
Victor Hugonál Jersey szigetén

Néhány estét Teleki Sándorral és Reményi Edével, Hugo Victornál töltöttem,
hol a költő fiain kívül, több nevezetesebb franczia menekült is meg szokott je
lenni: Ch. Ríbeyrollés és A. Vacquerie, ismert két [ournalísta, nem hiányzott soha.
Az estélyen, mely egy-egy csésze teából állt, a költő nejéhez és leányához is volt
szerencsénk; de csak rövid időre.

Hugo Victor, keveset szólva, komolyan ült karszékén, s csak akkor vonult
arczára mosoly, midőn a vendégek saját dicséretét hangoztatták. - Többektől

hallám, hogy Hugo Victor, saját, szemtől szembe történt magasztalását, bár mi
túlzó volna is, sohasem utasitja vissza. - Nem akarom a rövid ismeretség után,
készpénzül venni azt a női híúságot, melyet főleg a házi barátok (már ez igy szo
kás) gáncsolnak a költőben, s még is arczátlanul leborulnak előtte; de úgy látszik
Hugo Victor, nemcsak gondolataival jár a fellegekben, hanem szerét fellegeken
ülni is. Kis emberek tévedése, nagy emberek gyengéje ez, mely oly sokszor" je
lentkezik az életben, s melyet első helyen a hízelgőknek lehetne tán bűnül felróni.

Hogy az ekként összegyűlt társaságban, leginkább Napóleon uralma, és ural
mának bukása szerepelt, mondanom sem kellene. - Meg-megesett, hogy a ven
dégek valamelyike kihúzta zsebéből a jersey-i franczia menekültek bibliáját: a
"Napóleon Le Petit" vagy a "Chatiment-t" s felolvasott belőle egy-egy fejeze
tet ... ; ilyenkor aztán felzendült a "Marseillaise", s Reményi ráhúzta hegedújével
a bájhangokat, melyek annyira elragadták a költöt, hogy művész hazánkfiát: "A
hegedűsök királyának" nyilvámítá! - Ribeyrolles, a szigorú republicanus, Hugo
Victor lelkesedését úgy javította ki, hogya "hegedűsök e l s e j e, nem királya! mit
legelőször is a költő tapsolt meg. E dicséret annyira felvillanyozta művészünket,

hogy egy állónap nem bírtunk az "Országos hegedűssell"
A királyi felavatás October 2-kán történt, s harmadikára az egész társaság

Teleki Sándorhoz volt hivatalos ebédre. - Gazduram kitett magáért, vígan, za
josan voltunk, s midőn a gondűző kézről kém-e járt, megeredtek a felköszön
tők ... Engem is felhívtak, 'hogy szélnék a rómaiak nyelvén; rászántam magam, s
a rövid hetvenkedést így végeztem: "Meminesit Bona-parte, MaIa-parte, Bona-parte
peritura!" Mit utóbb Hugo Victornak még egyszer kellett ismételnem. - Sok ki
tűnő tehetség, több jeles író volt a társaságban, de egyben megegyeztek mind: a
franczia tudósok, épen úgy mint az angolok, nem értenek sem a földirathoz, sem
a történelemhez -; miért nálunk mívelt ember pírulna, azt az angol és franczia
tudósok fel sem veszik, mert nálok a Geographia és Historia szaktudomány, mely
nez csak arinak kell érteni, ki magát Geographusnak, vagy Hístorícusnak vallja!

(Válogatta SINKÓ FERENC)
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my elhagyott az életem már,
Akár az árva állomás,
Amit az erdőszélen elzárt
A viZágt6l a hófúvás.

Néha még leM,em táviróján
Jeleket küldök messzire,
De hiába! Anagyvilágból
Nem felel vissza senkise.

Még váram, bár talán hiába 'S a hó csak hull, hull. ZÚIl a.szélvész.
Hogy majd a hófúvás elűl, Temet a fagyos fuvalom.
A vonatok megjönnek újra Lassan nem lesz az állomásból
S nem leszek ilyen egyedül. Más, csak egy fehér sírhalom.

De ver sZÍvem a hó alatt is,
üzenget a kis csengetyű:
Négy évszak csupán minden élet,
Az élet ilyen - egyszerű.
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