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E mimka tisztelt elöflzetöihez.

Mindenek elött leghálásabb köszönetünket fejezzük 1ti azon

nemeskeblü részvétért, melylyel tisztelt elöfizetöink kegyeletes czé-

lunk eléréséhez járulni kegyesek voltak.

E nagylelkü pártolással szemben : mi is teljes buzgalommal

igyekeztünk a bensorolt dolgozatokat a lehetö legjobban rendezve

adni át a nyilvánosságnak.

Azonban ha a közkivánatnak teljesen meg nem felelhettünk.

ennek okai : részint az idö rövidsége, mely e kiadást sürgeté ; részint

a sajtóviszonyok ; részint pedig az, hogy e kiadásba csupáa a rövi-

debb önálló dolgozatokat vehettük fel, mig a terjedelmesebbek, —

s talán egyszersmind érdekesebbek is, — egy nagyobb kiadást igé-

nyelnének, mire azonban ez alkalommal nem vállalkozhattunk.

Mindazáltal az ítt megjelent dolgozatokat ugy választottuk,

hogy azok az elhunyt életének különbözö szakából valók legyenek .

melyekkel mig egyfelöl e míínek — mint olvasmánynak — némi

változatosságot adni ohajtánk ; másfelöl jelezni akartuk azon utat,

melyen szellemi munkássága haladott ; s ha e munkásságban a tisz

telt olvasó sükert is találand : akkor o mulandó sírjelvénye fölé oly

emléket állitott magának, mely méltán és minden idökre helyet

foglal azon legdíszesebb, legfönségesebb téren, mely a

szellemi jogosultaké, hol minden hivatott e g y e n 1 ö : — s

ott, hol a korlátozott felfogásuak osztályozó kicsinylése érvényre

nem talál : a ne mesen érzö utódok híí emlékezetében.

Mihelyt idönk és a köriilmények engedui fogják, még követ-

kezö öuálló kiadásokat fogunk rendezni az elhunyt hátrahagyott

dolgozataiból :

1. Minden közérdekü levele i.

2. Osszes polemicus dolgozatai.

3. \Tegyes dolgozatok, különösen az 1848— 49-diki

évekböl.
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4. Kiválóbb szerepeinek emlékirata és szine-

zett costume-képei.

5. Müvészi és magán életének részletes kime-

r i t ö leirása.

Mely kiadásoknak értékük szerinti pártolására a tisztelt közön-

ség kegyes részvétét elölegesen fölkérjük.

E míí megjelenését az késlelteté, ,hogy az igért tizennégy év

helyett huszonkilencz évre terjedt, melynek mind rendezése, mind

nyomtatása több idöt vett igénybe, mint a mennyi elölegesen kije-

lölve volt.

A kegyeletes czél iránt tartozó kötelességböl emlitjük meg

egyszersmind, hogy miután e terjedelmes míí kiállitási költsége jó-

val többe került, mint azt az egy forintra tett elöfizetési díjak fedez-

heték vala: a fenmaradt egyes példányok árát két pforintra va-

gyunk kénytelenek tenni, s a szíves megrendelésekre a kivánt meny-

nyiségben készséggel szolgálunk. (Kerepesi ut, 14. szám).

Pest, 1867. január 1.

Mély tisztelettel :

Egressy Gâbor fiai.



Emlékbcszéd Egressy Gabor fölött.

Olvasta Szigligeti Edc a Kisfaludy-társaság gyülésén, 1866. octóber 31-én.

Midön ezen szépirodalmi társaság Egreesy Gábo'rt tagjául

választotta, azzal nemcsak a kitünö széptani irót, de a még kitünöbb

szinmíívészt is meg akarta tisztelni. Ezen kettös érdemét most sem

választhatjuk el, midön emlékét üljük meg. Oly emlékpénz illeti ö%

melynek egyik lapja „a szinészet könyvét," másik a szinész koszo-

rus fejét mutatja. De a szinésznek ezen arczképe sem volna híí, ha

hozzá a fóvonásokat, s a megvilágitó fényt nem irataiból vennök ;

mert az ö irodalmi mííködése szinészetének magyarázata, fényesen

sikerült gyakorlat elvont elmélete. Széptani irataiban a szinészi

pályán fölmerült gondolatait, megérlelt meggyozödéseit és gazdag

tapasztalatait adja elö : de azok tanuskodnak a felöl is, hogy hiva-

tása erös tudatában, magasan kitíízött czélját mindig szem elött tar-

totta ; hogy ismerte eszközeit, tudta azokat nemesbiteni ; s tudta,

hogy csak tannlmány és szorgalom fíízhet tehetségének oly szár-

nyakat, melyekkel a legmagasabb tökélyt megközelitheti.

