nem az enyim 

a ház? (Előveszi zsebéből az írásokat.) Nem itt van az írás rulla? Hásze 
láthatták, olvashatták, igaz-e?. . . Osztán nem beszéltek-e Fekete 
üdvégy úrral? Vagy tán kentek még az üdvégynek se hisznek? A fiskális-
nak? Hát akkor mit mondhassak én még kenteknek? Hogy bizony-
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kodjak? A német császárt nem állíthatom ide tanunak, elsőbbet, mert 
már nem is császár szegény, meg osztán nem is ösmer engem. 

KISKABÓK : Jó mongya ! De azér csak jobb vót akkoriban, amikor 
ű még császár v ó t ! 

CUDAR GYÓCS : Ne firtassuk ezt most. Inkább azt mongyák meg : 
megcsinájjuk-e az alkut, vagy se? Mert én nem rángathatom ide akár-
mikor az üdvégy urat. Pénzbe kóstál annak az ideje ! . . . De meg úgy 
vélem, óccson is kínáltam én magiknak ezt a prédát. Mert préda ez 
azért az árért, préda ! Én mondom, Cudar Gyócs Gazsi mongya, hogy 
préda . . . És magik befödhetik ennyi palával, ami errül a tetőrül 
lekerülközik, akár a fél falut is, nemcsak a magik vityillóját. 

KUCSMÁS SZIKORA (hümmög): No, koma, hát csinájjunk-e vásárt? 
MÁRI : Ha rám hallgat kend, akkó itthaggyuk. 
KUCSMÁS SZIKORA : Ne bozsogj, Mári. 
KISKABÓK : Hásze érdeklődni lehet, igaz-e? 
CUDAR GYÓCS : Magikon áll, hogy mit csinálnak. Fönt is jártak 

a palláson, alaposan megdeputálhatták az egész tetőt, meg ehun is 
van egy darab pala, ha még nem nézték vóna eleget. (Nyujtja feléjük.) 

KISKABÓK : Hogy is mondta az árát? Ezermennyit is mondott csak? 
CUDAR GYÓCS : Ezerötszáz pengőt mondtam. Nekem háromezerbe 

vót. És ha a feliért adom, hát magik most már tudják, hogy mért 
teszem . . . De háromszáz pengőt most előlegesen kell adni, mert külön-
ben nincs vásár. 

KUCSMÁS SZIKORA (Kiskabókra pislant, a pipát zsebredugja s a 
pénz után motoz): Há . . . á t . . . Tanu nem köll? (Mosolyog.) 

CUDAR GYÓCS : Tanu? Hásze itt a komája, meg a felesége. 
KUCSMÁS SZIKORA : A koma nem tanu, mert ű is részes. 
KISKABÓK : Eggy tanu meg nem tanu. (Mosolyog.) 
CUDAR G Y Ó C S : Nem? Akkor keresünk másodikat is. (Szétnéz az 

utcán.) Ahun-e, mán meg is van. Előhívom azt az utcaseprőt, aj jó 
lesz. (El.) 

M Á R I : Jaj, ijjen bolond vásárt én még életembe nem láttam. 
Tetőt vesznek, tetőt ! Biztos, hogy rászedi magikat! Huncut ember 
ez, a szeme se jó áll. Úgy jár furtonfurt, mint a szücs-tü . . . 

KUCSMÁS SZIKORA : Ne bozsogj, Mári. 
CUDAR GYÓCS (jön az utcaseprővel): No, most már rendbegyöhe-

tünk. Itt a tanu, még pedig hatósági személy, szám is van a sapkáján, 
ebben csak megbíznak? 

KUCSMÁS SZIKORA és KISKABÓK (bólint). 
CUDAR GYÓCS : No, most már két tanu is látja, hogy átveszek 

kendtől háromszáz pengőt. 
KISKABÓK : Kétszáz nem lönne ölég? 
CUDAR GYÓCS (szigorúan): Igy alkudtunk. (Átveszi a pénzt.) 

A hatósági személynek a számát pedig fölírhatják. Ü mindig tanus-
kodni fog, ha kell. (Utcaseprőhöz): Hogy is híjják magát? 
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UTCASEPRŐ : Hát tudja azt a Mári. Földik vagyunk. 
C U D A R GYÓCS (gyanakodva): Földik? . . . Engem is ösmer? 
UTCASEPRŐ : N e m é n . 
C U D A R GYÓCS : No lássa, akkó megmondhatja a nevit. 
UTCASEPRŐ : Sajkás Csuvora Kis István, a számom meg 6666 . . . 

No, köllök-e még? . . . Akkó Istennek ajállom ! . . . Szerbuc, Mári! (El.) 
|KUCSMÁS SZIKORA A ganajtúró ! 
! C U D A R GYÓCS : Most pedig menjünk föl az üdvégy úrhoz. 

(Mindnyájan bemennek a kapun. Ebben a pillanatban odalép a lesekvő Ál-
Fekete, utánuk néz, a kapun is be-behajol és kezét dörzsölve, örvendezőn jár föl-le. 

Kevés idő multán kijön a kapun Cudar Gyócs-.) 

Á L - F E K E T E : No, öregem, ez sikerült! Láttam: sikerült! Jól 
megvágtad őket! 

C U D A R GYÓCS : Hű, az anyjuk nemjóját ! (Homlokát törli.) De 
nehéz munka v ó t ! Annyit kellett beszélni nekik, akár a lónak ! 

Á L - F E K E T E : Már megijedtem, amikor az a Fekete-gyerek itt 
elvágódott. Aztán még az apja is előkerült!. . . A fene a pofájukba, 
ilyen balhét csinálni! . . . Már el akartam lógni. De hova tetted 
őket? 

C U D A R GYÓCS : Hova? Hát csakazértis bevittem őket a doktor-
hoz. Ott ülnek most az előszobában. Hadd szikrázzanak a büdösök! 

Á L - F E K E T E : De most aztán lógjunk el, öregem, mert még a 
nyakunkba ugranak ! 

(Mindketten el. Ebben a pillanatban a kapu alatt lárma keletkezik. Elsőnek Mári 
jelenik meg, utána Kiskabók törtet. Kucsmás Szikora utolsónak jön, nyugodtan, 

csöndesen.) 

M Á R I : Mán nincs i t t . . . Mán elszökött! . . . Mán ütheti kend 
bottal a nyomát! Édes, jó Istenöm ! Elvitte a drága, szíp pénzt és 
nem is üvé a ház ! . . . Hogy süllyedne el, ahun van, a tolvaj, a lacibetyár ! 

K I S K A B Ó K (lihegve): A gyehennáját nekie ! Hát e mellépett. 
Meg e. (Forog, néz.) A Varc is mellépett. . . 

M Á R I (kiabálva): Pesta ! . . . Pesta ! . . . Most az sincs i t t ! . . . 
De mér is nem hallgattak rám ! Nem megmondtam, ne vegyük meg a 
tetőt ! De az én szavam, akár a hervadt levél. . . Istenem, már most 
mit csinájjunk ! 

KUCSMÁS SZIKORA (nyugodtan): Ne bozsogj, Mári ! 
M Á R I : Jaj, hát nincs lélek magában? Nem sajnálja azt a szíp 

pénzt? Hát mér nem ordít, mér nem káromkodik? . . . Most már oda, 
oda a háromszáz pengő ! 

K I S K A B Ó K : A gyehennáját! Ebbe beleestünk! 
KUCSMÁS SZIKORA : Ne abajogjatok hát, hanem gyerünk. 
M Á R I : Szent Isten, megbolondult! . . . Hát még röndért se híj? 
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KUCSMÁS S Z I K O R A : Minek vóna a? 
M Á R I : Hásze odaadta a pénzt annak a pribéknek ! 
KUCSMÁS S Z I K O R A : Oda, oda. Majd be is csukják érte. 
M Á R I : Dehogy csukják be, amikó mellépett! 
KUCSMÁS SZIKORA : Nono, csak nem gondulod, hogy jó pézt adtam 

neki? Hamisat adtam én ! Újpestit! . . . Hásze nemcsak ű él ésszel ! 
(Függöny.) 

Ó, IFJÚSÁGOM. 

Ó, ifjúságom, vad, merész, kalandos! 
Mily gyötrő vággyal gondol rád az este 
fényében, kit már megcsókolt a langyos 
szellő, az égen csillagot keresve. 

Ó, roppant ég! Ó, óriási multam! 
Ó, mámor, mely föllobogott, kavargott! 
Ó, mult világa, melyből nem tanultam 
amelyben elfeledtem ezer arcot. 

Ma nem vágyom sikerre, győzelemre. 
Ma már nem törtetek vadul, teremve, 
minden csatát és győzelmet megúnván. 

Mert a szemem már minden hajnalt látott 
s búcsúztatom a szép, megúnt világot, 
míg könyörtelen Éjtszaka borul rám. 

Marconnay Tibor. 



E L V E K É S M Ű V E K 

Erdélyről. Asztalos Miklós több érte-
kezése bizonyítja, hogy hivatott isme-
rője az erdélyi kérdésnek. Két újabb, 
terjedelmes tanulmánya : «Wesselényi 
Miklós, az első nemzetiségi politikus» 
(Symposion könyvek, 5. sz.) és «Kossuth 
Lajos kora és az erdélyi kérdés» (A «Híd» 
könyvtára, 1. sz.) címen alapjában véve 
szintén e kérdéssel foglalkozik. Wesse-
lényi, mint a liberális reformerek általá-
ban, azon a hiten volt, hogy a polgári 
egyenjogúsítás önmagában is megoldja 
a nemzetiségi kérdést s hogy a jogok-
ban való egyenlő osztozkodás ellen-
értékeképen meg lehet majd követelni 
az oláhoktól is a magyar állameszmével 
ellenkező nemzetiségi törekvések fel-
adását, a társadalmi életben és a köz-
igazgatás szükséges területein sértetle-
nül hagyván nyelvhasználatukat. Fáj-
dalmas tévedés volt, de talán nem is 
oly nagy mértékben az elvben, mint 
a módszerben. Wesselényinek minden-
esetre nagy érdeme volt az, hogy az 
elsők között hívta fel nyomatékosan a 
figyelmet a kérdés jelentőségére, de 
valószínűleg hasznosabb lett volna, ha 
ezirányú akcióját összeforrasztja Szé-
chenyi működésével, amely egyelőre 
valóban nem gondolt a nemzetiségi kér-
déssel, de tulaj donképen azon dolgozott, 
hogy olyan nemzetté tegyen bennünket, 
amelyhez érdemes ragaszkodni. Nem 
tartjuk helyesnek azt a meghatározást, 
hogy a szociológus Wesselényivel szem-
ben Széchenyi közgazdász volt ; re-
generátort koncepciója magában fog-
lalta a, nemzet egész anyagi és szellemi 
életét. A módszerben volt köztük a kü-
lönbség. Nem hiányoznak a jelek a ro-
mánság köréből sem, amelyek arra mu-
tatnak, hogy bizonyos mértékű intéz-
ményes nemzetiségi szervezet ellenében 
szívesen éltek volna örökké együtt ve-
lünk ; és az anyagilag és szellemileg 
megerősödött magyar nemzet meg is 
engedhette volna idővel magának azt a 
fényűzést, hogy önálló nemzetiségi egy-
ségeket foglaljon össze határai között. 

Áll ez talán kiváltképen Erdélyre, 
amely amúgy is az ország testétől el-
szakított terület volt évszázadokig s 
amelynek belső szervezete, bár a ro-

mánság mellőzésével, már régóta amúgy 
is a nemzetiségi elv figyelembevételével 
alakult ki. Ebből a szempontból igen 
érdekes és aktuális jelentőségű az, amit 
a szerző az Erdéllyel való unió kérdésé-
nek történetéről mond el második érte-
kezésében, részletesen ismertetvén nem 
csupán a nemzetiségek, hanem a Király-
hágón inneni és túli magyarság állás-
pontját is e kérdés fejlődése folyamán. 
Fejtegetéseinek különös élénkséget ad 
az egykorú hírlapirodalomnak alapos 
és ügyes felhasználása. Bár Erdély jogi-
lag és érzésben is mindig hozzánk tarto-
zott, úgy hisszük, a Magyarországhoz 
való visszacsatolás a 48-as forradalmi 
áramlat nélkül nem vált volna tökéletes 
egybeolvadássá, hanem Erdély sajátos 
viszonyaival való számítással, autonó-
miájának bizonyos megtartásával ment 
volna az végbe, még pedig a magyarság 
kívánsága szerint is. S a nemzetiségi 
kérdés idővel talán az anyaországban 
is az erdélyi példa hatása alatt szabá-
lyozódott volna, természetes úton, meg-
rázkódtatások nélkül. 

Kívánatos dolog lenne, hogy Asztalos 
folytassa és még intenzivebbé tegye e 
téren való tanulmányait. Kár elsietni a 
feldolgozást ; mert stílusán látni, hogy 
sietett, holott ezzel bizonyára önmagát 
fosztotta meg sok fáradozása eredmé-
nyeinek teljes learatásától. 

E tanulmányok után különösen érde-
kes olvasmány számunkra dr. Cornea 
Tamás volt prefektusnak «A kisebbségi 
kérdés» című kis munkája (Cluj-Kolozs-
vár. A «Studium» bizománya.) Román 
ember, a román állam volt politikai 
tisztviselője, aki magyar nyelven foglai 
élesen állást a román állam nemzetiségi 
politikája ellen. Munkája inkább gondo-
latok és elvek elég indulatos, elég laza 
összefüggésű és pacifista általánossá-
gokban mozgó hangoztatása, de erélyes 
felszólalás a kisebbségi kérdés alacsony 
szempontok, pártcélok szerintvaló ke-
zelése ellen. Nyiltan ellene szegül a 
beolvasztás minden gondolatának, min-
den hatalmi intézkedésnek, amely a 
nemzetiségek külön nemzeti öntudatát 
akarná megtámadni. Természetesen 
híve Nagyromániának és igazságtalan-
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nak ítéli a mult magyar uralmat. Azt 
hisszük, hogy, ha Asztalos most tár-
gyalt értekezéseit olvasta volna, nem 
szólna e ponton ily határozottsággal. 
A magyar nemzeti politika 1848 előtti 
vezetői egész természetességgel elismer-
ték a nemzetiségek olyan jogait, ame-
lyeket most Cornea a magyar kisebbség 
számára az államhatalom túlzásai ellen 
követel. Pedig akkor az ezeréves törté-
nelmi jog tudata óriási erejű tényező 
volt s a nemzetiségi igények még igen 
új keletűek ; és akkor az államhűség 
feltételezésével valóban gazdag ajándé-
kot, a román jobbágytömegek felszaba-
dítását, hozta a magyar politika a ro-
mánságnak. 

Cornea munkája bizonyítja, hogy az 
erdélyi kérdés kipusztíthatlanságát oda-
át is kénytelenek elismerni, ha egyelőre 
nem is jutottak még el odáig, hogy 
Erdély külön, sajátos és idegen rend-
szerbe nem szorítható belső szerkeze-
tével, népi és kultúrális hagyományai-
val számolni tudnának. Hajnal István. 

Szitnyai Zoltán : Az ég — a tó. — 
Amicus-kiadás. 1929. — Szitnyai Zol-
tánban nem új írót mutatunk be a Nap-
kelet olvasóinak. Egy-két esztendő óta 
mind többször találkozunk a nevével 
folyóiratok, napilapok hasábjain. A Bo-
londok tornya c. novelláskötetével kap-
csolatban annakidején úgy szóltunk 
róla, mint forrongó tehetségről : új 
novelláskönyve már jelentős fejlődést 
mutat, egyik-másik darabjában kész 
művészembert. A régebbi Szitnyai te-
hetsége lírai emlékezések és modern el-
gondolású, romantikus hangulatú rém-
históriák végletei közt hánykolódott. 
Kétarcúnak ismertük, s az egyiket, a 
csöndes vallomások íróját, értékeltük 
is. Szitnyai most is megmaradt halk 
lírikusnak és csapongó fantáziájú mo-
dernnek, azonban minden jel arra vall, 
hogy végletei közt csakhamar sikerül 
teljes harmóniát teremteni. 

Egyszerűbb dolgai sikerültebbek, 
igazabbak a többinél, melyekben új 
novella-stílusért küzködik. Két rajza 
már magában is értékessé teszi kötetét. 
Az egyik hét selmeci bányászról szól, 
akik elégedetlenségükben a királyhoz 
mennek, hogy javítson a helyzetükön. 
De mikor ott állnak a felség előtt, tor-
kukban reked minden kérés, csak hüm-
mögnek, álmélkodnak s a jóindulatú 
vállveregetés után nagyboldogan haza-
mennek. Szitnyai keresetlen humorral 
beszéli el ezt a naiv kirándulást s az 
adomák jóleső ízét hinti el szavai közt. 