Nem is lehet máskép ; tehetség, tanulmány és szorgalom nél-

kül valódi nagy szinmíívész még senki sem lett. Bármelyik hiányoz-

zék e háromság közül, a szinész csak tépett koszorut mutat fel. —

Legfóbbek a lélek tehetségei. A kire Apollo nem mosolyg, a sziné-

szetnek csak mesterembere. Szögletességeit a gyakorlat lesimithatja,

ügyessé válhatik, de elöadásaiból mindig hiányzani fog az égi szikra,

melynek kisugárzása nélkül sem fényök, sem gyujtó erejök nines ;

keresett szinei vagy nagyon is kirivók, vagy félhomályban folynak

össze ; dermedt fák télen, — helyes körrajzuk lehet, de lombtalanul

a hiánynak szomoru képei. — De nem elégamélyen belátó értelem,
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sem a könnyen hevülö lélek képzelö és alakitó ereje ; a szinésznek

a benne megfogamzott, s teljes valóságában elöidézett jellemet ön-

magán kell visszatükröztetnie. Ez föltételezi a külso eszközök teljes

kiképezését is. A lelki és testi képességek ezen teljes összhangzata

jelöli ki a szinészi tökéletesség azon magas szinvonalát. mely felé

oly sokan törekszenek, de oly kevesen hatnak fel. Innen van a ki-

tünöbb szinészek közt is a sokszerü különbség ; mert a lelki és testi

hiányokat némileg esak palástolni, valamint a tehetségeket csak

kiképezés által lehet érvényesitni, igy vannak értelmes és szorgal-

mas színészek, kik a képzelö, vagy alakitó tehetség hijával, mindig

csak ömnagukat játszák. Ellenben mások a magasabb értelmiséget

nélkülözvén, szerepeiket csak találgatják ; s ha néha nagyszerüt

mutatnak, az onnan van, mert véletlenül a szerep öket találta meg-

Az ilyeneken szokott megtörténni az is, hogy ugyanazon szerepet

néha igen jól, néha szánandólag roszul adják; Phaetonok, kik a

tüzszekeret kormányzani nem birják, — fölemelkednek, hogy ismét

aláessenek. — Mások tudnak alakitani, söt egyéniteni is, s a vigjá-

tékokban hivek és következetesek ; de mélyebb kedély, vagy lélek-

tani ismeretek nélkül, mikor a fölvett jellem fokozódó indulatait

és szenvedélyeit kellene festeniök, szóval, mikor a lélek bonyodal-

mait kellene ábrázolniok, álpathosba, vagy üres deelamatiókba, vagy

örökös egyformaságokba, hogy ugy mondjam, általános kifejezé-

sekbe esnek. — Vannak végre, kik mélyebb kedély és képzelö ero

nélkül, sok utánzó tehetséggel birnak, s kiknél a külsö eszközök

telje^en kiképezvék; ezek az oly szerepekben, melyeket valamely

más nayv müvésztöl láttak, szerencsés másolataikkal a nem ismeröt

méga trgicumban is bámulatra ragadják; deszellemi szegénységök

azonnal kitünik, mihelyt valamely, senkitöl sem láthatott szerepet

kell adniok.

Egressy ezen osztályok egyikébe sem sorozható. Ot a maga

sabb értelmiség, s a mélyebb kedély, mint két szárny emelte. (J nem

csak alakitani tudott, de a felöltött jellem szenvedélyeit is egyéní-

tette. Ezenkivül nem volt utánzó, annál kevésbé másoló: o mindig

saját eredeti tollaival ékeskedett ; mit eléggé bizonyit az, hogy az

eredeti tragikai szerepekben épen oly magasan állott, mint az ide-

genekben. — Onéletrajzában a következöket sorozza legfóbb szere
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pei közé: Lear, Bolinbroeke, Ш. Richard, Abafi, Garrick, Petur,

Fiatal férj, Coriolan, Ranzau, Krumm Eliás, Grritti, Kean, Péter

czár, Brankovics. Bánkbán , Dúzsa , Maroth bán , Posa , Moliere,

Maebeth, Brutus , Mátyás király, III. Károly stb. — Mily sokfc-

leség , mily sokszerü alak, és általa többnyire egyénitett jellem ! S

bennök mennyi különbözö lelki állapot, s ugyanazon szenvedélyek-

nek mily eltérö árnyalatai.

De midön ezen magaslatra mutatunk, melyen Egressy ragyo-

gott, szemléljünk végig a hosszu lejtön is, melyen ö annyi kitartó

küzdelem és fáradság után hatolt fel. Midön életrajzát, 1eginkább

míívészi fejlödését tekintve, megkisértem, annak fóbb mozzanataiban

nem szükség öt kitalálnom; irataibau o maga megfejti az irányt,

melyen indult és haladott. Általában, én azt hiszem, legjobban fb-

gom ötjellemzeni tulajdon szavaival ; azért magam a szinfalak mogé

vonulva, legtöbbnyire a drámai hösnek engedem a szót.

Egressy Gábor Borsodmegyében, Lászlófalván született, 1808-

ban. Atyja prolestans lelkész volt, ki gyermekeit spartai modorban

és vallásos érzelmekben növelte. Ilivei még halala után is a legna-

gyobb tisztelettel emlékeztek róla, mint szigoru, igazságszeretö fér-

fiuról, és hatalmas szónoklatairól, melyek hatását nagyban emelte

dörgö, mint fia állitja, még Wesselényiénél is erösebb érczhangja.

Emlékeztek gyönyörü svádáju énekéröl, mit viszont nagyban emelt

zenészi képzettsége; zongorát, hegedüt és fuvolát kitünöen játszván.

A mi Gáborunk ezen komolyságot és míívészi hajlamot oröklé; az

utóbbi azonban nála más szint öltött és más irányba vezette öt. Ta-

nuló éveit Miskolczon töltötte 1818-tól— 26-ig. Itt élte le legboldo-

gabb ifjusága nyolcz évét, melyekre harmincz év mulva, — annyi

küzdelem és gyözelem, annyi szenvedés és jutalmazás után, nu'ívé-

szete tetöpontján is élénk rajongással emlékszik. Viszontlátva e vá-

rost, ezen, ifjukorát jellemzö sorokot irja : „Szülöföldünk messze tá-

járól bár csak egy ismeretlen vetudjék hozzánk : az egész vidéket

öleljflk benne szivüukhöz, népestöl, mindenestöl. De ki akarná meg-

mérni, ki merné festeni a pillanatot, midön szerehnünk földére lé
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•

pünk, tán egy hosszu számüzetés után ? A pillanatot, midön ben-

nünk és körültünk a gyermekkor egész menyországa megelevenül ?

. . . Eme legédesanyaibb táj legelsö tekintetére, a benyomások elsö

rohamával oly valami sajgó nehézség nyilalik belénk . . . ugy sír-

hatnánk . . . és nem tudjuk: miért? — Mint egy jobb, egy szebb

világból és tündér messziségböl halljuk felénk zengeni a rég elfe-

lejtett hangokat és neveket ; mindenikkel egy ismeretes képcsoport

jelenik meg, uj meg uj szinezetü gyönyöreivel. — Most egy csapat

megöszült gyermek tünik szemünkbe. Minö varázslat ez ? — Ah !

. . . hisz ezek gyermekpajtásaink ! Azon kedves fiuk ök, kikkel még

tegnap az Avason lapdáztam ! . . . im, a szép gyermekfejek egy hosz-

szu éjszakán át mind megfehéredtek ! — Csak a táj képe az, mi har-

mincz év óta nem változott. A regényes fekvésü Miskolcz külseje,

mondhatni, csaknem egészen a régi. A filagoria most is ott áll az

Avas tetején, a kilátás onnan most is oly fölséges. Az avasi haran-

gok most is ugy szólnak, mint ama nyolcz éven át, midön engem

az iskolába, templomba és temetésre hivtak, s a tíízvészt oly réme-

sen hirdették. A Sziuva zöld vize, malmaival és timármííhelyeivel, a

sikátorok betyár-zugaikkal mind a régiek ; sot mi annyira jellemzö :

az uj templom egyik vége még most is oly vakolatlan, mint a minö

volt harmincznyolcz év elött."

Tehát életéböl nem hiányzott a gyermekkor költészetének

azon varázsa, melynek emléke az élet legzordabb napjaira is verö-

fényt szokott vetni ; de nem hiányzottak azon benyomások sem,

melyek az ábrándos lélekröl a fátyolt lefejtve, a hivatás vezértííz-

oszlopára mutatnak, melyet követnie kellett ellenállhatlanul. Tanuló

évei alatt épült és nyilt meg Miskolczon a legelsö magyar szinház.

A kiváncsiság Egressyt is bevitte. Világosság 1on lelkében, s a hi-

vatás, mint ama festöben, igy szólalt meg benne : „En is szinész

vagyok!" De ugyanekkor a szigoru vallásosságban növelt és lel-

késznek szánt ifju ezt a gonosz kisértésének hitte ; a szinpadot a jó

és rosztudás fájának, melynek gyümölcsét csak látni szabad, de le-

szakasztani tilos. Sovár vágyainak és lelkiismeretének harczát egy

férfiu közbejötte rövidítette meg. Egressy ezt igy adja elö : „Az

1789-diki eszmék hozzánk is eljutottak. E század elején Felsö-Ma-

gyarországban egy Czakó nevü protestans pap a gondolat szabad
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ságát a papi szószékröl merte hirdetni, s e miatt elvesztette hivata-

lát. Sok viszontagságai után Miskolczon állapodott meg, s ott mint

magántanitó éldegélt, ha ugyan a nyomort életnek lehet mondani.

Esténként bejárt hozzánk is az iskolába, hol mi, tógátlan theologu-

sok, nyolcz kilencz kamarában összesen 20— 30-an laktunk. És

ilyenkor az öreg beszélt nekünk soha nem hallott igaz és nagy dol-

gokat. Az ámulat és csodálat megdermeszté idegeinket, s egész éje-

ken át nem jött álom szemeinkre ....

„Mi volt ez?

„A világosság legelso érintkezése, az ifju lélek szemeivel.

„Nagy és elhatározó perczek ezek az ifju ember életében. Vor-

duló pontok, melyek a cselekvö lélek mozgásának irányt szabnak.

Elhatározák az én jövömet is.

,,A szinpad hatása, mely eddig bizonyos daemoni igézetnek

látszott, most ugy tünt fel elöttem, mint a legnemesebb szükség ér-

zetének kielégitése. A legjogosabb élvek örömeit nem zavarta többé

a ,,tilos"-nak erkölcsi érzete. Az eszményi szép iránti vonzalom el-

lenállhatlansága az ész világánál lim igazolva, szentesítve.

,,Röviden : ezentul szinházi élményeimet görög és római kla-

szikusaim, eme legbecsesebb kincseim árán szereztem meg, hogy

végre magam is utánok költözzem — Thalia templomába."

Igy lett ö szinész két éves tógátus diák korában, 1826. junius-

bau, Pelsöczön, Kakas társulatánál ; de csak Rosnyón lépett fel elö-

ször, Gombos : ,,Szent a törvény, szent az esküvés" eredeti drámá-

jában, Angelo szerepében.