Egy másik novellájában megrögzött, 
öreg agglegényt fest, egy fellegvárak-
ban álmodozó, kopottkabátos javít-
hatatlant. Az istenadta valahonnét 
pénzre tett szert, nosza lakomát ad 
egy demoisellenek, akivel, hol, hol nem, 
megismerkedett. Grófnak mondja ma-
gát, másnapi találkozásról beszél, tu-
lajdon palotájában, s pezsgős vacsora 
közben álmokba ringatja a demoisellet 
is. Nem szerelmi találka ez, csupán a 
szegény bohém egy-két óráig tartó dús-
gazdagsága, amint öntudata behúnyt 
szemeivel átszellemülten élvezi a ran-
got és fényt, amit személye a nagy 
borravalók árán maga körül áraszt. 
A demoiselle egy őrizetlen pillanatban 
átlát a meghatóan donkihótei gavallér-
kodáson, s hazamenet, titokban három 
milliót csúsztat az utolsó bankóit do-
báló koldus lovag kabátzsebébe. Lehe-
tetlen éreztetni azt a kedvességet, 
ahogyan Szitnyai ezt a semmiséget 
megfesti. Ebben különben egész írói 
módja benne sugárzik. Nagy szóbőség 
a leírásban, festegetésben, színfolt szín-
folt után kerül a vékony mese szaka-
dékai közé, a történet maga igen kur-
tára van szabva, a mese fonalát a bő-
séges hangulatképek közt mindig vi-
gyázva s meglepetésszerűen fel-fel-
kapja, tovább-tovább fűzi az író 
olyankor is, amikor nem hittük volna, 
hogy egy-egy arcjátékból, mozdulat-
ból épkézláb esemény alakjai elevened-
hetnek még elénk. 

Úgy festenek ezek a rajzocskák, 
mint egy oroszos tónusban vezetett 
regénykolosszus apró epizódjai. Egy-
két pillanatba sűrűsített lelki tragédiák, 
melyek titokzatos multakból, rég le-
folyt életekből fejlenek ki. Szinte kez-
detük sincsen, ahogy Szitnyai hirtelen 
rájuk világít, befejezésük sincs : az író 
sokszor váratlanul vágja el az esemény 
fonalát, ott, ahol legérdekesebb s arra 
kényszerít, hogy mi építsük tovább, 
mi fejezzük be gondolatban, több lehe-
tőség groteszk bizonytalanságában. 
Szitnyai Zoltán az ő egyszerűbb törté-
neteiben is szereti a kísértetiest, a rend-
kívülit, alakjait szívesen választja a 
vívódólelkűek, az öntudatukat vesz-
tett hallucinálok közül s az emberi sor-
sok egy-egy viharos mennydörgését zú-
gatja fülünkbe egymással viaskodó-
évődő, különböző rendű és rangú, de 
egy kicsit mindig az ő bizarr fantáziájá-
tól bódult figuráinak mozdulatain, 
szavajárásán keresztül. Érezzük, hogy 
a mese magva valahol a reális talajból 
nőtt ki, még helyi vonatkozások is ki-
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kiütköznek, de Szitnyai romantikus 
fantáziája kiemeli ezeket az embereket 
a mindennapi életből s egy kis hátbor-
zongatástkeltően valami szimbólum 
ködfátyolképeivé légiesíti őket, a körül-
tük lélekző, viharzó, titkokkal teli és 
sorsukhoz hangolódott természet kere-
tében. Előbb említett novelláiból aztán 
gyorsan emelkedő úton halad mind 
feljebb feljebb a ritkuló légkörbe, tér-
től, időtől elvonatkozottan. Hősei itt 
már teljesen a fantázia káprázatai, a 
testük is csak levegő, egész mivoltuk 
valami bizarr gondolat, mely az írót 
elbájolja s hosszan foglalkoztatja. Szit-
nyai szereti különös helyzetekben meg-
mutatni a királyokat. Rendesen össze-
törnek, póruljárnak, agyrémük, világ-
megváltó csöndes őrületük áldozataivá 
lesznek. Az egyik mindenáron mene-
külni akar az uralkodástól, ember akar 
lenni, szántszándékkal toloncházba vi-
teti magát, de nem menekülhet, érte 
jönnek, s királynak és nem embernek 
kell lennie. A másik (itt megint a mér-
tani raffinériák Szitnyaijának keze 
ügyeskedik) egy forradalmárt ítél ha-
lálra, aki hozzá csalódásig hasonlatos. 
Megkegyelmez neki, csupán példaadásul 
engedi a vesztőhely köré gyűlni a né-
pet, a kegyelmi irat már alá is van 
írva. Különös párbeszéd folyik a két 
egyforma arc között. Aztán a király, 
hirtelen ötlettel, a kegyelmet kapott 
hasonmás hálájában bízva, maga megy 
le a vesztőhelyre, míg a másik, a for-
radalmár, könyörtelenül él a hatalom-
mal, eltépi a kegyelmi aktát, felfedi 
magát a királynénak, akit engedelmes 
asszonyává ijeszt s hidegvérrel végez-
teti ki fantaszta hasonmását. Mi ennek 
a novellának a mondanivalója? A bi-
zarr fordulat, a különös helyzeté a 
lényeg, vagy a belőle ágazó, de előt-
tünk ködbevesző szimbólum? Szitnyai 
még tétova ezen a ponton, még inkább 
fantáziájának szeszélye uralkodik rajta. 
Egy kis valószínűtlenség kandikál ki 
itt-ott a mese szakadékain át, nincs 
meg a döntő, sujtó művészi igazsága, 
nem válik határozott képpé. De Szit-
nyai már a szertelenségeiben is bizto-
sabban rajzol, s bravúrra] bontja fel 
előttünk különös történeteinek selyem-
szövetét. Nem mindennapi hangulatba 
ringat különös nyelvével; az élmény 
melege csap belénk ezekből a suta, 
hideglelős alakokból, amint feltűnnek 
— szinte mértani ábrák szöges, merev 
körvonalaiban — s futó izgalmat keltve, 
a szavak rakétatüzében szappanbubo-
rékok módjára foszlanak széjjel. 

Egyet meg kell hagynunk : Szitnyai 
még gyengébb dolgaiban is érdekes 
olvasmány. Az unalom sehol sem ne-
hezedik ránk, szívesen vagyunk az ő 
különös világában. Érezzük, hogy egy 
rohamosan izmosodó tehetséggel van 
dolgunk, aki hamarosan egyik legjobb 
elbeszélőnkké válhatik még. 

Külön meg kell emlékeznünk a kö-
tet nemesen egyszerű, elegáns kiállí-
tásáról, mely az Amicus-kiadóvállalat 
finom ízlését dícséri. Vajthó László. 

Mitrovics Gyula : A magyar esztétikai 
irodalom története. — Gsáthy F., Deb-
recen—Budapest, 1928. — Jánosi Bélá-
nak utódja van. — Az egyetemes esz-
tétika történetét nehéz volt megírni. 
De mennyivel nehezebb szilárd kap-
csokkal, láthatóvá tett láthatatlan kö-
telékekkel eggyé tenni a magyar esz-
tétikai törekvések széthulló darabjait, 
amelyekre pedig mégis csak építenünk 
kell ! S ezért Mitrovics új könyvében 
legelőször az érdekel bennünket, hogy 
mikép oldotta meg a konstrukció nagy 
problémáját. Hogyan tudta egyenlően 
felhasználni a rendszerek vázait s a 
rendszerek keretébe nem egységesülő, 
elszórt esztétikai gondolatok tégla-
darabjait? 

A hazai esztétikai irodalom rend-
szeres tárgyalását az esztétikai iroda-
lom külső fejlődésének vázlata előzi 
meg. A dolog természeténél fogva jól 
van ez így, mert a magyar esztétika 
sokkal többször kapcsolódott bele a 
különböző külföldi kezdeményezésekbe, 
mint a maga hagyományába. A szerző 
a hazai irodalmat mindig az egyetemes 
irodalom egészébe illeszti be és így 
nemcsak értékes anyagot halmoz föl, 
hanem szerves élettel is át tudja buzog-
tatni. Kanttól kezdve azokat az író-
kat, kiknek a magyar esztétikai törek-
vésekre hatásuk volt, esetenkint és a 
szóbanforgó kapcsolatnak megfelelő 
mértékben ismerteti. Ez máskép nem 
is lett volna lehetséges, mert ezek több-
nyire másod-harmadrangú iskolás írók, 
akiket fölösleges és nehézkes lett volna 
rendszerbe csoportosítani. A nagy euró-
pai rendszeralkotókkal való kapcsolat 
fonalát a szerző azzal kívánja kézben 
tartani, hogy hazai íróinkat csoporto-
sítja a kapcsolat szerint ott, ahol ez 
— mint plédául Kant, Schelling és 
Hegel követőinél — jellegzetes ala-
kot ölt. 

A Bevezetés után, amely nyitány 
szerű összefoglalásban adja a könyv 
témáit, a négy korszakra osztott anyag 
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következik. Az első az úttörők kora 
Kölcsey kritikáiig ; a másodikat, mely 
a szabadságharc bukásáig terjed, a 
romanticizmus korának nevezi szer-
zőnk. A harmadik, a reál-idealizmus 
kora, irodalmunk és közéletünk leg-
fényesebb s egyben legharmonikusabb 
periódusa, a századdal végződik. A ne-
gyedikkel lehetett szerzőnknek leg-
nehezebb dolga, mert a X X . század 
első negyedének esztétikai irodalmán 
alig látszik közös gondolatnak vagy 
éles iránynak uralma és így nem is 
lehet máskép nevezni, mint «az új 
század»-nak. Ennek az utolsó korszak-
nak gondos és a lehetőségig pártatlan 
tárgyalása mégsem volt fölösleges, 
mert a jövő — talán már rendszerig 
eljutó — esztétikusai mégis csak a 
jelenben gyökereznek s elengedhetet-
lenül szükséges, hogy mielőbb, minden 
elkerülhető keresgélés kiküszöbölésé-
vel jussanak az «eddig történtek» vilá-
gos ismeretéhez. 

Pedig bizony nem volt könnyű fel-
adat az egymásról olykor tudomást sem 
vevő s a legkülönbözőbb, sokszor ellen-
tétes hatások alatt dolgozó írókat cso-
portosítani és organikus szempontú osz-
tályozást találni, amit az áttekintés 
lehetősége megkövetelt. Szakadatlan 
fejlődésről lévén szó, a korszakok sok-
szor egymásba nyúlnak ; másfelől egyes 
írók életén belül is korszakalkotó ha-
tárok és fordulók tornyosulnak. Igy 
például Erdélyi az individuális realiz-
mus híve Pesten, hegeliánus Patakon. 
Beöthy tragikai elmélete, mely még 
1885-ben jelent meg, hegeli nyomokon 
indult és az objektív esztétika irányá-
ban keresi eredményeit; ám tanszéke 
utóbb egészen a pszihologizmus szó-
székévé válik. 

Esztétikai kultúránk fejlődésére na-
gyon jellemző, hogy elméletíróink 
száma nagyon kevés és jobbára a kri-
tikai és irodalomelméleti tevékenység-
ben éli ki magát. A második korszak-
ban még ez a kritikai jelleg is csak hal-
ványan érvényesül s csak keveseknél 
oly erővel, mint Bajzánál vagy Erdélyi-
nél. Azért szerzőnk ismertetendő anya-
gát itt még «induktív eredmények» me-
todikai szempontból nagyon jellemző 
címe alatt foglalja együvé — két cikk-
ben. Többek közt Toldy, Bajza, Vörös-
marty és Eötvös is itt kapják meg 
méltó helyüket. A szabadságharc után 
ez a kritikai jelleg élesebben dombo-
rodik ki s oly egyéniségek útján szól 
hozzánk, mint Arany, Gyulai és Ke-
mény vezetése mellett Salamon Ferenc 

és Szász Károly ; — de itt szól Mitro-
vics Lévayról és Madáchról is. 

A szorosabb értelemben vett elmélet 
tisztábban érvényesül az új században, 
mely számos szaktanulmányt termel. 
Egyetértésben a szerzővel, talán a 
pszichologizmust vehetjük uralkodó 
iránynak, mely átcsap a biologizmusba. 
Emellett a különböző műfajok és mű-
vészetek elméletének szentel írónk kü-
lön fejezeteket. De külön szól a rend-
szeres konstrukcióra törekvő elmélet-
írókról is. Ezeknek élére Paulert állítja 
s benne látja eleddig a fejlődés csú-
csát. A csúcsnál véget is ér a nagy-
szabású és élvezetesen fáradságos evo-
lúció. Ezután már csak az esztétika 
«történetének története» következik, s 
itt az utód hódolata elődje, Jánosi 
Béla előtt ; az ő emlékének szól a 
könyv ajánlása is. 

Mivel anyagát egészen 1925-ig ve-
zeti, (a kérdések irodalmát azonban 
egészen napjainkig figyelemmel kíséri!) 
külön fejezetben szól a «dekadensek-
ről» is s az esztétikailag értékesíthető 
részleteket itt is megmenti a kutatás 
számára. 

Minden fejezetet repertórium kísér. 
Nagyszerű «apparátus», amely még a 
folyóiratcikkek terjedelmét is jelzi. Az 
alaposság és a teljesség erényei még 
akkor is nélkülözhetetlenné fogják tenni 
Mitrovics könyvét, amikor egyes rész-
letei — az emberi eredmények általá-
nos sorsát követve — el fogják vesz-
teni mai jelentőségüket. 

De addig még sok időnek kell el-
múlnia. Ma Mitrovics könyvét be kell 
sorozni azok közé a «nagy» könyvek 
közé, amelyek az egész világon 
uralkodó szintézis diadaláról és érté-
kéről számolnak be. A magyar tudo-
mányosság aratás-idejét éljük pár esz-
tendeje és Mitrovics kévéje a leggaz-
dagabbak, a legacélosabb szeműek kö-
zül való. 

Az esztétikai rendszerezés nálunk 
kissé idegen, németes alaposságot kí-
vánó munkája talán mégis közelebb jut 
a magyar tudományos karakterhez. 
Hogy így legyen, ahhoz Mitrovics 
könyve járult hozzá leginkább. A kü-
lönböző egyetemeken felállítandó esz-
tétikai tanszékek s a körülöttük fel-
növekvő fiatal esztétikusok kell, hogy 
elvégezzék a többit. De addig is nagy 
érdeklődéssel és reménykedéssel tekin-
tünk Mitrovics Gyulának már-már el-
készült rendszeres esztétikája elé. 

Hankiss János. 



S Z E M L E 

Színházi szemle. 
Egy ötvenéves író mai életünk roha-

mos üteméről elmélkedvén, mely mel-
lett az öregebb ember már csak zűr-
zavaros képet kap a «világ folyásáról», 
hozzáteszi : «Ez a szó : ,folyás' is jel-
lemzi a tempót, amiben felnőttünk. 
Hol van ez már ! Még ,világ száguldása' 
is kevés». . . Nos, Móricz Zsigmondnak 
van egy kisebb regénye, legszeretetre-
méltóbb műveinek egyike, melyben 
ennek a félszázadja volt, «folydogáló» 
magyar életnek meleghangú mese-
mondójává szegődött. Sőt, még mesét 
is alig mond ebben a Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül! című, kényelmes rajzú 
novellájában, inkább csak képek és 
jelenetek jóízű hangulatában mozgatja, 
mutogatja tőrőlmetszett, teljes élet-
hitelű figuráit, akiket e munkája írása 
közben nemcsak, hogy éles szemmel 
meglátott, hanem egész szívével meg 
is szeretett. Ezeket a figurákat most 
színpadra vitte egy magyar lelkű, ma-
gyar vidámságú vígjátékban. Az epi-
zódsorozatban fejlesztett novellát szín-
padra is epizódos szerkezettel írta meg. 
A főcselekvény is alig több egy fiatal 
pár házassági epizódjánál. Pólika 
ifjasszony sokalja bővérű urának há-
romnapos eszem-iszommal, muzsika-
szóval megült nevenapját, de Balázs 
be nem adja a derekát s mikor felesége 
a kocsmát ajánlgatja neki, boros fővel 
cigányostul átvonul oda. Pólika a had-
üzenetet elfogadja, felpakkol a szánra 
s beállít leánykori nevelőanyáihoz, a 
három Semsey-vénkisasszonyhoz. Ba-
lázs offenzívát kezd : beveszi magát az 
átellenes kocsmába, ott húzatja egy 
álló héten át. Pólikához közben rém-
hírek érkeznek : otthon prédálódik a 
gazdaság, feje tetején áll minden. — Kérj 
bocsánatot, amiért komisz voltam hoz-
zád — ez Balázs álláspontja. Lajos 
bácsi, a házibékéjükben alaposan meg-
zavart vénkisasszonyok testvére, ennél 
okosabbat tanácsol : küldjön Pólika 
egy-két szónyi üzenetet, elég lesz az 
«kisujj-mutatás»-nak. Elég is. Vissza-
felé a szán már kettejüket röpíti, 
házuktája szörnyű pusztulását látni. 

Abból sem igaz egy szó sem, csak a 
cigánybanda állít be egy pillanatra 
sötét mementóul, hogy — végkép ki-
parancsolják a házból : ez meg a Ba-
lázs úr lovagias kapitulációja. 