A két elsö évet bolygó vándorlással töltötte Gömör, Torna,

Borsod, Abauj, Sáros, Zemplén, Ung, Szabolcs, Bereg, Máramaros

és Kolos megyékben ; Göde, Láng, Megyeri, Balla és Kakas János

szinigazgatóknál. Kevesebb hivatás mellett hamar kiábránditotta

volna a szellemi és anyagi nyomoruság, s az eszményiség fonákja,

mely az ily apró vándor-társulatoknál oly kirívó ellentétben volt

azon bííbájjal, mely öt a nézotérröl a szinfalak közé ragadta. Igaz-

gatóinak ezen süríí változtatása mutatja, hogy kereste a jobbat, az

eszményt, mely után indult, s melyet ki nem elégitett lelke eddig

sehol sem talált.
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De reánézve volt ebben tanulság is. Egressy egy késöbbi ira-

tában ezt igy adja clö:

„Az én koromban a kezdö a pályát szükségkép a szinlapok irá-

sával kezdette; szükségböl szét is kellett a lapokat hordania ; közre-

mííködni a szinpadépités körül ; festéket tört a diszitönek, segitett

ennek a diszleteket festeni s fölállitaui ; a lámpákat öntötte és gyuj-

totta ; bútorozta a szinpadot, mint szinházi szolga ; majd irta a sze-

repeket és másolta a daiabokat ; nn'íködött mint szereplö szinész,

tánczos, kardalnok és magáiiénekes ; egypár darab jehnezét át meg

átalakitotta százféleképcn, mert ugyanazon öltönyböl kellett kitelni

a magyar fényes dolmánynak és a német lovagöltönynek különbö-

zö részletekkel, mert kiki maga tartozott ellátni magát az elöadás

minden kellékeivel.

,.A technikai térröl a szellémire lépve át: itt a sugói foglalko-

zás képezte az ábéczét ; és a müvészi önképzés alapját ezen foglal-

kozás valóban meg is vetette.

„Mint sugónak, alkalma volt a kezd(ínek a szinkölteményröl

egészséges fogalmakat szerezhetni. Hogy értelmesen sughasson. hogy

az elöadás alatt történheto hibákat örszellem gyanánt azonnal hely-

reüthesse : kénytelen volt a müvet több izben átolvasni, s ekként

nemcsak átismerni, hanem átélni azt egészben, és legkisebb részle-

teiben, egész az egyes mondatokig. Mert ha elöadáskor megtörtént,

hogy a szinész az egyes tételeket más szavakkal kezdte mondani,

mint a darabban irva volt, azonban egy szükséges szó,egy igenem

jntott eszébe : a sugónak kellett egy oly¿it rögtönöznie, s azilletönek

oda Biondania. Minö jártasság és lélekéberség kivántatott ehhez

gyakrau a sugó részéröl !"

Egressy mindezt átélte ; de hogy most márjobb iskohaba óhajtván

jutni, az akkori legjobb szintársidatnál inkább akartaz utolsók, mint

amazoknál az elsök közé tartozni, bizonyitja az , hogy 1828-bau

mint sugó és kardalnok azon erdélyi hires dalszintársulathoz

csatlakozik, mely 1827-ben a pesti nagy német szinházban rendki-

vüli diadallal lépett tel. A legjobb tehetségek koszorúja volt ez;azon

törzs, melyböl utóbb nemzeti szinházunk szinészete nött fel. Ezen

társulatot akkor Abaujmegye pártfogolta ; öt évet töltött Kiissán,

nyarauta kirándulásokat tevén más városokba. Vezértagjai : Me
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gyeri, Szentpétery, Szerdahelyi, Páli, Szilágyi és Udvarhelyi vol-

tak ; kitünö tagjai ezekenkivül : Kántorné. Dériné, Bartha, Telepi,

Eder és leánya. — Egressyt ez idöszakban láttam elöször Váradon.

Az idosb szinészek már akkor szép jövöt jósoltak neki, mindamellett

hogy vézna testalkata, gyeuge hangja és sok lesimitandó szegletes-

sége volt; de ök, a mííértöbbek, látták benne a tehetséget és rend-

kivüli szorgalmat. Egy próba alkalmával a szinterembe vetödvén,

láttam ó't egyedül egy zártszéken ülni. Szemét le nem vette a szin-

padról, feszülten figyelmezett azon elöadás próbájára, melyben dol-

ga sem volt. Mig ifjabb társai ily alkalmakkor mnlaftak : ö tanult-

— Késöbb, midön a sors 1835-ben Budán együvé hozott vele, s ö

már kitünö szinészszé küzdötte fel magát , beláttam , mire képes az

erös akaratu szorgalom, és megértettem, hogyan lehetett a dadugó

Demosthenesböl a legelsö szónok, s a szintén hibás nyelvü Seydel-

mannból korának legnagyobb szinésze.

Egressy Budán többnyire a szerelmeseket adta. Ezen érzelgo,

egyhangú szerepek kevés tápot nyujtottak l)úvárkodó lelkének ; né-

mely cselszovö és fiatal tragikai szerepekben, melyek alakitó tehet-

ségének és mélyebb kedélyének több tért nyitottak, sokkal nagyobb

sikert aratott. Szinészeink nagyobb része már akkor elhagyá ama

régibb éneklö szavallatot; de egyik sem volt annyíra ment minden

álpathosztól, s a mitsem jelentö üres deelamatiótól , mint Egressy.