Móricz olyan odaadással, annyira 
szívvel-lélekkel fordul ehhez a vé-
konyka témához, hogy közönségére is 
múlhatatlanul átragad az izgulás, a lelki 
kitárulás az «omelette»-nyi ügyecske 
iránt. Hisz akik ez ügyecske körül a 
színpadon izegnek-mozognak : egytől-
egyig valódi költő ihletéből támadt 
emberek, a maguk egyéni dallamával 
muzsikáló lelkek, a szavukban multjuk-
jövőjük tükröződik s azonkívül vala-
mennyien a szívünkből szakadtak : 
magyarok a kiskörmükig. Hiába láza-
dozik Móricz más műveiben annyit a 
romláscsirákkal mérgezett magyar mult 
ellen, itt kivallja, hogy : ami ellen 
lázong, mennyire a saját vérében van. 
Ebben semmivel sem áll mögötte a 
fajtájukon aggodalmaskodó legjobb 
orosz íróknak. S ha a magyar kritikus 
tisztelettel meghatódik Turgenyev 
vagy Csehov stagnáló, pepecselő szín-
padán, miért ne hódolna a magyar élet 
legkülönb jelenetírójának? S az elma-
radt «nagy» jelenetekért nem dús kár-
pótlás-e az apró jelenetek költői épsége, 
drámai plasztikája? 

Épen és plasztikusan is került a 
darab elibénk a Nemzeti Színház művé-
szeinek tolmácsolásában, a Kamara-
Színpadon. Erre az előadásra büszke 
lehet a színház : mindenkit a maga 
helyére állított s minden helyre volt 
kit állítania. Az élen talán mégis a 
Petheő Attila talpig magyar és úri, 
módjával duhaj Balázsa halad. Kara-
kán indulatosságból és csupa-szív ked-
vességből formálta meg a rábízott ala-
kot — remekbe. Somogyi Erzsi (Pólika) 
itt-ott még túlcsap a mértéken, kivált 
arcjátékával, pedig elgondolása ösz-
tönösen biztos, az utolsó felvonásbeli, 
könnyekkel küzködő, pár taktusnyi 
éneklése meg épen eddigi pályájának 
legfigyelemreméltóbb magaslatára len-
díti. Vízváry Mariska, Gömöry Vilma 
és Vaszary Piroska vénleány-triásza — 
öröm ezt leírni : — tökéletes ; nem is a 
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fülünkkel, a szívünkkel hallgatjuk őket, 
hogy egyetlen szavukat el ne szalasz-
szuk. S méltóan csatlakozik hozzájuk 
a többi is : Rózsahegyi okos Lajos 
bácsija, Vándory Margit nyelvpritty 
süldőleánykája, Kiss Irén Hióbhír-
hordozó bejárónője, Bacsányi Paula 
régivágású szakácsnőfigurája, Füzes 
Anna vidéki kacérja, Pethes Sándor 
zöld szeladonja, Gyergyai finnyás ci-
gányprímása. Kiváló a rendezés, töké-
letesen illuziótkeltők a vidéki inte-
rieurök (az obligát szarvasaganccsal, 
Rudolf és Stefánia lakályos és jutányos 
olajnyomatú arcképével) és színben-
formaötletben megkapóan szépek az 
anyáink-korabeli kosztümök. 

A Nemzeti Színház a nagyszemély-
zetű Zilahy-darabbal azonegy estén 
még egy ilyen előadást képes nyujtani 
(amikor Ódry, Várady Aranka, Tas-
nády Ilona, Palágyi, Uray egyik darab-
ban sem játszik) : ez valóban feljegy-
zésre érdemes gazdagság. 

* 

A testőr, a Vígszinház Molnár-soro-
zatának második darabja, szerzőjének 
az Ördög-gel intonált stíluskorszakába 
tartozik, az ötletszínművek csoport-
jába. A «trükk» sohasem nagyon idő-
álló : húsz év alatt könyörtelenül meg-
fakul. Megfakult az ál-testőr csillogó 
egyenruhája is. A darabnak ez a lélek-
tani bujócska-mozzanata ma már ke-
véssé bír lekötni, körülötte — a máso-
dik felvonást kitöltő egész páholyjele-
net folyamán — az enyhe unalom fel-
hője borong. Sokkal elevenebbek ma-
radtak Molnárnak a színházi világ 
«hinterland»-jából vett realisztikus meg-
figyelései : a darab kerete még most is 
csillog, midőn a beléfoglalt szimbolista 
képet már jócskán belepte a por. Van 
e színműben egy őszinte, lélekreható 
akkord is, mely sokkal tovább rezeg 
bennünk az egész Butterfly-áriákkal 
«aláfestett» második felvonásnál : a sze-
relmes és orránál fogva vezetett férfi-
nak igaz, emberi melancholiája. Ez jó 
tolmácsolóra lelt Somlay Arturban, kit 
szemmelláthatóan szerepének ez az 
eleme ragadott meg legjobban ; a mas-
karádé-szakaszban nem volt eléggé 
meggyőző. Titkos Ilona színésznője egy 
árnyalattal maibb volt a darab stílu-
sánál, egyébként sokszínű és érett 
biztosságú alakítás. Molnár Ferenc 
húsz évvel ezelőtti hangjához és szín-
padi stílusához legjobban a Góth Sán-
dor sok vihart látott, okos szinpadi 
rókájának figurája talált. Mály Gerő 

két kurta jelenetében hamisítatlan élet-
valóságot hozott be magával a szín-
padra. A Góthné szinházi mamája 
mulatságos, beszédtechnikája meglepe-
tésekben — úgy tetszik — kimeríthe-
tetlen, csupán «díszanya»-i minőségé-
ben volt a kelleténél kissé aláhúzottabb. 

* 

«Ha minden megcsalt asszony nevet-
séges volna : sokkal több derű lenne 
ezen a világon» — mondja Constance, 
W. Somerset Maugham vígszínházi új-
donságának, a Ne váljunk el !-nek hős-
nője. Az ellenkezőjét, hogy : «ha pedig 
minden ilyen asszony sorsa tragikus 
volna, talán élni sem lehetne ezen a 
siralmas világon» — nem mondja, de 
valójában e szerint cselekszik. Jól 
tudja, hogy férje már félesztendeje 
csalja legjobb barátnőjével, de heroikus 
küzdelmet folytat az ellen, hogy ezt 
neki mások hozzák tudomására. Mikor 
pedig a meglehetősen nyilt titok mégis 
kipattan, maga simítja el a kitörni ké-
szülő vihart. Csak semmi tragédia, — 
ne váljunk el ! Tizenötéves házasságuk 
már tíz éve csak baráti viszony, de 
férje kényelmes életet biztosít számára, 
van-e hát joga tőle hűséget is követelni, 
ha az szerelemmel már nem szereti? De 
azért ölhetett kézzel még sem fogadja 
el sorsát : ellenjátékot kezd. Munkát 
vállal, hogy így anyagilag függetle-
nítse magát s azután házastársi hűség 
tekintetében is megteremti az analóg 
helyzetet egy kapóra érkezett régi tisz-
telőjével, ki tizenöt év multán Japán-
ból állít be hozzá megvallani, hogy a 
kapott kosarat még most is fájlalja. 
Hanem az analógia mégsem egészen 
teljes : Constance egyelőre még hű s 
bár a maga szemében a gerendát is 
feledő, az asszonyéban meg a szálkán 
is fennakadó, sőt dühöngő férjnek kö-
nyörtelenül kilátásba helyezi, hogy fél-
éves utazásra indul a régi imádóval : 
a darab végén kétséges az is, hogy erre 
csakugyan sor kerül-e. A férj a közön-
ségnél faggatózik e felől, s úgy tetszik, 
még az udvarló sincs tisztában a hely-
zettel. Constance pedig hallgat, de 
nekünk az a benyomásunk, hogy végül 
is hű marad a nevéhez. 

Somerset Maugham felfogása ugyan-
csak vitatható s kivált angol írónál — 
meglehetősen frivol. Nem is nagyon 
logikus. Ha már az asszony egyszer 
ilyen érzelmi tabula rasá-t teremt s 
hozzá még az anyagi függés szálait is 
elszántan elszaggatja : minek hirdeti s 
vállalja a «ne váljunk el!»-t? Ez a «ma 
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asszonyá»-nak önérzete? Hisz így végül 
megint csak egy kis jófajta angol — 
hipokrizishez érkeztünk meg ! 

De az azután csakugyan nem vitat-
ható, hogy a probléma bogozása, 
jobbra-balra megforgatása során a 
szerző pompásan belevilágít a mai 
házasélet legtakargatottabb zúgaiba. 
S ami elvben nagyon is ingatag, hogy : 
a nagy «tragédiák»-at legokosabb csen-
des társalgási tónusban megoldani, az 
itt mint darab-stílus kitünően, szelle-
mesen, hellyel-közzel épen megkapó 
finomsággal van alkalmazva. S ezt a 
stílust jól szolgálta a Vígszinház elő-
adása is, noha itt-ott egy kissé fran-
ciássá élezte ki a dialógust, holott 
Constance szalonja mégsem egészen 
párisi boudoir. 

Gombaszögi Frida Constance-a szép 
alakítás : nemcsak rutinból él, az elcsi-
tított lélek szárnyveréseit is érezteti. 
Az első felvonásban még van egy-két 
kelleténél súlyosabb párducmozdulata, 
de a «nagy elintézés» jelenetében s 
attól fogva mindvégig igaz, finom és — 
épen tökéletes keresetlenségében — 
jelentékeny. Rajnay Gábor férje az, 
aminek lennie kell : a férji hűtlenség 
pehelysúlyú bajnoka. Törzs Jenő az 
imádó alakjához nem keresett semmi 
újat vagy egyénit, bizony egy kicsit 
amolyan «kelléktári» udvarló volt. 
Góthné (Constance liberális lelkű ma-
mája) nagyon iparkodott a harsogóbb 
színeket letompítani, nem egyszer 
sikerrel.Góth egyetlen jelenetében pom-
pás angol karrikaturát hozott a szín-
padra. Tassy Mária a barátnői vakmerő-
séget valami könnyed kedvességgel 
ellensúlyozta. A szigorú és kiállhatat-
lan hugocskát játszó Szász Lilit ezúttal 
először láttuk, nevét máris megjegyez-
zük. 

Heltai Jenő fordítása ragyogó, csak 
néhány vaskosabb pestiességről lehe-
tett volna bátorsága lemondani. 

* 

Geyer Siegfried Végre egy úriasszony! 
című vígjátékával a Magyar Szinház 
igénytelenül szórakoztató műsortarkí-
tóra tett szert. A gróf inasa téves tele-
fonkapcsolás következtében váratlan 
légyotthoz jut egy ismeretlen «úriasz-
szony» részéről. Fogadására felölti gaz-
dája ruháját, sőt rangját is Felesleges 
ügybuzgóság, minthogy az estélyi toa-
lettben megjelenő hölgy is csak «ad hoc» 
úrinő : valójában szobalány ép annál a 
nagyságos asszonynál, kivel a gróf 
gazda szokott találkázni. A gróf rajtaüt 

az egymás kedvéért előkelősködő pá-
rocskán, belemegy a játékba, vállalja 
az inas szerepét. Inasul is majdnem 
elhódítja a vendéghölgyet, míg a vá-
ratlanul betoppanó «nagysága» a se-
lyemruhából ki nem pattantja a szoba-
cicust. Általános megbocsátás, Jancsi 
Pannival, zsák a foltjával. 

Ősrégi bohózati téma, újat csak az 
vihetne bele, aki a felcserélt társadalmi 
fémjelzésből tovább haladna a jellemek 
gyökeréig. Geyer Siegfried még a szála-
kat is elvágja, melyek ily irányba ágaz-
hatnának : megmarad a fikció felüle-
tén, pusztán színpadi fordulatokat ker-
get, de legalább nem ízléstelenül, né-
hol épen magával ragadó jókedvvel. 

Jókedv, sok kedvesség és ízléses 
mértéktartás van az előadásban is. 
Titkos Ilona grande dame-szobalánya 
friss, a komikai fordulatokban gazda-
gon színező alakítás. Hegedüs Gyula 
az inasmellényben meggyőzően érezteti 
a grófi gyámoltalanságot, Kiss Ferenc 
meg a frakkban az inasfélszegséget. 
Egyszóval, valamennyien teljes hitelt 
keltően szolgálják a darabból kihámoz-
ható egyetlen bölcseséget: «ruha teszi 
az embert» — de inkább csak úgy első 
intrádára, tartósan már bajosabban. * 

Fiát Péter képviselő úr épen szakít 
elvált-asszony barátnőjével, az «igazi 
pesti úriasszony»-nyal, midőn bevihar-
zik hozzá bakfis-rokona, az «igazi pesti 
úrileány», azzal a bejelentéssel, hogy 
nászútra szökik pajtásával, egyelőre 
szülői, hatósági és papi áldás nélkül, 
szigorúan Pajtásházasság alapján. 
A képviselő felháborodással hallgatja 
a tervet, de midőn megtudja, hogy 
obsitolt barátnője szintén pajtásnász-
útra indul egy gyengeelméjű mérnökkel, 
egyszeriben megváltozik álláspontja, 
letesz róla, hogy a bakfis tervéről annak 
kedves papáját-mamáját értesítse, sőt 
maga küldi a húgocskát tanulmány-
(pontosabban : előtanulmány-) útra. 
Azután maga is pakkol s megy a vállal-
kozószellemű nők után. Lidó, Santa 
Lucia, pizsamák. A képviselő jókor ér-
kezik, együtt találja a két pajtás-
nászutaspárt, «igazi pesti úri» szíve 
tragikusan hánykolódik a két igéző 
pizsama között, majd megtudván, hogy 
a húgocska pajtásházassága mindeddig 
még csak a pajtásság stádiumában van, 
kipenderíti az «igazi pesti úri» pajtást 
s az exbarátnőt végleg átengedvén a 
gyengeelméjűnek, a húgocska nász-
útjáért — férji minőségben — a kedves 
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papa-mama előtt most már nyilván ő 
maga fogja a hátát tartani. 

Látnivaló, hogy Lakatos László, a 
Magyar Színház újdonságának szerzője, 
a legitim házasság mellé áll, hanem 
azért széltében, kényre-kedvre kiélvezi 
a másik, «modern» változatnak minden 
izgató fűszerét. Darabját «szerelmi ko-
médiá»-nak nevezi, az előzetes újság-
hírek is arról áradoztak, hogy ez az 
a darab, amelyben mindenki szerelmes. 
Mi ezt a legjobb akarattal sem látjuk. 
Benne mindenki szerelemről beszél, — 
ennyi az egész. S beszélni is mindenki 
a szerző kényszeredetten szellemeskedő 
nyelvét beszéli, a leghalványabb egyéni 
árnyalat nélkül. Ez az a darab, melyben 
senki sem a maga jellemét, sorsát vagy 
helyzetét mondja, hanem Lakatos 
László körmönfont aforizmáit. S hogy 
ezek mélységre, formai finomságra mi-
lyenek? Akad közöttük egy, mely való-
sággal meggátolja, hogy elvi alapon 
álló kritikus egyáltalán hozzájuk meré-
szeljen szólni. Midőn ugyanis a darab-
ban valaki azt kérdezi: «Hát a hülyék-
nek is vannak elveik?» — a válasz ez : 
«Elveik csak a hülyéknek vannak, ép 
erről lehet őket megismerni». — Ha szín-
padi szerzőink így folytatják, a közön-
ségben hova-tovább még a tudata is 
elhomályosul annak, hogy mi a szelle-
messég. Ugyanígy hadilábon állnak 
Lakatosék a finomabb pikantériával is: 
nem fárasztják közönségüket, maguk 
aláhúznak jó vaskosan mindent. — 
«Happy end!» — mondják a darab 
végén, mikor a képviselő egy kissé meg-
kozmásodva kapja meg azt a fogást, 
mit a darab elején azon frissiben is meg-
kaphatott volna. Mi erre csak azt mond-
juk : akinek ez «happy» — váljék 
egészségére. 

A rendezés jó, a közreműködők közül 
Kiss Ferenc egyéniségétől idegen szere-
pet játszik, puszta játéktudással. Tőkés 
Anna egy fokkal finomabb a rábízott 
alaknál, valamivel «úribb», semhogy 
elég «pesti» lehetne — a szerző fel-
fogása értelmében. Simonyi Mária kissé 
affektálja a könnyedséget, Rátkai pedig 
elszántan operettlizik. Rédey Tivadar. 

Berlini színházi levél. 
Ezek az időkinti berlini színházi 

levelek képet szeretnének adni a leg-
nagyobb német színházi város egy 
idényének vázlatos szemléjén keresz-
tül a modern színpadművészet nagy 
kérdéseire adott német és más fele-
let-kísérletekről. A magyar színházi 

kultúrát e perspektívák feltárásával 
figyelmeztetni lehet a pénztár-érdeke-
ken túli magasabb — művészi ! — fel-
adatokra. 