A hol valodi érzelmet nem talált, érzést szenvelegni nem tu-

dott; ezért vádolták jnéha hidegséggel az azon kori érzelgö drá-

mákban.

Magatartásában és viseletében nemesebb igyekvék ugyan len-

ni a pongyola köznapiságnál ; de a természetesség rovására nem

akart eszményíteni ; inkább akart jellemzö, mint csupán kecses-szép

lenni. Mindazt akkor még teljes összhangzatba hozni nem birta;

törekvése már ekkor meg volt azon irány felé, mit „A szinészet

könyvében" ekkép ad elö : „Puszta értelmi számitással szintoly ke-

véssé lehetséges élö embert müvészileg létrehozni , mint puszta ala-

nyi lelkesedéssel és érzelemmel. E két tényezöt egyensnlyozni kell.

Vannak 'szinészek, a kiknél vagy az érzelem bir túlnyomósággal,

vagy az értelem. — Az érzelem szinészei feladatukat egészben fog-

ják fel, s azt átaláuosabb vonásaiban állitják elö, a nélkül, hogy a
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részleteket kidolgoznák. Az ilyenek jellemfestése inkább az eszmé-

nyiség felé hajlik, mint az élet, a valóság és természet felé. Ellenben

az értelem szinészei, kik feladatuknak legparányibb részleteit is

gonddal kivánják érvényesiteni : a másik egyoldaluság hibáinak

vannak kitéve ; névszerint, hogy inkább részeket fognak adni, mint

egészet ; hogy mííveikben az igazság és természet az eszményiséget

el fogja nyomni , söt majdnem kizárni ; s hogy a magasabb szár-

nyalatu helyeken kifejezéseikben nem lesz kellö ihletés lelkesedés."

Kzt bövebben magyarázván, igy végzi: „Hol tehát az érze-

lem és értelem egyensulya tökéletes, hol az érzö ember egészen át-

adja magát míítárgyának, mely a legmagasabb eszmélet míívének

látszik ; ott a müvészet és természet egygyé vált, s a míí tökélete-

sen bevégzett."

1837-ben a nemzeti szinház megnyitása elött már az elsök

közt látjuk ; de érezte o , hogy eddigi babérain megpihenni annyi

volna, mint az igazit soha meg nem érdemelni. Erezte, hogy a ma

gyar nyelvvel, s külföldi mííutazás nélkül, nem végezheti be tanul-

mányait. Onéletrajzában bevallja: „Idegen nyelveket csak Budán

és Pesten kezdtem tanulni. Hogy a németet mihamar s haszonnal ta-

nulhassam meg : lemásoltam Lessing hamburgi dramaturgiáját. Es

nem hiába, mert mire a másolást elvégeztem, nem csekély álmélko-

dásomra, megértettem a németet."

De Lessinget leirni ez idöben neki könnyebb volt, mint kül-

földre utazni. — Nem titok, hogy 1836. oetóbertöl a pesti uj szin

ház megnyitásáig a budai szinészeknek rendes fizetésök nem volt.

Elniök kellett abból, a mit megkerestek ; de Budán a hajóhid kisze-

dése után, épen a téli idény volt a legmostohább. Egressy elött

azonban a szegénység nem volt akadály : o a megnyitandó szin-

házban többel akart fellépni, mint a mit eddig mutatott. Azért eliu-

dult Bécsbe, hogy a várszinház elöadásait tanulmányozhassa. Erde-

kes ez alkalommal bucsuvétele családjától. Jegyzetei közt ez ol-

vasható :

„April 12-én családom bajait elintézgettem, s az édes enyéme-

ket a lehetöségig megnyugtató állapotban hagyni igyekeztem. —

Elindulásom elötti estén kevésre olvadt pénzünket nömmel feloszt-

ván, jutott részemre 25 forint váltó ! ! — Béni testvérem tanuja volt
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ezen megosztozásnak ; ö ezen el nem felejthetö pillanatnak egész

sulyát együtt érezte velünk. Az igaz szivvérrokonság ily perczek-

ben mutatkozik legistenibb tisztaságában. O tiz váltóforintjával

utolsó értékét nekem adta — s ezzel többet adott, mint a mivel birt.

— Kétségek és remények s nehéz válási érzeményektöl szoronga-

tott kebellel feküdtem le. Éjfél után két órakor fölébredtem, s nyá-

riasan öltözve, hátamra vevém vándorlegényes börtarisznyábanlevö

butyoromat, s az enyémektöl igen-igen nehéz szivvel bucsut véve,

utnak indultam. Béni elkisért Vácznak szinte félutjáig. Hüvös volt

az éj és sötét. A butyort felváltva vittük. Béni is elválván tölem,

kettöztetém lépéseimet, hogy az utánam indulandó gözössel Vácz

alatt találkozzam, miután majd ott dolgomat végeztem. De csakha-

mar lankadni kezdék; a teher rajtam igen nagy és szokatlan volt.

Mindig sürííbben kellett pihennem. Iliába! Ez sem segitett már.

Inaimnak nem volt többé ereje, s a legnagyobb megeröltetéssel sem

birtak lábaim 30—40 lépésnél egyhuzomban tovább vinni, s végre,

Vácztól félórányira, tökéletesen összeroskadtam. Csüggedezö kebel

lel, s keserü könnyek közt függöttek szemeim a Dunán, de még a

fekete füst sehol sem látszott. Most jött az elsö és egyetlen egy sze-

kér. Felkéredztem rá, de alig birtam felvánszorogni."

Ezen jegyzetét tovább nem folytatja, de tapasztalatait a bécsi

elöadásokról a „Honmüvész"-ben közlötte. Ezen elöadások csak na-

gyobb vágyat költöttek benne, mert 1838-ban ismét öt hetet töltött

Bécsben. E közben szorgalmasan látogatta és tanulmányozta Bées

többi közintézeteit is. Jegyzetei most is megvannak a császári fegy-

verházról, kép- és kincstárról.

De a várszinház látogatása tisztába hozta elötte a pesti szinház,

s benne a drámai míívészet czélját és hivatását is. Eszmény lebegett

szeme elött, melynek a való sehogy sem felelt meg. Itt a dráma

csakhamar alá lön rendelve az operának. A két testvér-müvészet

közt keserü harez támadt, nemesak a szinfalak közt, de a lapokban

is ; s a közönség pártokra szakadt. Mellözzük e színházi botrányo-

kat, melyek által egyik fél sem nyert, de a szinház vesztett sokat ;

csak azt jegyezzük meg, hogy a mi Bajza alatt oly szépen kezdö-

dött, lelépte után igen rútul végzödött. E közben Egressy az egyik

igazgatóval polemiába is keveredett, s 1838. juliusban elhagyta a
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szinházat, s negyedfél hónapot vendégszerepléssel töltött a vidéken.

De már ekkor sokkal nagyobb szinész volt, hogysem sokáig lehe-

tett volna nélkülözni; a közvélemény sürgetésére visszahivatott szám-

üzetéséböl. — Egressynek ekkor már számos barátai voltak. — Te-

hetségét és sikereit az irodalom coriphensai is méltányolták. Vörös-

martynak mindig szivesen látott vendége volt, nagy költönk szel-

lemdús társasága és tanácsai nagy elömenetelére voltak. Egy ily

estélyröl találok emlitést jegyzetei közt : „Vörösmarty barátságos

vacsorára hivott, s minthogy kedvem szerinti férfiak körében valék,

szinészeti tárgyu beszélgetések és szavalati gyakorlatok közt ugy

elmulatánk, hogy két óra volt éjfél után, midön töle bucsut vevék."

Ezen sorok eléggé jellemzik ezen kört, s azon szép emlékü viszonyt,

mely akkor az irodalom és szinészet fóbajnokait egymáshoz füzte, s

melyböl mindig szélesbíílve, a nemzeti kör keletkezett. Éles ellen-

tétben állott ez azon kicsinyléssel, melylyel a dráma a szinfalak

közt találkozott, s mely Egressyt ujra vándorolni készteté. Jegyze

tei közt ezt találom : ,,1840. apr. 13-án, hosszas nyomorgások után,

elindulék magyar honom vidékeire, határozott terv nélkül, karjaiba

rohanva a sorsnak, hogy hasznát vegyem valahára törekvéseimnek,

hogy játszam, hogy kiheverjem lelkem bajait , hogy szórakozzam,

várva az országos pálya megnyitását." Mert ekkor már bizonyosnak

látszott, hogy a pesti szinház subventionált országos intézetté fog

emeltetni. Egressy ekkor a vidéken nyolcz hónapot töltött. Anyagi

haszna nagy volt. Egressy maga igy kiált fel : ,,Évenként tehát fizet

a mesterség Magyarhonban 8000 forintot váltóban !" A pesti szinház,

legelsö dráma tagjainak felet sem fizette akkor. De a szellemi ha-

szon annál kevesebb. Nem a közönségek voltak okai , melyek ko-

szorúkkal és becses értékü emlékekkel jutalmazták , hanem — mint

jegyzeteiböl látszik — némely vándor-igazgatók lelketlensége.

A pesti szinház or8zágos intézetté lön , s Egressy 1841-ben

visszaszerzödött. De reményei, melyeket e változáshoz kötött, mind

meghiusultak, csak a forma változott, s a társas igazgatóság tagjai.

Jegyzetei közt találom: ,,Reményeim s minden erölködéseim egy

üdvös drámai reformra nézve meghiusulának . . .]. A szinügy a két-

ségbeesésig szomoru állapotban van ; soha szerencsétlenebb, avat-

lanabb, tehetlenebb, elfogultabb kezekben nem volt ez ügy , mint
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¿peía most. A szinészek és igazgató közt nines bizodalom, sympa-

thia. . . Fö szerencsétlenségei köze tartozik szinházunknak és egyes

szinész tagjai érdekének, hogy az idegen, ki pro notitia, cgyetlen

egyszer látogatja megaz el&idást, történetböl épen olyankor vetödik

be, (mint Büchler-Muszkan herczeg), midön az elözaklatott dráma

valami készületlen elöadással volt kénytelen elöállani, s az egyes

tagok, kik talán némi erejöknél fogva jó hirben állanak, a botrányig

készületlenek lévén, illö fényben nem mutatkozhatnak."

Ily viszonyok közt belátta Egressy, hogy ezen meddö korsza-

kot, melyben az intezetet az egyesek buzgalma a sülyedéstöl meg

nem mentheti, czélszerübb saját müvészi kt'pezésérc használnia.