* 

Reinhardt egyik színházában, a 
Deutsches Theaterben pár nappal ez-
előtt játszották — közel másfélszázad-
szor — utoljára az Artisten c. komé-
diát. A variété és a színpad heterogén 
világát kísérelte meg Reinhardt össze-
olvasztani. A rendezés csupa rutin volt, 
ragyogó technika, de csak csillogó, 
mint az impresszionista festők fény-
káprázatai, magasabb etikus-művészi 
célgondolat, összefogó erő nélkül. A da-
rab értéktelen és jelentéktelen : egy 
táncos-komikus bohóc házassági vál-
sága happy end-del, de jó alkalom 
gazdag szcenirozásra és jó alkalom 
volt Wladimir Sokoloffnak, ennek 
az istenáldotta orosz színésznek — aki 
Tairoff moszkvai Kamara Színházánál 
kezdte pályáját és a Chasterton-dráma 
egyik detektívjében és a Girofle és 
Girofla apaszerepében felejthetetlen 
alakítást nyujtott, — hogy megmutassa 
a clown-temperamentum, az időtlen 
mimushagyományok halhatatlan ere-
jét. Volt két jelenete, amelyben abszolút 
színjátszást nyujtott a szónak az «ab-
szolut zenével» analóg értelmében: más 
művészi eszközökkel kifejezhetetlen 
élményt. A clown az artista-klubban 
tudja meg egy levélből, hogy elveszti 
asszonyát, akit a maga módján nagyon 
szeret. «Oltsátok el a lámpát, mert ilyen 
világosban nem tudok szomorú lenni» 
— mondja — és bizarr félhomályban, 
jazz mellett, egy néger táncos elnyuj-
tott kántálása kíséretében eltemeti a 
multat. Artistanők, artisták vannak 
jelen a furcsa hókusz-pókusznál. Csak 
Sokoloffot látva lehet megérteni ezt a 
helyzetet a maga hátborzongatóan 
kacagtató voltában. — Még egy ilyen 
«nagy jelenete» volt a darabban. 
A clown elmegy ezután a feleségéhez. 
Néhány mulató társa kíséri. Már-már 
rendbejön minden közöttük, amikor 
beállít a férjjelölt, a leendő vőlegény. 
A zakkós clown kedves-közvetlen, csak 
a tudat alatt robbanásig feszülő . . . 
Keserű idegessége fokozatosan töri át 
a tudatalatti korlátait — táncol. . . 
azután elkezdi egyik variété-számának 
bohóc-esketési szertartását: egysze-
mélyben vőlegény, menyasszony és 
pap . . . Táncolva-énekelve beszél 
mindhárom nevében, kacagva, komé-
diázva, míg idegei fel nem mondják a 

Napkelet 60 



946 
szolgálatot. A néző lelke vele sikít a 
clown asszonyával : «Elég ! . . . nem 
birom tovább ! . . .» 

Az Artisten különben szép sikert 
hozott a Berlinbe kikerült magyar 
Halmay Tibornak is, aki nagyobb 
epizódszerepet játszott az előadáson. 

Egy nap alatt lebontották az Artisten 
forgószínpadra épített díszleteit és 
harmadnap bemutatta a Deutsches 
Theater Ferdinand Bruckner számos 
képből álló darabját : Die Verbrecher-t. 
A nagy színpad vízszintesen két, függő-
legesen három részre, összesen hat kis 
színpadra volt osztva, egyszer itt, 
másszor ott világosodott ki, néha a 
szimultán történéseket mutatta. A da-
rab alapgondolata : wir sind alle Ver-
brecher ! Irányzatos dráma az élet 
igazságtalanságai és a bíróság ellen. 
Nyers és durva, mint Berlin élete, az 
emberek közti viszonyok feltárásában 
kiábrándító és könyörtelen. Filmsze-
rűen expresszív jelenetezésben, a veriz-
mus nyelvén mondja el több élet, 
lazán összefüggő embersors néhány 
hetének történetét. Henz Hilpert ren-
dezése a jelenetek naturalizmusát hang-
súlyozta és a hibátlan mesterember-
munka színvonala fölé nem emelkedett. 
Talán mert megelégedett a darab szín-
vonalával . . . 

Reinhardt és Jessner. 
Két színpadművész : a tegnap és a 

ma . . . 
Két előadás élénk fényt vet egyéni-

ségük mélységes különbözőségére, az 
előbbi divatját mulására és az utóbbi 
korszerűségére : Reinhardt legújabb 
rendezése : a «Romeo és Julia» és Jess-
ner «Egmont»-ja. 

A berlini kritika elég hűvösen fogadta 
a «Romeo és Julia» előadását és meg-
állapíthatjuk : joggal. . . Néhány rész-
let-szépség nem kárpótolhatja a nézőt 
az egyenetlen egészért ! 

Reinhardt utasítására E. Schütte 
Palladio vicenzai Theatro Olympico-
jának színpadát transzponálta a Ber-
liner Theaterbe. A különbség annyi, 
hogy a vicenzai távlati színpad öt 
utcája helyett itt három volt és az 
architektura mögött még egy járás 
félkörívben. Ez az állandó kerete a 
játéknak, mely egyformán jelez utcát, 
báltermet stb., csak Julia hálószobájá-
ban lejátszódó jeleneteknél ereszkedett 
le az épület elé egy fekete függöny, hogy 
bensőbbé tegye az interieur-hatást. 
A színterek változását különböző vilá-

gítások és a középső utca-járás terébe 
beiktatott betétek jelezték. Pár bokor 
zárta le a szép távlati-kilátást — 
kert ; lépcsős lejárat — a bálterem 
főkijárata ; vasrácsot kapott a középső 
nyílás és mögéje került Julia ravatala — 
kripta . . . stb. 

Ez az állandó díszítő-építészeti keret 
semmiféle belső kapcsolatban nincs 
a darabbal ! Ötlet — mint ahogy 
Reinhardt mindig az ötletek em-
bere — de nem Shakespeare és külö-
nösen nem a «Romeo és Julia» szellemé-
ből fakadó . . . A darab intenzíven su-
gárzó líráját, színes-mozgalmas lendü-
letét elbágyasztotta ez az állandó 
architektonikus keret, mely az olasz 
érett renaissance légkörét teremtette 
meg a színpadon, ami szépen csengett 
volna össze, mondjuk, Macchiavelli 
«Mandragola»-jával, de idegen a «Romeo 
és Julia»-tól. Ez a színpad a Vitruvius 
által leírt késő-római színpadforma 
renaissance rekonstrukciója és akkora 
távolság választja el ezt a keretet a 
dráma által megindokolt ideális deko-
rációtól, mint a késő-római színművek 
szellemét Shakespeare műveinek szel-
lemétől. Reinhardt, ez a ritka-ügyes 
rendező-nagyiparos, aki nagyban vál-
lalja ma már a munkát, felületesen 
színpadra realizálta mindig újat kereső 
és eklektikus képzeletének egy ötletét... 

A rendezői felületesség elsősorban a 
színészi játék egyenetlenségében mutat-
kozott meg. Az együttes ma már Berlin-
ben is felbomlóban van. A kényelmes 
rendező nem neveli a maga céljaira a 
színészt, hanem készen veszi ott, ahol 
találja. Természetes, hogy állandó 
együttes nélkül nem lehet szó egységes 
stílusú játékról. És különösen nem lehet 
szó akkor, amikor Juliát Elisabeth 
Bergner, ez a divatos virtuóz játssza. 
Romeóra egy Lederer nevű színészt 
keresett ki Reinhardt. Alakra, vér-
mérsékletre kitünő Romeo : szerel-
mes, tüzesvérű, szertelen kölyök . . . 
Az ő Romeója tényleg tizenhatéves, de 
hiányzik minden mélyebb színészi ké-
pesség nála. Szép volt találkozása Juliá-
val, amikor az előle riadtan menekülő 
Julia elé futott. . . nézik szótlanul egy-
mást, hirtelen kamaszos ügyetlenség-
gel, anélkül, hogy kézzel megérintené a 
leányt, szájoncsókolja. Gyerekek ! . . . 
Az erkélyjelenetnél riadt, suttogó, 
óvatos szaggatott szóváltássá törde-
lődött szét a mondatok sodró-erejű 
pátosza. Egy mai, izgatott találka . . . 
Tybald megölése után jó volt Lederer 
hisztériás felsikítása, amikor a lángoló-
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vérű kölyök ráeszmél tettére és saját 
kezébe harap. A nász után Julia elszen-
deredik . . . Romeo köpenyét véve, láb-
ujjhegyen próbál elosonni és egy kis 
zörejre riad fel Julia: «Már menni 
készülsz? . . . még nem is virrad . . .» 

Bergner Juliája nem a shakespearei 
Julia. Felhízott vállaival, szögletes 
könyökével, serdülő sexualitásával 
egy modern gyermektragédia mártírja. 
A találkozás és az első csók félénk, 
óvatos és ösztönei által hajtott gyerek 
leánykája, mosolyos, riadt meghátrá-
lása a csók után, esetien futása, lesel-
kedése a távozó Romeo után — egy 
fejletlen tizenkét-tizenhároméves leány 
szerelmi ösztönébredésének pompás raj-
zát adja. Az erkély-jelenetben az osz-
lopot ölelgeti: «Ó Romeo, miért vagy 
Romeo . . .» Az erkély-jelenettől kezdve 
egyre gyengül alakítása, kiderül, hogy 
csak a gyermeki csiripelést tudja — 
igaz, hogy azt aztán lenyügöző szépen— 
a színpadon. A szerelmében hőssé érő 
nő helyett elfakul, elszíntelenedik, pe-
dig erősen meghúzták kedvéért a szere-
pet, mert nem bírja a nagyobb dikciót. 
A méregpohár-jelenetből például csak 
a szellem-vizió drámai mondatai ma-
radtak meg. 

Leopold Jessner — az állami drámai 
színházak főintendánsa — tipikusab-
ban német rendező, mint Reinhardt és 
korszerűbb. Hiányzik talán belőle az a 
könnyedén játékos képzelet, mely Rein-
hardt rendezéseit olyan egyetemes ha-
tásúvá teszi. Súlyosabb, nehézkesebb, 
a színpadot nem játékos öncélnak 
tekinti, hangulat helyett gondolatokat 
akar adni, az írón keresztül hang-
súlyozva a maga mondanivalóit, me-
lyekben sok a szociális célzat. Egyes 
dráma-részeket nem azért hangsúlyoz, 
hogy ezzel vibráló légkört teremtsen, 
hanem hogy a mai élet probléma-
világát érintő eszméket a színpad 
sugalló nyelvén hirdessen a tömegek-
nek. 

Jessner rendezéseinek legfőbb formai 
erőssége az előadás ritmusának hang-
súlyozása, a kifejezés hathatósságának a 
realizmus fölé való fokozása. Sohasem 
szakad el a valóságtól, nem téved bele 
az expresszionizmusba, vagy a színpadi 
szimbolizmusba, csak — stilizál, mely-
nek mértékére jó példát nyujtanak 
zseniális díszlettervező-munkatársának, 
Emil Pirchamnak színpadképei. A leg-
lényegesebbet adni a milljőből és a 
költőből egyformán . . . 

A stilizálás sohasem téved nála dí-
szítő pátoszba, ami idegen tőle. A be-

széd és a mozdulatok kifejező erejének 
fokozásával minden alkalmat meg-
ragad az explozió megközelítésére. 
Élesen felcsattanó hangok ritmikus fel-
lehullámzása mögött nyersen és ön-
ként érződnek az indulatok. Tömeg-
jeleneteiben virtuóz módon teszi át 
polifoniára ezt a lényeghangsúlyozó 
szuggesztiv színjátszó stílust. 

A lényeges kiemelésére szolgál nála a 
claire-obscure szerű világítás. A rival-
dát majdnem sohasem alkalmazza. 
(Általában idekinn már majdnem min-
denki rájött arra, hogy milyen művé-
szietlen és a gyertyavilágítás korába 
való a rivalda-fény . . .) Meleg-sárga, 
elmosódó szélű fénypászmák hullanak 
a színpad központjába, a többi részen 
erősen le van halkítva a világítás. 
A játékteret is ritmikusan tagolja tehát, 
anélkül, hogy lemondana emellett bizo-
nyos realisztikus fényhatásokról. 

«Egmont»-ja színes, szépségekben 
gazdag színpadi alkotás. Ami a német-
alföldi nép és a spanyolok szemben-
állásában mint harc, mint agitáció ér-
dekes, arra fektette az előadásban a 
fősúlyt. Egmont alakja teljesen bele-
olvad az eszméknek ebibe a küzdelmébe. 
Egmont parasztosan közvetlen, néha 
darabosan esetlen, nyers, kemény, de 
derűs figura Jessner beállításában és 
Eugen Klöpfer játékában. Bassermann 
ízig-vérig úr — Egmontját ismerve, 
nehéz elfogadni ezt az alakot. 

A jessneri beállítás vége átlendül az 
irrealitásba. Egmont látja győzelemre 
indulni a németalföldi népet, élén a 
zászlótvivő, halott Klárchennel. Pár 
pillanat sötétség. A hátsó fal eltűnik és 
spanyol vértesek tömör sorfala nyomul 
egy nagydob félelmesen dobbanó hang-
jaira lépésről-lépésre a rivalda felé, 
egészen a súgólyukhoz szorítva Eg-
montot, aki itt mondja el utolsó mon-
datait, belekiabálva a nézőtérbe, hogy : 
élete legyen példa mindörökre . . . 

Két rendezés — két világ . . . 
Mikor eszmél már rá a magyar kö-

zönség, hogy szükség van a színpadon 
egy erős kézre, aki egységgé építi az 
előadás széthulló elemeit és valamiféle 
művészi elv értelmében legalább meg-
komponálja a színpadi produkciót. . . 
de ha művészi intuició irányítja ezt az 
építő, alkotó kezet, melyben egyformán 
eszköz színész, díszlet, fény és minden 
színpadi hatás, a drámáról való belső 
meglátásait realizálja az előadásban a — 
rendező! 

(Berlin.) Németh Antal. 

60* 
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Képzőművészeti szemle. 
Magánkiállítások. Bene Géza a Men-

tor-könyvkereskedésben állította ki né-
hány krétával vagy ironnal átdolgo-
zott vízfestményét. A neoprimitívek 
közé tartozik, de nem valami meggyőző 
tehetséggel. Lehetséges, hogy sok lel-
kesedés van törekvéseiben, de az, amit 
kiállított, a szó szoros értelmében pri-
mitív, tehát művészi szempontból is 
az, mert nincs meggyőző kifejezés 
benne. A neoprimitivitás csak némely 
határig elegendő takaró a nemtudás 
elfödésére, akármilyen kényelmes esz-
köz is különben erre. De Bene Géza 
ma még ezt a határt sem éri el. 

A másik kiállító, Vidovszky Béla, a 
Fészek egyik emeleti termében mutatta 
be olajfestményeit. Nyilvánvalóan a 
legújabb termést, mert eddig látott ké-
peitől a mostaniak némiképen külön-
böznek. Vidovszky a naturalista táj-
képfestők hűvösen elegáns fajtájából 
való, aki választékos meggondolással 
szemeli ki témáit és minden irányban 
kerüli a nagy ellentéteket. Az elme-
rengő, hangulatokba burkolódzó lelkek 
közé tartozik, de némi hűvösséggel sze-
mérmesen leplezi ezt. E mögül azonban 
finom poétalélek érzelmei csillognak elő, 
nagyon meleg szeretet témáihoz, ame-
lyeket igen gondosan szeret kidol-
gozni. 

Új képei azt árulják el, hogy össze-
foglaló képessége határozottan meg-
állapítható erősbödésen ment át, külö-
nösen azokon a festményein, amelyek 
a tájat álmodozó, elborongó tónusokba 
fogják össze. 

Tornai Gyula. (1861—1928.) Novem-
ber 24-én meghalt Tornai Gyula, aki 
valamikor a magyar közönség legdédel-
getettebb festői közé tartozott. A Kép-
zőművészeti Társulat kiállításain a 
kilencvenes években valósággal tolong-
tak a látogatók Tornai keleti témájú 
képei körül, népszerűsége Margitay 
Tihaméréval, vagy Pállik Béláéval is 
vetekedett. A mai fiatalabb nemzedé-
kek már alig ismerik, egyrészt mert az 
elmult tizenöt évben csak nagy ritkán 
jelentkezett a nyilvánosság előtt, más-
részt, mert a divat is hűtelen lett 
hozzá : félig-meddig elfeledték. 

Tornai Gyula 1861-ben született 
Görgőn, Abaujtorna megyében. Tanul-
mányait a budapesti mintarajziskolá-
ban kezdte, aztán Párizsban, Bécsben, 
Münchenben tanult. Tanárai közül 
Benczur Gyula volt reá a legnagyobb 
hatással, festési módjában majdnem 

teljesen hozzája igazodott. Nagyon 
gondos részletezéssel dolgozott, sze-
rette a színtarkaságot, a lokális színek 
csillogását, a teret mindenütt egyfor-
mán betöltő lemérsékelt műtermi meg-
világítás egyenletességét. Témaköre 
azonban új volt : a Kelet tarka világa, 
a benne élő exotikus emberek, de csak 
városi jelenetekben, mert a tájkép alig 
foglalkoztatta. Hosszú időt töltött 
Észak-Afrikában, volt Indiában, Kíná-
ban és Japánban is, de mindeme tapasz-
talatai közül a legszívesebben az afrikai 
arabokra emlékezett vissza. Képein 
zsánerszerűen elrendezett jelenetben 
rendszerint néhány sötétbőrű embert 
helyezett el, akiket néha humoros 
szemmel nézett. Festményeit nagyon 
gondos tématanulmány előzte meg, az 
arabok szerszámait, házait, ruházatát 
csalhatatlan gondossággal másolta, 
képei ethnografikus hűség szempont-
jából nem eshettek gáncs alá. 