E czélból lS42-dik év tavaszán elhagyta Pestet, hogy a jól jö-

vedelmezü vendégszercplésböl a vidéken oly összeget gyüjtsön,

melylyel megjárhassa Párist. lS43-diki septembérben indnlt oda,

legfóbb vágya az levén, hogy Rachelt láthassa. ,,Eljöttem én is (ezt

irja), hogy lássalak csodatüneményeszázadomnak. Vajjon az vagy-e

te, kinek a hir beszél ? Amaz elsö nagyságu hingelmék egyike vagy-e

te csakngyan, minök a törtenet lapjain oly ritkán fordnlnak elö?

,,Im,itt ülök valahára bársonypadán a nemzeti míítemplomnak,

melyben szellemed lakozik. . . Várva várlak, Izraelnek kis leánya,

nagy szemeddel. Jövel, hadd lássam halvány képedet, hadd hall-

jam bííbájos zcnéjét szózatodnak ; jövel, és részegits meg engem is

égi gyönyörök illatával , mire már oly régen szomjazom. . . .

,,Mitridates adatik Racinetöl. . . .

,,Megjelenik egy sngár alakn görög szobor, és iszonyu lárma-

orkán támad a nézöhelyeken : ez a lelkesedés örjöngese. O az, Ra

chel, a nemzet bálványa, büszkesége. Most megszólal egy tragikai

zengésü hárfahang, mely a nöi kebel érzelmeit oly életmelegen zen-

gi át az ajkak ajtaján, mint azt még nem hallám."

De még kétkedik Kgressy, vajjon valóban egy müvészileg fel-

öltött alak volt-e ez , vagy csak egy szerenesés talalkozása Rachel

egyéniségének a szereppel ? — A következö elöadásban meggyozö-

dik, hogy Rachel valódi lángelme :

,,Andromaqne Corneilletöl, Hermione : Rachel.

,,Nines kétség, ez rendkivüli ero. Itt van a tökélynek végha-

tára. A tegnapelötti nymj)ha-szobor junóivá lön : szemeiben az igény
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telen szendeség 10 évvel korosabb most, s e szemek az értelem fé-

nyével ragyognak. Az elegiai hang, határozottság és tevékenység

hangjává emelkedett. A lányiság idegeit lelki erök öntudata fesziti.

Az ajkak között epigrammai vonalak mutatkoznak. Szóval : e fel-

adat egyenes ellentétele az elöbbinek. S Rachel bebizonyitá teremtö

erejét az egyénitésben. Egyszerü volt, való és nagy."

Igy itélt és irt Egressy 1843-ban,sez által eléggé bebizonyitá,

hogy a szinészi tökély legmagasabb szinvonalával már ekkor egé-

szen tisztában volt; s ezentuli törekvése már nem lehetett csupánta-

lálgatás és keresés, hanem egyenes ut, melyet kimérve látott maga

elött.

Párisból hazaérkezvén, a nemzeti szinházhoz , melynek akkor

bérlö igazgatója volt, csak 1844. ápriltól szerzödött; ezt megelözö-

leg nehány hónapot vidéki szerepléssel akarván tölteni, hihetöleg

hogy párisi utja költségeit pótolja. De e szándékban gátolá sulyos

betegsége. El volt hagyatva , s a legszomorubb anyagi helyzetben.

De találkozott egy jótevöje, s ez nem más, mint a szinház bérlöje ; s

ezt annál is inkább illö feljegyeznem, mert néhány év mulva, az el-

hagyottság még nehezebb viszonyai közt, midön a nem-bérlö igaz-

gatóhoz folyamodott, vele az ellenkezö történt. — Köszönö levelé-

ben Bartayhoz eztirja: ..Erhetne talán a részvétnek oly neme, mely

lealázná önérzetemet; de kegyed szives nyilatkozata, melyröl test-

vérem értesite, lelkemnek valóban félig visszaadá az életet . . . Ezen

tény annál fölebb emelendi kegyedet önérzetében és a jobbak sze-

mében : minél kevesebb az ok, hogy beteg állapotom által érdekelve

legyen; mert hiszen én még ekkorig sem mint ember, sem mint szi-

nész nem tehettem kegyednek oly szolgálatot, minélfogva részvéte-

lét igényelhetném." Ezen sorok bizonyitják, hogy Egressy hálás

volt oly jótettekért, melyek azt megérdemelték.

Bartay nemesak felhasználta, de becsülte is a valódi tehet-

séget. Az igazgató és elsö rendü szinészek közt a legszorosabb egyet-

értés volt. Egyik fél sem ragaszkodott a szerzödés betüjéhez, hanem

mindenik fél többet tön egymás irányában, mint kötelezve volt. Az

eredmény igazolta ezen eljárás életrevalóságát: Bartay két év alatt

kevesebb subventio mellett ugyanannyi nyereményt mutatott fel,

mint a mennyit az elöbbi igazgatóság. ugyanannyi idö alatt, a tö
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kéböl elköltött. — Azonban ezen idöszak, a mind anyagi, mind

szellemi sülyedésböl csak átmenetül volt jó ; a szinház valódi czéljá-

nak nem felelt meg, hogy nyerészkedés tárgya legyen, s igen helye-

sen történt, midön gr. Ráday Gedeon, az országgyülés által teljha-

talmu igazgatóvá neveztetvén ki, ezen bérlö viszonyt megszüntette.