Nagy sikerei arra az időre estek, 
amidőn nálunk a festésnek pusztán 
technikai tökéletessége is elég volt 
már nagy lelkesedés keltésére és az 
e fajta külső tökéletességet Tornai a 
legteljesebb mértékben tudta nyujtani. 
Rajzbeli tévedéseket, technikai hibá-
kat sohasem követett el, tökéletes biz-
tossággal sorakoztatott fel minden 
exotikumot. Képein minden csillogott, 
villogott, ecsetje alatt a Keletnek még 
nyomorúságos piszka is porcellános 
zománccá lett. Az egyik arab kép után 
jött a másik, harmadik, negyedik, szá-
zadik, de alig volt közöttük valami 
különbség, egyformák voltak, csillogók, 
csináltak, lélektelenek. 

Az ügyes technikus ugyanis nem 
volt alkotó festő, csak tárgyi élményei 
voltak, a kifejezés módjában azonban 
nem voltak szenzációi, az exotikum, a 
téma próbálta helyettesíteni az alkotó 
képzeletet. Technikai virtuózkodásában 
pedig hovatovább szinte elviselhetet-
lenül modorossá vált. Elvesztette min-
den kapcsolatát a közvetlen látáshoz, 
annyira belészeretett az álarcba, melyet 
maga elé tartott, hogy végül is mindig 
ugyanazt és mindig ugyanúgy festette, 
minden izgalom, minden lendület nél-
kül. Igy történt végül, hogy sok csil-
logó meleg színe mögül csak hidegség 
áradt. 

Amidőn a magyar festészetben 
frissebb szellő kezdett fujdogálni, mert 
a nagybányaiakkal új természetérzés 
és ábrázolás, új lelkesség jelentkezett, 
a müncheni atelier-festészet ábrázolás-
módjai lassanként mindjobban a hát-
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térbe szorultak és Tornai aprólékos 
sablonossága is veszteni kezdte nép-
szerűségét. Az 1909. évben rendezett 
kollektív kiállítását már jókora kétel-
kedés fogadta ; sőt ő maga is megérezte, 
hogy modorosságai felett nagyon eljárt 
az idő. Erre megpróbálta, hogy csil-
logó, minden izében inkább iparszerű 
merevségét és kiszámítottságát egy 
kissé fellazítsa. De ez a kisérlet balul 
ütött ki, az új módokkal nem tudott 
már olyan ügyesen mesterkedni, mint 
a régiekkel, biztossága is elhagyta, 
nyers és tétova lett, pedig könnyebbé 
szeretett volna válni. 

Munkássága a magyar festészet ki-
fejlődésének történetében az atelier-
festészet elfáradásának azt a korát 
képviseli, mely a témák változtatásá-
ban keresett megújhodást. De csupán 
a témák újságával nem lehet a művé-
szetet jelentősen tovább vinni, az ő 
esetében, mint rendszerint az újabb-
kori európai festészetben is, a téma 
exotikussága csak annak volt tünete, 
hogy egy kifáradt művészeti irány en-
nek narkotikumával próbálta új életre 
izgatni magát, de természetszerűleg 
nem érhette ezt el, hanem legfeljebb 
csak külsőséges virtuózkodásig jutott. 

Basch Gyula emlékkiállítása. Az idén 
elhunyt Basch Gyula festői egyéniségé-
nek képe csak meglehetősen elmosódva 
élt a mai nemzedékekben. A művész 
már a nyolcvanas és kilencvenes évek-
ben jelentős szerepet játszott, de aztán 
jött az impressziónista ízlés hatalmas 
hulláma, amely értékeléseiben vele sem 
volt kegyelmesebb, mint egész korával 
szemben. És így jó, ha ma néha vissza-
jár ez a mult, hiszen az egymással 
szembeforduló nemzedékek ítélete min-
dig erős revizióra szorul, gyakran ki-
derül, hogy nemcsak a maradiak, 
hanem az úttörők is nagyon igazság-
talanok tudnak lenni. Igy volt ez Basch 
Gyula esetében is és épen ezért nagy 
meglepetés számába ment e kiállítás, 
mert az idő és divat felett álló mara-
dandó értékeket mutat. 

Basch érdeklődése és hajlandóságai 
a festészetnek úgyszólván minden téma-
körére kiterjedtek. Nem lett volna a 
nyolcvanas évek embere, ha zsáner-
képeket nem fest s ha nagyarányú 
kompoziciók is nem foglalkoztatják. 
Önmaga mulattatására pedig ki-kirán-
dult néha a tájkép terére is, de nem 
ilyen tárgyú képei azok, amelyek leg-
jobbjaink mellé állítják. A legkiválób-
bat az emberlátás, az akt és az arckép 
terén alkotta. 

Gyüjteményes kiállításának láto-
gatója azonnal megérzi, hogy egy egész 
kor világát eleveníti meg. Egy nyugodt, 
öntudatos, munkás, minden ízében pol-
gári kort, amely hosszú béke jómódjá-
nak áldásait élvezte, de módjával és 
mértéktartón, amelynek polgársága a 
patriciusság biztosságával helyezkedett 
el a világban. Ezt a fölényes kaszt-
szellemet nagyon jól érzékeltetik Basch 
Gyula portréi, de épen olyan jól világí-
tanak belé a megfestettek egyéniségébe 
is, melyek persze nem mutatnak valami 
nagy változatosságot, hiszen ez az idő 
a különállás kiegyenlítésének kora, rea-
lista kor, tehát romantikátlan. 

Basch Gyula maga is minden ízében 
ilyen hajlandóságú művész volt. A je-
lenség közvetlenül látott részletes meg-
jelenéséhez híven ragaszkodott, gondos 
szeretettel kísérte végig ecsetjével egy 
arc minden aprólékos különösségét, 
nem símított el és nem törekedett 
arisztokratikus szépségtípusokra. Jelen-
tősnek, szépnek látta a polgárembert 
úgy, amilyen volt, szorgalmas, meg-
elégedett, biztos helyzetére büszke, 
nyugodt embernek, aki társadalmi po-
zicióját nem védte külsőségekkel is. 

Festésének módja nem volt apró-
lékos. Vérbeli festő volt, aki könnyedén 
bánt az ecsettel és nem fulladt belé a 
részletekbe, mert mindig az egészet 
tudta maga előtt látni. Ellentétben az 
e korban annyira túltengő anyagfes-
téssel, inkább a lelkiekre helyezte a 
súlyt, de mégis biztosan odavetette az 
anyagok karakterét, ebben is mindig 
szolid és megbízható volt. Kerüli a 
pózokat, arcképein nincsenek lobogó 
drapériák, vagy egyéb barokkori nagy-
hangú requisitumok, ez nem illett pol-
gári realizmusának igazságszeretetéhez, 
még női portréin is mindenáron igaz 
akart és tudott is lenni. Ez a hűséges 
elmélyedés munkásságát korának leg-
elsői mellé állítja, arcképeit bátran 
Horovitz portréival együtt lehet emle-
getni. 

A ma annyira keresett festőiség szem-
pontjából sem volt üres a tarisznyája. 
Képeinek színösszehangolása minden 
nyugodt tartózkodásuk mellett is sok 
érzékies finomságot mutat, de még 
inkább meglátszik az néhány apróbb 
méretű táj képes festményén. Néme-
lyiknek nagyon szép gyöngyszürkés 
csillogású színskálája van, formáik egy 
kissé lazán felbomlók, ami nyilván-
valóvá teszi, hogy Basch, ha egy-két 
nemzedékkel később születik, az akkori 
festői áramlatokban is épen olyan siker-



950 

rel megállta volna helyét, mint a maga 
idejében. Erről különben kései rajzai 
is tanuskodnak, amelyek művészete 
legbensőségesebb termékei közé tar-
toznak. 

Ungersk Konst. Leffler Béla, a Svéd-
országban élő magyar író, aki odafent, 
északon már eddig is megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett a magyar ügynek kul-
túránk bemutatásával, svéd nyelven 
kilencvennégy oldalas, szépen kiállított 
kis könyvet írt, amely a stockholmi 
magyar kiállítás nyújtotta alkalomra 
támaszkodva, a magyar képzőművé-
szet történetét ismerteti. 

Könyvét, melyet hetvennyolc eléggé 
jól sikerült reprodukció ékesít, túl-
nyomó részben, nagyon helyesen a leg-
újabbkori magyar művészet bemutatá-
sának szenteli. Ez volt művészetünk 
ama kora, amely a közelmult években 
a külföldi kiállításokon mindenütt a 
legnagyobb elismerést aratta, sőt nem 
egy helyütt valóságos csodálatot kel-
tett és eképen kultúrális propagan-
dánknak egyik leghatékonyabb eszkö-
zévé vált. Munkácsy Mihállyal kezdő-
dött ez a magyar festészet, amely hir-
telen felugrott az európai színvonalig 
és nem egy esetben eljutott a legelső 
teljesítmények közé. 

Leffler Béla nagy lelkesedéssel írta 
ezt a könyvét, a legjobb forrásokat 
használta fel hozzá. Néha meglátszik 
ugyan, hogy számára kissé idegen terü-
leten jár, ítéletei és válogatásai nem 
olyan biztosak, mint irodalmi vonat-
kozású dolgozataiban. A hagyományos 
nemzeti elfogultságnak megfelelően, 
ő is mint magyar festőt tárgyalja 
Kupeczky Mihályt, aki cseh ember 
volt, csak épen hogy magyar imperium 
alatt született, de művészetének egyet-
len szálával sem fűződik hozzánk. 
László Fülöpöt napjaink legmodoro-
sabb és leglélektelenebb virtuózát kár 
volt egy egész oldalnyi terjedelmű képe 
bemutatásához juttatni; a kiválasz-
tott képek különben sem mindig a leg-
jellegzetesebb és legkiemelkedőbb alko-
tások. De eme csekély fogyatkozások 
mellett Leffler könyve számos olyan 
tulajdonsággal rendelkezik, amelyek 
mindenképen alkalmassá teszik, hogy 
rövid összefoglalásul, vagy bevezetésül 
szolgáljon: eleven tollal, szeretettel 
és viszont kellő mérséklettel írta. Min-
denesetre követendő példát nyujtott 
arra, hogy külföldi kiállításaink alkal-
mával mit és mennyit kell a külföldi 
közönségnek magyarázatul és emlékez-
tetőül nyujtanunk. 

Lehel Mária kiállítása. Kiállítási vi-
szonyaink nyomorúságos voltára jel-
lemző, hogy fiatal művészeink a leg-
lehetetlenebb helyeket próbálják kiál-
lítási helyiséggé varázsolni. Lehel Má-
ria a Royal-szálló egyik olvasótermé-
vel próbálkozott meg, amelynek csak 
egy tulajdonsága van ahhoz, hogy 
kiállítási helyiségnek szerepelhessen : 
falai vannak, a többi azonban egytől-
egyig hiányzik. Pedig azok a képek, 
amelyeket Lehel Mária kiállított, leg-
alább egy vonatkozásban megérdemel-
ték volna, hogy könnyebben megtekint-
hetők és jobban láthatók legyenek : 
sokat hoztak magukkal a mai Páris 
legújabb művészeti törekvéseinek le-
vegőjéből, mert bár nem nyilatkozik 
meg bennük különösebb egyéni tehet-
ség, nőies fogékonysággal sokat át-
vesznek a mai francia alakos festés 
ábrázolásmódjaiból. Artisztikusabbak 
és nem oly brutálisak mint a német 
postexpresszionizmus rikitó és nyers 
durvaságai, színezésükben valóban fi-
nomak, mégha vonalban gyakran této-
vázók is. Erősen felizgatott idegéletnek 
röpke felvillanásai ezek a hozzávetőle-
ges foltokban felvázolt vagy még in-
kább csak odalehelt képek, amelyek 
mondanivalója legtöbbnyire nem köz-
vetlenül megélt és elsődlegesen önmagá-
tól fakadó, hanem legtöbbnyire csak 
eltanult és után érzett. Nem közvetlen 
teremtés eredménye, hanem csupán 
lelkesen megcsodált művészeti élmé-
nyekkel játszó visszaemlékezésé. 

Tolnai Ákos kiállítása. A Fészek egyik 
emeleti termében két hétig voltak ki-
állítva Tolnai Ákos festményei. Majd-
nem mind a legújabb termésből való 
tájkép. Csupa tartózkodó naturalizmus-
sal festett ábrázolás, egy mindinkább 
történelmivé váló kifejezési módnak 
megnyilatkozása. Legtöbbnyire boron-
gós, szétszórt és mindent lágyan fel-
oldó világításban elterülő hangulatos 
tájak, amelyek a kilencvenes évek óva-
tosan válogató, tartózkodva nyilvánuló 
tájképfestészetére emlékeztetnek. Va-
lami jól nevelt szalonszerűség van ben-
nük, mélyebb és újabb művészi emó-
ciókra nem szivesen berendezkedő úri-
emberek gyönyörködésére számítanak. 
Nem annyira közvetlen és friss termé-
szet megérzésből fakadtak, mint in-
kább ügyes festői mesterség biztos kezű 
gyakorlatából, ezért nem is foglalkoz-
tatják valami túlságos erősen a néző 
képzeletét. Kerülnek minden nagy el-
lentétet, minden problematikusságot, 
hétköznapiak, de mindig a tetszetősség 
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keretein belül mozognak. Hangulato-
sak, amint hogy az a festői irány, 
amelynek idején Tölgyessy Artur volt 
legkiválóbb mestere és amelynek Tol-
nai Ákos ma kései folytatója, mindig 
szeretett valami hangulatot kihozni 
ábrázolásaiból. Enyhe romantikájú el-
borongást, amely zsánerszerű beállítást 
kivánt adni még a tájképnek is és ehhez 
néha mosolyt is, de a legtöbbnyire in-
kább némi kis szomorúságot. Nem nagy 
igényű festészet Tolnai Ákosé, de sze-
rénységében nem is kellemetlen, mégha 
néha némi fáradtság jeleit mutatja is. 

Egry József és Medgyessy Ferenc ki-
állítása. Multkori számunkban rámu-
tattunk kiállítási helyiségeink elégte-
lenségére a legújabb művészeti törek-
vések szempontjából. Azóta némi vál-
tozás történt, mely ha gyökeres meg-
oldást nem jelent is, némi orvoslást 
nyujt. Művészeink egyik csoportja meg-
egyezésre jutott a Tamás-féle képkeres-
kedéssel (Akadémia-u. 5.), ahol ezentúl 
kéthetes váltakozással gyüjteményes 
kiállításokat fog bemutatni. Az első 
Medgyessy Ferenc szobrászművésznek 
néhány szobrát és Egry József huszon-
kilenc képét tartalmazza. 

Medgyessy Ferenc ama művészeink 
közé tartozik, akik régóta letértek a 
naturalista ábrázolásmódnak nagyrészt 
sablonossá vált és ezért már unalmas 
útjáról. Nemesen leegyszerűsítő és hal-
kan stilizáló módján nagy biztosság, 
erős kifejező erő érzik meg, amely fo-
lyamatos könnyedséggel foglalja össze 
elképzeléseit, mert Medgyessy Ferenc-
nél ezeken és nem a témához való hű 
alkalmazkodáson nyugszik a hangsúly, 
aminthogy az új galéria körül csoporto-
suló művészek kivétel nélkül szakítot-
tak a puszta naturalizmussal. 

A legteljesebb mértékben áll ez a 
másik kiállítóra, Egry Józsefre, akinek 
művészete egészen más csapásokon jár, 
mint az a impresszionista naturalizmus, 
melyet közönségünk félig-meddig már 
megszokott. Egry atmoszferikus vizió-
kat fest, leginkább balatonmellettieket. 
Mindenképen különálló és teljesen 
egyéni utakon járó alkotó. Lázas szen-
vedélyességgel, sőt szemmellátható ex-
tatikus gyötrődéssel fest, mindennemű 
sablonossá vált konvenció teljes elha-
nyagolásával. Az eddigi technika sem 
elégíti ki, pastelt vegyít olajfestékkel 
és ezt az anyagot vízfestésszerűen al-
kalmazza fehér papirra. Ezzel meg-
lepő sugárzó erőt ér el, ami még vibrá-
lóbbá teszi zaklatott idegéletű képeit. 
Alkotásának teljes hangsúlya a fény 

mindent felbontó hatalmas erején nyug-
szik, amelyek lázas viziókra ihletik. 
Magányos és a nagyközönség szempont-
jaiból kevéssé tetszetős utakon jár, 
amelyek néha olyan messzire csábít-
ják, hogy csak csekély számú megér-
tők elismerésére számíthat és nagyon 
kétséges, hogy valaha is elérheti-e azt, 
hogy híveinek száma sokkal nagyobbra 
szaporodjék, amiben kétségtelenül an-
nak is része van, hogy a fényhatások 
néha széthullóvá teszik képei síkját. 

Zádor István kiállítása. A Fészek 
kiállításainak sorozatában legutóbb 
Zádor István következett sorra. Ked-
velt és népszerű vedutarajzolónk és 
festőnk ezzel a kollekciójával is kitett 
magáért, sőt nem egy szines rajzlapján, 
erős haladásról is tanuskodik. Rajzai 
festőibbek, lágyabbak, levegősebbek 
lettek és melegebb elmélyedéssel ölelik 
körül témáikat. Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 
Geyer Stefi, a világhírű magyar he-

gedűművésznő az idén is ellátogatott 
hozzánk. Egyike azoknak a ritka mű-
vészeknek, akik sohasem keresik a 
tömegek kegyét, a zajos külső sikere-
ket, a kedvező beállításokat, hanem 
rajongó hivatásszeretettel csak a ko-
moly, megalkuvást nem ismerő szem-
pontokat követik. «Nem vagyok pri-
madonna, csak egy asszony, aki nagyon 
szereti a művészetét». Bizony sok férfi-
kollegája vehetne példát erről az 
asszonyról, aki ennyire függetleníteni 
tudja magát a művészpálya hiú, külső-
séges csillogásaitól. Látszik rajta, hogy 
Bach és a régi nagy olasz hegedűsök, 
Corelli, Tartini, Vivaldi, Veracini stb. 
a kedvenc mesterei. Geyer Stefi kivé-
teles intelligenciájával komoly, egy-
szerű, póz nélküli egyéniségével, he-
gedűjátékának nagyvonalúságával, szé-
lesen zengő, nemes páthosszal telt 
tónusával, valósággal hivatott arra, 
hogy ennek a nemességében, előkelő-
ségében, komolyságában felülmulha-
tatlan hegedűstílusnak tolmácsolója 
legyen. 

Ma, amikor olyan helyen, mint a 
Zeneművészeti Főiskola nagyterme, 
zajos lipótvárosi reklámokkal előkészí-
tett suttogó baritonok, jazzhangverse-
nyek és egyéb, tisztán az egyéni érvé-
nyesülést célzó igen közepes produk-
ciók folynak le, hálásak lehetünk az 
ilyen művészeknek, akik már műsoruk-
kal bizonyítják igazi hivatottságukat. 

Vivaldi C-dur koncertje és Bach 
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magánhegedűre írt C-dur Adagio és 
Fugája voltak Geyer Stefi estjének 
fénypontjai. Az ilyen művek próba-
kövei az előadó művészi ethikájának. 
A Bach-fuga bonyolult polifoniájának 
csupán hegedűn való megszólaltatása 
mind a stílus, mind a zenei és dologbeli 
készség szempontjából súlyos és leg-
kevésbbé sem úgynevezett «hálás» fel-
adat. Viszont a Vivaldi andante és a 
Bach adagio a mű fennkölt szellemébe 
való beolvadásnak, a lelki odaadásnak 
olyan mértékét követelik, amit csak 
egy, az egyénen felülemelkedő, mély, 
tisztult művészet tud megközelíteni. 
Hogy mindezek mellett Geyer Stefi a 
romantikus, virtuoz stílusban is ottho-
nos, azt főkép Smetana, Elgar, Sarasate 
műveinek tolmácsolásával bizonyí-
totta be. 

* 

Ugyanez a komoly, emelkedett szel-
lem hatotta át az egyik leghivatottabb 
kamarazenetársaság a Kerntler Jenő 
dr.—Koncz János—Zsámboky Miklós 
trióestjét. 

A kamarazene a zenei dilettánsok 
kedvelt műfaja. Itt most nem olyano-
kat értünk, akik mint a XVIII . szá-
zadban, mikor még ennek a szónak 
nem volt kellemetlen mellékíze — a 
művészetet az ismert motto szerint 
«res severa verum gaudium» művelik, 
hanem azokat, akik tehetség hiánya 
miatt a zenetanulásban igen kevésre 
vitték s így több hangszerre támasz-
kodva akarnak mégis bizonyos zenei 
produkciót felmutatni. Természetes, 
hogy az ilyenek, akik — inkább moto-
rikus, mintsem zenei hajlandóságuk 
kielégítésére — maguk is «játsszák» 
Beethoven, Schubert stb. kamarazene-
műveit, a legkevésbbé sem kíváncsiak 
egy igazán művészi kamarazene-elő-
adásra. Fejlett zenei ízlés és műveltség 
kell ahhoz, hogy egy jó kamarazene-
társaság meghallgatásában a zenei élve-
zetek quintessenciáját lássuk. Hogy 
ilyenek nincsenek nagyon sokan, azt, 
sajnos, minden kamarazenehangverse-
nyen tapasztalhatjuk. 

Rameau II. koncertje volt a műsor 
első száma. A XVIII . század legna-
gyobb francia muzsikusát, mint ka-
marazeneművek alkotóját, nálunk igen 
kevéssé ismerik. Koncertje a század 
annyira kedvelt suite formáját mu-
tatja. A francia szellem racionális jel-
lege ezekben a suitekben jutott leg-
inkább kifejezésre. Itt is az egyes téte-
lek címei : La Laborde, La Boucon, 

L'agaçante tulaj donképen személyes 
vonatkozásokra utalnak, amelyeknek 
a zenével való kapcsolata ma már fel-
ismerhetetlen. Nőkről mintázott zenés 
portrék ezek, mintahogy a rokokó fes-
tészetben, szobrászatban, irodalomban 
elsősorban a nő ábrázolása uralkodik. 
De ezek mellett a racionális tendenciák 
mellett már érezhető Rameaunál a 
zenei kifejező eszközök szinesedése, szé-
lesedése. Melódiájában már a szív, az 
érzékeny kor hangjai szólalnak meg 
(II. tétel). Körvonalai nagyobb léleg-
zetűek, élesebbek, mindenütt érezni a 
harmóniai törvényszerűség rendező 
erejét. 

A klasszikus mű stílszerű előadását 
talán jobban tudtuk volna élvezni inti-
mebb környzetben. Hiába a XVIII . szá-
zad kamarazenéje annyira igazi «mu-
sica caméra», azaz házimuzsika volt, 
hogy nem bírja el a nagy koncertter-
mek nyilvánosságát. 

Utána Francesco Malipieronak, az új 
olasz zene egyik legtehetségesebb kép-
viselőjének «Sonata a tre» művét hal-
lottuk Budapesten először. Dacára a 
darab — főkép a zongorarész — nagy 
technikai nehézségeinek a súlypont 
nem a virtuoz művészkedésben, hanem 
a tematikus anyag mesteri szövésében 
rejlik. Az első tétel gordonka-zongora 
együttesében a gordonka téma expozi-
cióját a II. tételben a hegedű szélesíti 
ki inkább variációs, mint szonáta-
formában. A három hangszer, az első 
két tétel kolorisztikus és sematikus 
anyagának együttes feldolgozásában 
csak a 3. tételben egyesül. 

Természetes, hogy első hallásra még 
a modern zene jó ismerője sem tudja 
teljesen felfogni ezt a merész harmoni-
kájú művet. Valami sajátos nyugtalan, 
vibráló légkör árad belőle. Az élvezetét 
csak a benne rejlő érzések hasonlóságá-
ból fakadó spontán, intuitiv perceptio 
teszi lehetővé. Megragadó a kifejezés-
mód szabadsága, közvetlensége, inten-
zitása, a zongoraszólam freskószerű, 
erőteljes festőisége, orchestrális hang-
hatásai, a cello- és hegedűszólam telí-
tettszínű meleg kantilénája. A velencei 
származású mester hű maradt a színek 
és a festőiség városának ősi szellemé-
hez. Mindezen tulajdonságok a három 
kitünő művész előadásában tökéletesen 
érvényre jutottak. 

Micsoda ellentét volt ezután az érde-
kes, nyugtalanító modern kompozició 
után a legzeneibb zenét, Schubert 
isteni harmóniával telt B-dur trioját 
meghallgatni. Az előbbi felizgató éles 
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színek, disszonanciák után itt csupa 
lélekringató összhang. Az egyes hang-
szerek alig győzik elmondani azt a sok 
gyönyörűséget, ami a zeneköltő lelké-
ben él. A zenének ebben a kristály-
tiszta forrásában nem tükröződik 
vissza az élet vigasztalan komor arca. 
Boldogan követjük Schubertet ebbe a 
felsőbb világba, melynek fénye ismét 
látóvá teszi a szemeket, amik a hétköz-
napok szürkeségétől kifáradtak és el-
elvesztették ragyogásukat. 

* 

Bartók Béla zongoraestje rendkívül 
érdekes alkalmat szolgáltat a világ-
hírű magyar komponista egyéniségé-
nek az előadóművészet szempontjából 
való tanulmányozására. Különös, hogy 
amikor Bartók Bélát zongorázni hall-
juk, mindig az az érzésünk, hogy a mes-
ter, akit épen tolmácsol, annyira azt 
érzi és azt gondolja, amit ő, hogy egyéni 
szubjektív felfogásról, ami az előadó 
személyét némikép is előtérbe hozná, 
szó sem lehet. A különféle stílusokat 
olyan bámulatos teljességgel tudja 
magáévá tenni, mintha a koncertpó-
diumon is a legfőbb törekvése volna 
saját személyéről a figyelmet elterelni 
és önzetlen lelkiismeretes munkával 
szolgálni a művészet ügyét. Bartók 
mint előadóművész is izig-vérig a 
modern kor embere. Igazi zeneértőket 
ma már édeskevéssé érdekelnek zon-
goratitánok, egyéni produkciók, tech-
nikai bravuroskodások (hisz az utóbbit 
ma már minden ügyesebb akadémiai 
növendéktől elvárjuk). Egy Rachmani-
noff önkényeskedése, saját egyéniségé-
nek folytonos hangsúlyozása már nem 
tud lekötni. A zenében is, mint a kul-
túra egész területén, egyetemes világ-
nézeti problémák, stíluskérdések jut-
nak előtérbe. Az előadóművésztől egy 
bizonyos fajta szubjektív objektiviz-
must : különféle egyéniségeknek, külön-
féle világszemléletnek a zenében meg-
nyilatkozó teljes átélését, hű vissza-
adását követeljük. 

Ilyen művésztípus Bartók, amit már 
műsorának megválasztása is bizonyít. 
Ezen a műsoron többek között olyan 
nevek tünnek föl, amelyekkel nem ta-
lálkozunk nagyhírű virtuózok reper-
toirjában. Régi olasz mesterek ezek : 
Azzolino Bernardino della Giaia (1671— 
1755), D. Zipoli (1675—17—), D. Scar-
latti (1688—1757), akik a cembalostílus 
könnyebb, mozgékonyabb homofon jel-
legét épen csak hogy kezdték kihá-
mozni a klasszikus orgonastílus súlyos, 

polifon kötöttségéből. Ezeknél a mes-
tereknél igen sok zenei értéket találha-
tunk, de semmi olyat, ami a romantikus 
zongorastílus harsogó pompájához szo-
kott tömeg előtt tetszetős és hatásos 
lehetne. Vajjon hány ember lelkéhez 
szólt az az aszkétikus komolyság, egy-
szerűség, ahogy ezek a régi mesterek a 
melódiát, harmónikus kiséretre alig 
támaszkodva, csak a tiszta zeneiséget 
szem előtt tartva, érvényre juttatják. 
Viszont a gyors tételekben, főkép Scar-
latti egy tételes szonátájában már a 
teljesen zongoraszerű futamok, figu-
rák, több újjal egyszerre végrehajtott 
trillák, a homofon szerkezetnek meg-
felelő nagy könnyedség, tüneményes 
gyors tempók a modern bravurdara-
bokat is felülmúló virtuóz készséget 
követelnek. Csakhogy a Scarlatti-féle 
virtuozitás dacára minden hajmeresztő 
nehézségeinek, a mai értelemben nem 
hatásos, kifelé nem mutat. Ezt a stílust 
játssza Bartók igen nagy előszeretettel. 
Bár akadnának többen az ő példájára, 
akik ránevelnék a közönséget ezeknek 
az ízlés nemesítésére annyira alkalmas 
nagyértékű, elfeledett mestereknek a 
méltánylására. 

Beethoven Es-dur szonátájának elő-
adása ismét csak bizonyíték volt arra, 
hogy a modern zene egyik legnagyobb 
mestere, Beethoven egyik legnagyobb, 
legteljesebb megértője. Beethoven acé-
los ritmikája, hatalmas aktivitása, fáj-
dalmában is férfias ereje, Bartók lelké-
ből újra alkotva, a maga teljességében 
jutott érvényre. 

A műsor másik fele teljesen a magyar 
zenének hódolt. Itt azután vége-
hossza nem volt a körülrajongott nagy 
magyar mester ünnepeltetésének. Az a 
mély objektivitás, melyet annyira meg-
csodáltunk egyéb stílusoknál Kodály 
műveinek és saját kis rapszodiáinak 
interpretálásában, természetes és magá-
tól értetődő. Magyar faji muzsika ez, 
az ő legédesebb anyanyelve. Újra hall-
hattuk az új magyar stílus klasszikus 
értékű zongoradarabját, Kodály «Szé-
kely keservesét». Szűkszavú, inkább 
lineáris, erővelteljes konstruktív stílus 
ez, ahol az egyszerű népi melódia a 
visszatérések során hatalmasra duzzad, 
drámai színezetet nyer.» «Sirass éldes 
anyám, míg előtted járok, mert aztán 
sirathatsz, ha tőled elválok»: kálváriát 
járó, bús székely lélek, amiből ha egy-
szer kiszakad a fájdalom, a keserűség, 
mindent elsöpör magával. A befejező, 
halk, fájdalmas tónusú g-moll akkord 
olyan ezután az érzelmi túláradás után, 
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mint egy hirtelen kialvó láng, mint egy 
csüggedt, szomorú főlehajtás. Itt ebben 
a stílusban rejlik az eljövendő magyar 
zenetragédia magja, Katona Bánk 
bánjának szelleme. 

És végül szóljunk Bartókról, mint 
Liszt interpretálójáról. Bartók itt azok 
közé a kevesek közé tartozik, akik meg 
tudják velünk éreztetni, hogy Liszt 
számára a művészet sohasem volt 
egyéni élményeinek önző kiélése, ha-
nem a szeretet eszköze, amellyel ember-
társait felemelni, nemesíteni s végül 
egy nagy, misztikus Istentisztelet része-
seivé akarta tenni. Bartók Liszt leg-
szebb, legmélyebb zongoradarabjait 
játszotta az Années de pélérinagesból, 
olyan elragadó erővel és nagyszerű vir-
tuózitással, hogy ebben ott zengett 
Liszt egész rajongó, színpompás lelke. 
A «Sursum corda» maga volt az Isten 
felé törekvő, küzködő, vérző, a hit, 
remény,szeretet szárnyán repülő emberi 
lélek imája. Prahács Margit. 

A budapesti «Deutsche Bücherei». 
November második hetében adták 

át közhasználatnak a budapesti német 
könyvtárt, mely az idegen szavakat 
kiküszöbölő német nyelvtisztító irány-
nak megfelelően nem a Bibliothek, 
hanem a Bücherei nevet viseli. Ez a 
teljesen új, egészen modern német 
könyvtár a Pázmány Péter-tudomány-
egyetem könyvtárához van hozzá-
csatolva és ugyanoly feltételek mel-
lett használható, mint maga az egye-
temi könyvtár. Az a célja, hogy a 
német irodalom eddigi értékeit egy-
ségesen adja, hazánkban az igazi német 
szellemet képviselje. Az 1500 kötetből 
álló könyvtár a német kormány aján-
déka s azt a budapesti német követség 
megbízásából Zuschke Pál, Berlinből 
iderendelt tanár, a német követség 
budapesti nyelviskolájának igazgatója 
állította össze. 

A németnyelvű irodalom a legújabb 
időkben már olyan arányokat ölt, hogy 
egy ilyen reprezentatív könyvgyüjte-
mény összeválogatása igazán nem ki-
csinylendő munka ; lehetetlen a válo-
gatók számára minden mű elolvasása. 
A kritika viszont Németországban sem 
megbízható általánosságban többé s 
ezért az ilyen gyüjtemény fáradtságos 
megteremtése előre számolt az eset-
leges panaszokkal. Mindenesetre ipar-
kodtak a lehető legjobbat nyujtani. 

A könyvtár javarésze szépirodalmi 
mű. A német klasszikusok teszik e 

szépirodalmi rész alapját. Az ötvenes-
hatvanas évek nagy reálista írói szin-
tén hiánytalanul szerepelnek ; Frey-
tag, Raabe, Storm, Ketter Gottfried 
sorakoznak itt Scheffellel, a legjobb 
németországi történelmi regény, az 
Ekkehardt szerzőjével és Reuter Fri-
gyessel, a mecklenburgi tájszólás híres 
költőjével. A hetvenes és nyolcvanas 
évek «hanyatló korszakát» Spielhagen 
és az úgynevezett Feuilletonist-ák. kép-
viselik. A modern idők irodalmának 
gyüjteménye sokat ad Fontane Theo-
dorból, kivel néhány német irodalom-
történetíró a modern korszakot kez-
deti, Liliencronból és a következetes 
naturalistákból (Sudermann, Böhlau, 
Holz Arno, Hauptmann Gerhart, 
Halbe); a túlkulturáltság szimboliz-
musát Nietzsche meg Dehmel adja. 
Bőven szerepel a szimbolizmus után 
jövő ellenhatás : a Heimatskunst. 
A schleswigholsteiniek (Kroger, Bar-
tels, Frenssen) meg a svájciak (Heer, 
Bosshart, Zahn). Jó modern szórakoz-
tató irodalmat is kínál a Deutsche 
Bücherei (Ernst, Haarhau, Herzog, 
Keller Paul). 

Meg kell említenünk, hogy a könyv-
tár sikerrel mellőzte az üzleteskedés 
nem germán nagyjait, akik a pesti iro-
dalom kinevezett kiválóságaival egy-
eredetűek. Germánt óhajtott adni, nem 
németül írott idegent. 

A szépirodalmi részen kívül nép-
szerű tudományos munkák is vannak 
bőven, a legújabb technikai kérdések-
ről (rádió, repülés stb.) csakúgy meg-
találjuk a vezető műveket, mint akár 
a legmodernebb filozófiáról (Eucken, 
Spranger, Troeltsch, Keyserling) és a 
nemzetgazdaságtanról. 

A magyar főváros jelentős értékkel 
gazdagodott ebben a Deutsche Büche-
reiben. A ránknézve legfontosabb ide-
gen nyelv irodalmának ilyen csoportos 
egybefoglalása eddig hiányzott s ha 
tudományos munkákhoz a nagy nyil-
vános könyvtárakban hozzáférhetett 
az ember, szépirodalmiakhoz annál 
kevésbbé. A magyar-német szellemi 
kapcsolatok így teljesebbé válnak. K. 

Film. 
A Nevető Ember. Victor Hugo re-

génye nyomán. 
Victor Hugo regényének ez az új 

filmváltozata, egyike a legtökéletesebb 
ilyirányú alkotásoknak. Nem ismerem 
a régit, de merem állítani, ha csak meg-
közelítőleg olyan jó lett volna, mint ez, 
nem lett volna szükség új inszcená-
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lásra. Mert e darabot nemcsak Mary 
Philbin és Conrad Veidt játéka teszi 
mindenféle értelemben élvezetessé. 
Mary Philbin megnyerő jelenség és 
pompás szinésznő, Conrad Veidt pedig 
egyike a legfejlődőképesebb színész-
egyéniségeknek. Néhány túlzottan hisz-
tériás alakítást nemtekintve, alig lát-
tunk tőle elhibázottan ábrázolt szere-
pet. Ellenkezőleg : tökéletesen beleéli 
magát a legkülönfélébb sorsokba s 
csaknem mindig megrázóan igaz. Ez-
úttal is,mint rendszerint,a borzalomnak 
valamely groteszk változatát játssza 
meg, de a bilincses élete elleni lázadást 
is megragadóan zengeti. Az ő alakítása 
mögött föltünik Victor Hugo alakja, 
érezzük a francia óriást. Amikor föl-
lázad a rátukmált hercegnő ellen s 
megvédi a szerelmet: ez oly szilaj moz-
zanat, hogy már nem sablonosan szen-
timentális jelenet, hanem az egyéni 
szabadság egy hősének, Victor Hugo-
nak manifesztációja. 

De nemcsak a színészeket illeti dicsé-
ret. A szcenárium is Victor Hugohoz 
méltó. Londoni vásárok kaotikus 
tömegjeleneteit, kastélyok rejtett ter-
meit, a cirkusz, a Palota s a kikötő 
hangulatát rendkívül érdekkeltő, új-
szerűségükkel a figyelmet lenyügöző 
kulisszák szuggerálták. 

A fölírásokat is meg kell dicsérni. 
A bestiálisan feslettlelkű hercegnő azt 
mondja a Nevető Embernek : Szeret-
lek : rút vagy, szörnyeteg vagy : olyan 
vagy, mint a lelkem ! S — lám, lehet 
okosat is írni — ezt a fölírást mindenki 
megértette. 

Magyar Rapszódia. Az UFA filmje. 
Úgylátszik bele kell nyugodni, hogy a 
külföld azt óhajtja látni, amit közön-
sége az illető nemzetre jellemzőnek 
képzel s nem azt, ami valóban jellemző. 
Nemcsak a magyar film sínyli a köz-
izlés e hiányát, amerikai, német, angol 
esztétikusoknak is elég okuk van a 
panaszra. 

Kérkedően, tehát nem elég mélyen 
magyar filmjeink közül a Csárdás-
királynőhöz hasonlíthatjuk leginkább 
a Magyar Rapszódiát, ki kell azonban 
emelni, hogy amannál minden tekin-
tetben figyelemreméltóbb és nívósabb 
alkotás. Itt is túlsok, szinte fárasztó a 
duhajkodás és a tánc, azonban ez a 
hiba is, szervesen beletartozik a cse-
lekménvbe s ha nem fokozza a film-
szerűséget, legalább nem rontja le. 

A történet meglehetősen érdekfeszítő 
és ügyes változata azoknak a huszár-
tiszti keserűségeknek, amelyeknek oka : 

a házasodási szándék és a kaució 
hiánya. Természetesen házassággal vég-
ződik. S mindent megtalálunk benne, 
amit általában a magyar életre jellem-
zőnek szokás mondani. Van benne 
sírvavígadás, Kossuth-kávéház, ökör-
fogat, aratóünnep, előkelő hölgy és 
cigányprímás flörtje (meglehetősen 
enyhe), zsarnok apa és szerelmes lánya 
közötti feszültség, búsuló juhász, táro-
gató, kávéházi tükörtörés s tánc ki-
világos kivirradtig. 

Amellett némi igen finoman föltálalt 
pikantéria is. Vannak benne mesterien 
mozgalmas jelenetek, pl. egy riadó 
és egy sövényátugratás bravurja külö-
nösen figyelemre méltóak — és végül 
meghatóan gyönyörű, alföldi magyar 
tájak, búzaföldek és ligetek, falu, nép-
viseletek és életképek. 

Hibái mellett is örömmel kell fogad-
nunk e részben, sajnos a kisebb s jelen-
téktelenebb részben, magyar sziné-
szekkel játszott darabot. Reméljük, 
hogy külföldön is sikere lesz. Hibái 
nem nagyobbak, mint az átlagos kül-
földi slágerdarabokéi, erényei pedig 
nekünk sokkal kedvesebbek. 

Vannak anakronizmusok: magyar 
címer a huszárcsákón és Rákóczy-
induló inspicierungkor (1912-ben va-
gyunk), amelyek azonban bizonyára 
mindnyájunknak jólesnek. 

Őszintén hisszük, hogy ez a darab 
a magyartémájú filmalkotás történeté-
ben a rohamos haladás korszakát 
fogja jelölni. Marconnay Tibor. 

Magyar folyóiratszemle. 
Néhány évtizeddel ezelőtt a pszicho-

lógusok egy része teljesen reménytelen-
nek látta a lélektan helyzetét a termé-
szettudományokkal szemben. Állás-
foglalásuk azon a meggyőződésen ala-
pult, hogy a lélektani jelenségek terén 
sohasem lesznek olyan exakt ismere-
teink, amelyek a természet megismeré-
sével járnak együtt. Hogy ez a pesszi-
mizmus bár igaz, mégis mily jogosulat-
lan, azt a mai pszichológiai törekvések 
még élénkebb megvilágításba helyez-
ték, mint a pesszimizmus kora kép-
viselőinek vívódásai. A lélektan jövő 
sorsában nem fognak kételkedni azok, 
akik a széthúzó és ellentétes gondolatok 
mellett és felett eltekintve, meglátják 
az összes lélektani törekvéseknek mégis 
nagy egységét és összetartozását is. 
Ezért az összetartozásért a jelen kezes-
kedik legjobban, mert a legátfogóbb és 
legalapvetőbb egységesítő mozzanat: 
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az ember — egész gondolata. A lélek-
tan minden törekvését és célkitűzését 
legjobban a régi kérdés foglalja össze : 
mi az ember? Ebben a célkitűzésben 
minden részletkutatás kellő elhelyez-
kedést talál a reakciók vizsgálatától 
kezdve a szellemtudományi lélektan 
kérdéséig és a lélektan sorsát jelen 
benső homogeneitásának hiánya sem 
változtatja meg. (Várkonyi Hilde-
brand: A lélektan mai állása. Athe-
naeum. 3—4. f.) 

A történet régebbi fokán «társadalmi 
akciót» kisebb egységektől várt volna 
az egyén ; ma pedig a nagyméretű és 
extenzív társadalomban nagymértékű 
tömegösszefüggésben keresi a maga 
támogatását. A társadalmi fejlődés 
során ugyanis azt a tendenciát látjuk, 
hogy a kisebb vagy közepes méretű 
alakulatok a támogatás és véde-
lem szempontjából hatásképességükben 
csökkentek és ezért a figyelem egyre 
jobban a nagyméretű alakulatok felé 
fordul. Ily alakulat az «osztály». Az 
állam elvileg nem képes arra, hogy az 
egyént oly téren támogassa, ahol «tár-
sadalmi akcióra» van szükség ; mert 
az állam az ilynemű akciók terén egyez-
tető és bíráló feladatra hivatott. A tö-
megnek szüksége van ma már «társas 
hatalomra», amely követeléseinek tár-
sadalmi úton ad nyomatékot. Ilyen 
hatalom az «osztály», amely bárminő 
laza halmaz, mégis nagy gazdasági és 
politikai akcióra képes. A jövőben is 
lehetnek ugyan utilitáriusan az egyén-
től alátámasztott osztálymozgalmak, 
de e mozgalmak nem múlnak el tanul-
ságok nélkül : a tények be fogják mu-
tatni az osztályok összekötő kapcsait, 
mert a társadalomban senki sincs 
magáért hanem mindenki másért van. 
Az osztályérdekek fanatikus szószólói 
ideig-óráig háttérbe szoríthatják ezt a 
nézőpontot; de nem térhetnek ki ama 
tényállás előtt, hogy az ú. n. osztály-
érdekek mögött gyakran egy önző 
kisebbség a maga javát keresi, és midőn 
az osztályérdek kötelező voltát hirdeti, 
a maga csalfaságát az osztályérdek 
csalhatatlanságának tünteti fel. ( Dé-
kány István : A «társadalmi osztály» 
jelene és jövője. Budapesti Szemle nov.) 

A nagyvárosi magyarság a legújabb 
kor szülötte, amely valóban nem volt 
még meg Mikszáth javakorában, ami-
kor a budapesti születésű felnőtt ma-
gyar ritkaságszámba ment Budapes-
ten és így a város lelke nélkülözte az 
igazi urbanitást. Közben azonban a be-
vándoroltaknak Budapesten gyerme-

keik születtek, akik már nem mélázhat-
tak el az «otthon»-hagyott nádfödeles 
házikókon, kisvárosi zsalugáteres abla-
kokon : nekik Budapest hazájuk lett 
és velük a nagyvárosi magyar végre 
megszületett. Ennek a nagyvárosi ma-
gyarságnak első nemzedéke most van 
az élet derekán. Városáért és önmagá-
ért már alig fog tenni valamit. Élete 
legtevékenyebb korszakában érték Bu-
dapestet a legsúlyosabb vádak, pedig a 
bűnös Budapest bűnösei vidéki szüle-
tésű és vidéken nevelkedett budapesti 
emberek voltak. A bűn azonban nem a 
vidéké, hanem Budapesté egyedül, 
noha Budapesten épen a törzsökös 
nagyvárosiaknak nem volt úgyszólván 
semmi szerepük. A második nagyvárosi 
magyar nemzedék Budapest Mikszáth-
rajzolta beszálló magyarjainak gyer-
mekeivel is gyarapodik. Ez a nemzedék 
már elszakadt a kúriától és a kisvárosi 
úriháztól és szülei Budapest-lenézését 
már nem örökölte. Budapestet már 
szülőföldjének nevezi és van bátorsága 
öntudatosan is szeretni ezt a várost. 
Meri majd vallani, hogy a nagyváros 
zaja és kövei között is magasrendű, 
szép magyar élet és a nagyvárosi ma-
gyarság kialakulásához ez is elég. 
A nagyvárosi magyarságnak nincsen 
elkülönülő, még kevésbbé ellenséges 
szándéka a többi magyarsággal szem-
ben. Nyugodt önérzettel látja, hogy a 
budapesti élet egyenlő értékű része a 
magyar életnek, mint a karcagi, debre-
ceni vagy kecskeméti; bűnt és alsóbb-
rendű nemzeti érzést nem vállal. Járt 
már külföldön, helyrehozta az ősök 
nagy mulasztását : a városoktól való 
irtózást és egyre sűrűbben adja magát 
nagyvárosias foglalkozásokra. Az új 
patriciusok ősei már itt járnak közöt-
tünk. (Kilián Zoltán : Nagyvárosi ma-
gyarság. Magyar Szemle nov.) 

A gróf Vigyázó-alapítvány jelentő-
ségének első ismertetése Dézsi Lajos 
professzor tollából származik, aki a 
Széphalom lapjain a Vigyázó-hagyaték 
felhasználásának útjait jelöli meg és 
emellett a Vigyázó-család kultúra- és 
tudományszeretetének is vonzó rajzát 
mutatja be. Ez utóbbival azt óhajtja 
bizonyítani, hogy a Vigyázó-alapít-
vány nem főúri hiúságnak vagy sze-
szélynek köszöni létrejöttét, hanem egy 
tudomány- és irodalomszerető főúrnak 
és fiának jól átgondolt és megfontolt 
hazafias cselekedete. A főérdem az 
apáé, Vigyázó Sándoré ; a fiú híven 
ápolta a reábízott eszmét és vagyont 
s mint hű sáfár gazdagon gyarapítva, 
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adta át rendeltetésének, midőn az élők 
sorából eltávozott. A Magy. Tudomá-
nyos Akadémia e nagy vagyon birtoká-
ban felújíthatja azt a nagyvonalú tudo-
mányos programmot, amelyet mostoha 
viszonyok erősen megnyirbáltak. Dézsi 
a bibliografus teljességével sorolja fel 
az Akadémia egyes osztályaira háruló 
feladatokat, amelyek a félbehagyott 
főként forrásértékű kiadványok foly-
tatásában kulminálnak. Legutóbb a 
kultuszminiszter és az Akadémia elnöke 
is nyilatkoztak e kérdésről. Ők e nagy 
vagyon gyümölcsöző felhasználását és 
ezzel a magyar tudományos élet hat-
hatós támogatását a kutatás eszközei-
nek megteremtésével akarják elsősor-
ban szolgálni. Úgy hisszük, hogy a 
«könyv és kutatás» problémáinak meg-
oldásáról az Akadémia plénuma egy-
aránt gondoskodni kíván. (A Gróf 
Vigyázó-alapítvány és a magyar tudo-
mánypolitika. Széphalom nov.—dec.) 

Thienemann Tivadar a Minerva című 
folyóiratnak a magyar szellemi élet 
multjának kutatásában végzett ered-
ményeire és a kérdésnek irodalmunk-
ban való fontosságára mutat rá. Leg-
utóbb e folyóirat hasábjain Zolnai Béla 
Balassi Bálint költészetét hozta kap-
csolatba a XVI. század platonizmussal. 
Ehhez a dolgozathoz fűzi Thienemann 
Rimaynak egy elveszett iratát az 
udvariságról, amelynek témája jól bele-
illik a humanista-platonista gondolat-
világba. Több helyen filozófusnak 
mondja magát Balassi tanítványa, aki 
Dantét, Epiktéteszt, Senecát, Petrar-
cát és Cicerót emlegeti naplójában és 
leveleiben. (A platonista Rimay. U. 
ott.) 

A munkanélküliség a lét, a lakhatás, 
az elhelyezkedés bizonytalansága, a nő 
gazdasági helyzetének és a család tény-
leges munkabérének hanyatlásával kap-
csolatos megváltozása, valamint ezek-

nek erkölcsi természetű hatásai voltak 
okai a születések korlátozásának és az 
egykerendszernek. Schneller Károly az 
e kérdés körül keletkezett irodalomhoz 
szintézis alapjául összefoglalja a fő-
okokat, hogy ezekből a legfőbb ok 
desztillálódjon. Két ilyen végső okra 
jut. Az egyik az, hogy az emelkedő 
népességgel együtt a termelés szín-
helyének kihasználása nem alakult a 
színhely jelentőségének növekedése 
arányában s azért a jövedelem eloszlása 
az összlakosság növekedő hányadát 
tevő igen sokrétű táborra nézve egyre 
hátrányosabban alakul. Intézményeink 
továbbá s különösen örökösödési jo-
gunk olyan, hogy a gyermekkorlátozót 
jutalmazza és a sokgyermekes szülőt, 
illetve ezek utódait bünteti. A segítés 
eszközei ennek alapján : Mivel a ter-
melés színhelyének jól kihasználásától 
függ életünk emelkedő színvonala, 
ezért a termelés színhelyének tulajdo-
nosát a mainál fokozottabb tevékeny-
ségre kell késztetni. Az örökösödési 
jogot úgy kellene szabályozni, hogy a 
gyermektelen vagy egygyermekes gazda 
földje felett csak bizonyos hányadrésze 
erejéig diszponálhasson. A szabad ren-
delkezés alá nem vonható részek örö-
kösödési adó címén az államra háram-
lanának és ezt az állam többgyermekes 
családok birtokállományának növe-
lésére és a belső telepítés foganatosítá-
sára használná fel. E preventív intéz-
kedések mellett repressiv intézkedése-
ket is ajánl, amelyek elrendelnék a jö-
vedelem- és vagyonadónál a gyermek-
létszámmal fordított arányban való 
szigorú progressziót ; az ingó vagyon 
örökségi adójának a gyermeklétszám 
szerinti szigorú progresszióját, az így 
befolyt jövedelmekből gyermeknevelési 
segély folyósítását és végre az anyasági 
biztosítást. (Az egyke-javaslat előtt. 
Protestáns Szemle. Nov.) K. B. O. 



A P R Ó C I K K E K 

Irók érzékenykedése s a kritika túl-
kapásai. Nemrég olvastunk a Nap-
keletben egy perdöntő jellegű cikket 
a kritikai szabadságról. Más folyó-
iratok is behatóan foglalkoztak e kér-
déssel, egyöntetűen hangoztatva a 
bírálat jogait. Ennek ellenére állandóan 
az írói érzékenykedés szinte komikus 
kinövéseibe ütközünk. S a nők iránti 
tiszteletünk mellett is meg kell mon-
dani : köztük a legkrónikusabbak ez 
érzékenység betegségei. Akadnak olyan 
írónők — persze csak a legtehetség-
telenebbek közt — kik szinte kamatoz-
tatják sértődöttségüket. 

Egyik inkább hirhedt, mint híres 
írónő például egy nemrég megjelent 
könyvével kapcsolatos tárgyilagos, 
részben dicsérő kritika miatt fölhábo-
rodva lármázta föl az összes irodalmi 
kávéházakat és szerkesztőségeket csu-
pán azért, mert az volt az érzése, hogy 
a kritika szerzője nem domborította 
ki eléggé írói erényeit. Sőt odáig ment, 
hogy felelősségre vonta ismerőseit, 
akik az illető kritikusnak bemutatták. 
Ő azt hitte, rendes emberrel hozták 
össze ! Rendes ember alatt értve azt, 
aki a társadalmi konvenciót fölébe 
helyezi az írói erkölcsnek. 

Egyik kritikusunk nemrég a hozzá 
bírálatra küldött könyvhöz mellékelve 
levelet kapott egy ismeretlen szerző-
nőtől. A levél részben hizelgő, rész-
ben fenyítő hangon iratott. Ő nagy 
kritikus, de ne merjen róla rosszat 
írni, mert hiszen a szerző üldözött 
egyén, tudja, hogy összefogtak ellene 
a kritikusok. Mindenki őt gyalázza ! 
De aki őt gyalázza, a magyarság 
érdekei ellen vét. 

Ilyen s hasonló megnyilatkozásokkal 
szemben bizonyos aktív szolidaritás-
nak kellene kialakulni oly írónők s írók 
közt, kik nem óhajtják, hogy az isme-
retség akadálya legyen a szabad véle-
ménynyilvánításnak. Arról lehet vitat-
kozni, egyáltalán üdvös-e, ha az író 
ismeri a kritikusát? De ez a vita mai 
viszonyaink mellett meddő. Budapes-
ten pl. csaknem minden számottevő 
író ismer minden számottevő kritikust. 
S aki nem ismeri, könnyen hozzá 

férkőzhet : ma már nincs meg az 
ismertnevűekben sem az a zárkozott-
ság, amelyről az 1880 körüli regények 
oly titokzatosan írtak. Lehet, hogy 
ez nem mindig jó, de többnyire veszély-
telen az irodalmi morálra nézve. 

Dilettánsok hamis képzelgése, hogy 
komoly írók barátság vagy ellenséges-
ség alapján írnak kritikát. Legfeljebb 
azokkal szemben mutatnak olykor el-
fogultságot, akiket propagálva a maguk 
művészi nézeteit propagálják. Igen 
gyakran tapasztaljuk viszont írói ber-
kekben, hogy jóbarátok hűvösen, sőt 
igaztalanul hűvösen nyilatkoznak egy-
másról, míg sokszor a magánéletben 
ellenfélnek tekintett író is megkapja 
elismerését attól a kritikustól, aki 
egyébként vele egy művészi hitvallást 
követ. E tekintetben még a napi 
kölcsönpénzekből élő, hirhedten szub-
jektív bohémeknél is a teljes tisztesség 
a szabály (s ritka a kivétel), oly tisz-
tesség, melyről bárki, máshivatású 
példát vehetne. Különös jelenség s 
mégis érthető : mert az író a szellem 
harcosa s csak addig író, amíg elvei 
irányítják. Ezek az elvek lehetnek 
tévesek, túlzók, de kell, hogy minden-
nél fontosabbak legyenek számára. 
A pajtáskodást a rossz írók találták 
ki s a dilietánsok művelik. 

Egyébként pedig : a túlzott érzé-
kenység is dilettantizmus csalhatatlan 
jele. Komoly író, aki tudja, mit akar 
s folyton dolgozik a maga igazságának 
érvényesítésén, nem ér rá és nem óhajt 
ellenmondani azoknak, kik rossz véle-
ménnyel vannak róla. Még akkor sem, 
ha a rossz vélemény igaztalan. Leg-
följebb az háborítja, ha személyében 
érzi magát megtámadva, ha a kritikus 
magánéletét szennyezi be, vagy ha 
nyilvánvaló ténybeli tévedés vagy fer-
dítés az írása. 

Hogy napjainkban oly gyakori a 
feltünően elfogult kritika, arra vall, 
hogy elszaporodtak az irodalom kon-
tárak Az elfogult kritika rendszerint 
dicsérően elfogult, bár az ellenkező 
esetre is van példa bőven. Napilapjain-
kat figyelve leginkább a vállveregetően 
felületes és frázisos írások ellen kell 
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szavunkat fölemelni. Főképen azonban 
hamarosan keletkező s hamar meg-
szünő kalandos folyóiratocskák rák-
fenéje a nyegle kritikai rovat. Elké-
pesztő abszurdumokat olvasunk például 
egy nemrég született s azóta már ki-
mult lapban. Találomra szedjük ki az 
idézeteket : van a cikkben elég csoda-
bogár, jut is marad is. Egyik pesti 
bulvárlap szépirodalmi rovatvezetőjé-
nek kedvenc költőjéről lesz szó e túl-
hangos s kificamodott írásban. Az 
illető költő nem tehetségtelen : az 
irodalmi rovatvezető azonban felfede-
zési mániában szenved s nem boldog, 
ha évente föl nem födöz egy-két porció 
zsenit. Ezek nagyobb része természete-
sen pár év mulva teljes ismeretlenségbe 
sülyed vissza. 

Ime a vidéki napilapok harsonázó 
zug-stílusában írt cikk néhány mulat-
ságos mondata. 

«Hogy milyen rombolást vitt véghez 
a jelenkor története, melyet a világ-
háború vezetett be, legjobban talán 
az mutatja, hogy egy olyan nagy 
költőt, mint . . . művésztársain s néhány 
kritikusán kívül úgyszólván alig mél-
tattak figyelemre.» 

«Igen erős fényt árasztanak maguk-
ból e költemények, elannyira, hogy 
mint műalkotások fölötte állanak nem-
csak a háborúutáni, hanem a háború-
előtti magyar költői irodalomnak, talán 
vissza egészen Petőfiig.» 

(Mindenesetre ajánljuk a kritikus-
nak a talán gyakoribb használatát.) 

«E kötetével egyszerre kiemelkedett 
korából, föl, Európa nagy költőinek 
a társaságába.» 

«Sok nagy elme megpróbálta már 
a maga szörnyű és végzetes valójában 
megfogni pl. a szerelmi vágyat, ezt az 
emberiség által szürkévé taposott kö-
döt, de egyik sem tudta a képzelet 
számára úgy megérzékíteni mint . . . 
A Szerelemhez írott verse a maga ne-
mében egyetlen a világirodalomban. 
Hihetetlen képekben és hasonlatokban 
örvénylő képzelete, mint egy ezerkarú 
gigászi villámlás világít be a szerelem 
szenvedélyébe, mely az egész világ-
mindenséget uralja !» «Petőfi óta nem 
volt költőnk, aki a lángésznek ekkora 
eredetiségével és lebilincselő erejével 
lépett volna a költészet birodalmába.» 
«Nem használta föl a tiszteletreméltó 
hagyományokat, hanem, mint a szuve-
rén szellemhez illik, hogy e paradoxon-
nal éljek, új hagyományokat terem-
tett.» «A Mágus, amely a kötetet be-
vezeti, feltarthatatlan erővel szárnyal 

a világirodalom költészetének a csú-
csára, elsöpörve maga körül e közép-
szerű világ homályát.» «Átrepülve a 
nyelv szürke rengetegén, különös és 
édes ragyogásban szállt onnan vissza, 
fölfelé : szárnyait, szemét, tollait a 
nyelv ékeivel behímporozva, mint va-
lami ismeretlen madár (! !)» «Szellemét 
a magyar nyelv új díszeibe öltöztetve 
felszállt ama messze ormokra, a többi 
nagynak a társaságába, ahonnan a 
lángész vonzó derengése küldi ránk a 
fényt.» «Megfizethetetlen szolgálatokat 
tett a magyar költészet nyelvének.» 

Végül dicséri az alkalmi kritikus 
a költő felfedezőjét s érdemét azért 
tartja nagynak, mert «alig lehet látni 
lapokban és folyóiratokban tárgyilagos 
kritikát». 

E «lángésszel és nagysággal» tele-
spékelt romantikus kritika elolvasása 
után őszintén megsajnáltam a nem 
tehetségtelen fiatal költőt, mert előre 
láttam, mily ellenhatást fog kiváltani 
ez a «kritika». 

A cikk szerzője nevét aláírta, de bár 
éber figyelemmel kisérem a teljes 
irodalmi termést, meg kellett állapí-
tanom, hogy e nevet még sohasem 
olvastam. Megkérdeztem egy ismerő-
sömet, az azóta megszünt lap külső 
munkatársát : Kicsoda a szerző? Iró? 

— Dehogy író ! Könyvügynök ! — 
volt a válasz. —gal. 

Közérdekű étlapok. Van egy hétfő-
reggeli ujság, mely ez egyébként 
ujságtalan napon,hálát érdemlő módon 
gondoskodik rólunk, hogy azért a leg-
közérdekűbb események felől huszon-
négy órán túl tájékozatlanok még se 
maradjunk. Ezek közé tartozik — már 
szerinte — az is, hogy ki mit evett 
vasárnap ; azaz, szóljunk pontosabban : 
mit ebédeltek az elmult hét hősei. Leg-
utóbb megtette ilyen hősökké — nos 
kiket? Schadl Ernő törvényszéki tanács-
elnököt, az Erdélyi-bűnper tárgyalásá-
nak vezetőjét, meg Molnár Ferencet, a 
felujított Testőr szerzőjét. Nosza, küldte 
az egyik riporterét ehhez, a másikat 
ahhoz. Az, akinek Schadlt «osztották 
ki», mindenképen a rövidebbet húzta. 
Annyira, hogy — ami különben a világ 
legtermészetesebb dolga — az Erdélyi-
ügyre vonatkozólag a tanácselnök úr-
ból egyáltalán semmit sem húzott ki. 
A jeles bíró egy finom mozdulattal 
szerényen elhárította magától a hétfői 
népszerűséget : «Nem vagyok én, kérem, 
primadonna». De mivel a riporter egy 
körúti vendéglőben, vasárnapi ebédje 
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közben vallatta a nagy vallatót, azt 
még Schadl sem akadályozhatta meg, 
hogy bele ne nézzenek a táljába. Bele 
is néztek. Az ujdondász, hogy egészen 
üres kézzel ne menjen haza, megírta, 
hogy mit evett a tanácselnök úr : 
«kolozsvári káposztát s egy szelet tortát 
ebédelt menüben». 

Mennyivel jobb dolga volt annak a 
kollégájának, akit Molnár Ferencre 
szabadítottak rá ! Először is ennek nem 
kellett egy körúti vendéglő székén 
feszengnie : a nagy író hálószobájában, 
«gigászi kerevetkolosszusa» mellett, ké-
nyelmes fotelben várhatta meg, míg 
Molnár felöltözött s megjelent az ebéd-
hez «frissen, elegánsan, valahogy való-
színűtlenül simára beretválva». S már 
a várakozás idejére beléparancsoltak 
egy pohárka francia konyakot. E remek 
apéritif meg néhány cigaretta után 
következett az ebéd. «A menű kitűnő. 
Csirkeaprólékleves, rántott csirke, ká-
posztásrétes, sör, feketekávé, konyak.» 

S végül: nem maradt el az interjú sem, 
Molnár úr jókedvében volt, magától 
kezdett el beszélni s egyáltalán nem 
mondta, hogy : «nem vagyok én, kérem, 
primadonna». 

Már most, aki eddig nem tudta, 
ebből a hétfői ujságszámból megtud-
hatta, ki él jobban : a magyar bíró, 
vagy a magyarországi író? 

S a magyar riporter? Erre már nehe-
zebb felelni. Az ő vasárnapi étlapja 
(lásd fentebb) nagyon ingadozó. Esete 
válogatja. Ha bírót interjúol : rövidebb 
a menü s ahhoz is csak — kibicelhet. 
Ha írót: a «közérdekű» étlap jóval 
tekintélyesebb — s ami fő — feldolgo-
zásában maga is részt vehet. Sőt hozzá, 
mint láttuk, két kupica konyak is 
járul, egy előtte, egy utána. Szóval : 
a magyar riporter vasárnapi étlapja 
akkor helyeztetik legszilárdabb alapra, 
ha a hét hőse magyarországi író. Ilyen-
kor a «közérdekű étlap» egyúttal — ön-
érdekűnek is beválik. Dieudonné. 

A bűnös. A Napkelet november 15-iki számában megjelent Szikoray Sándor-
nak A bűnös című novellája. Ennek tárgya, vagy legalább is a téma lélektani 
magva azonos ama novelláéval, melyet A gyilkos címmel csaknem egy évvel 
ezelőtt én tettem közzé a Nyugat című folyóiratban. Ilyesmit rendszerint sérelem 
formájában szokás felhánytorgatni, de én ezúttal épen a Napkelet írójának 
kívánok e nyilatkozatommal elégtételt szolgáltatni. 

Az igazság ugyanis e kérdésben — minden időbeli sorrend ellenére is — 
az, hogy a magam novellájában felhasznált témát évekkel ezelőtt Szikoray 
Sándortól hallottam s mikor e téma utóbb érdeklődésemet egyre jobban foglal-
koztatni kezdte, alapjául választottam a magam írói elgondolásának, melynek 
megvalósításában azután hozzáfűztem saját lélektani motivációimat, s ezekhez 
képest magában a témában is több mozzanatot módosítottam. 

Ezt a témaátvételt titkolni sohasem volt szándékomban, beismerésére 
sem az a körülmény kényszerít, hogy Szikoray Sándor most régi témáját maga 
is megírta és megjelentette. Jogos írói tulajdonának átvételét megvallottam 
ugyancsak a Nyugatban megjelent A tolvaj című újabb novellámban, mely épen 
az idegen témának rabjául esett, annak igézetéből szabadulni nem tudó írónak 
önvádját és lelkiismereti küzdelmeit kívánta lélektani megvilágításban bemutatni. 

De most, midőn Szikoray Sándor novellája is megjelent, be kell látnom, 
hogy a két műnek szembeötlő témaközössége azt a látszatot keltheti, mintha 
az övé az én korábban megjelent novellámtól függene vagy épen abból merítene. 
Ily körülmények között kötelességemnek éreztem, hogy e kérdést a fentebb 
elmondottak őszinte feltárásával, minden félreértést kizáróan megvilágítsam. 
Mélyen fájlalnám mind azt, ha Szikoray Sándor témájának elsőségében és eredeti-
ségében bárki — akár csak egy pillanatig is — kételkedhetnék, mind pedig azt, 
ha ezzel a kérdéssel kapcsolatban magára a Napkeletre bármi kellemetlenség 
háramlanék. Rédey Mária. 

A NAPKELET minden közleményéért írója felel. A folyóirat szerkesztője: TORMAY 
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