Ezen idöszakról Egressy egyik levelében ezt irja: „Az 1846—47-

diki szinházi korszakot fényesnek mondják. Igaz, fényes volt az,

mert annyi erö, lelkesedés, buzgalom, tevékenység, nem találkoztak

szinészetünk mezején sem azelött, sem azután."

Egressy tanulmányait mííutazásai által megérlelvén, akkor

már egész erejét kifejté. Shakspere legfóbb s legnehezebb szerepei-

ben látjuk. Az eredeti szerzök is fó szerepekkel tisztelik meg, s bi-

zalmukban nem csalódnak, mert míívészetének hatalma által a gyen-

gébb darabok érdekét is fel birja tartani. Nemes verseny támad

közte és Lendvay közt ; ugyanazon szerepeket különbözö szinezés-

sel adnak, s a gyöztes marad meg a szerep birtokában. Ezen ver

seny által egyik sem vesztett. Hogy Egressy szavaival éljek : „nem

fogultság, kenyér- és becsület irigylés volt az, hanem az ihlettség-

nek és míívészi önérzetnek oly követelése, mint midön költök, vagy

más míívészek ugyanazon tárgyat dolgoznak fel."

A szinház ezen aranykorának az 1848—49-diki események

vetettek véget, s Egressyt is ezek tá\oliták el hosszabb idöre a

szinpadtól. Itt látjuk öt eredeti hivatásától elhajlani. Hazafiui buz-

galma a politikai térre sodorta öt, melyhez tulajdonképen képessége

nem volt. Látjuk öt mint népszónokot, mint kormánybiztost, mint

hadszervezöt, s mint gnerilla vezért szerepelni ; de ugylátszik, mind-

ezt ö maga is, és akkor is, ideiglenesnek tekinté, mert 1849-diki

juniusban már ismét a szinpadon látjuk. Nem is hagyta volna azt

el, haanagy catastropha miatt a hazát is el nem kellett volpa hagy-

nia. ó is török l'öldre menekült. Viddinben, Sumlán, Rustyukon,

Nikápolyban, Nepotinban, Szendröben, Belgrádban és Stambulban

összesen tizenhárom hónapot töltött. Bujdosását, testi és lelki saцya-

ruságait leirja „Törökországi naplójában."

De e bujdosásban ö nemcsak a hontalanság fájdalmait érezte,

de azt is, hogy menekült társai közt egyedül áll ; hogy midön mint

politikus és katona szerepet vállalt, mint a míívészetekben oly sok-
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kal történik, a kedvet összetévesztette a valódi hivatással ; mert ö

egyéb soha sem volt, egyébnek soha nem kellett volna lennie, mint

szinésznek. Im, saját vallomása:

„Udvözöilek szinész család, mely mai napiglan is Gomora

ivadékának tartatol, melyhez végzetem kedvezéséböl én is tartozom,

mely életemnek feltétele vagy ! . . . Távol vetett a sors toled idö és

tér szerint; de bensö viszony szerint én örökké veled vagyok, s a

sírig veled leendek.

„Mi vagyok én nélküled ? . . . Zenész és hangszer egymás

nélkül ; buzogány és bajnok egymás nélkül. Kj vándora holdfény

nélkül. Szomju föld, esö nélkül."

Itt is szinészi elöadást akar rendezni a beteg honvédek javára.

Midön pedig arról volt szó, a menekültek mily alkalmazást kiván-

nak a fényes portától, Egressy ezt irja : „Mit kivánjak én, ki semmi

egyéb nem vagyok, mint a mi vagyok.

„Katonai képességet hazudjak Ahmednek ; minthogy törzs-

tiszti jogczimem van ?

„Mi hasznomat vehetné nekem a fényes porta? . . .

„Megmondtam tehát Ahmednek, hogy én semmi más nem

vagyok, mint magyar és szinész. Vegye hasznomat ha tudja.

„Ahmed bey azonban nem jött zavarba. Azt felelte, hogy ne-

kik Stambulban szinházuk is van, s hogy ott nyilik pálya szá-

momra is.

„Szegény ember !

„Stambulban a téli évszakban olasz opera, nyárban pedig

franczia vaudeville van.

„Kitelik a fényes portától, hogy rendezövé, vagy épen kar-

mesterré nevezzen ki az olasz operához."

Szegény Egressy ! nem látta akkor elöre, hogy itthon is ilyes-

mi várt reá.

De ö nemcsak hazáját, hanem családját is elhagyta, ki ne

ismerne a családfó mély bánatára e sorokban : „Családom, nöm,

gyermekim ! . . . foglak-e titeket e föidi létben még egyszer lát-

hatni ! . . .

„Oh jöjjetek már, és keressetek fel a Golgotháján az inség-

nek
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„Hol vagy jó fiam, derék fiam ! . . . (az osztrák hadseregbe

volt sorozva.) Ha talán a csatamezön kora halál vetett véget ifju

életed szép tavaszának : miért nem lehetek én is veled a nyugalom

örök honában?! ... ha élsz, miért nem lehetsz velem, roskadozó

életem támaszául ! ?

„Szivem leánya ! . . . látlak téged bús gyermeteg arczoddal,

álmatlan éjeken miként virrasztasz feszülve nyoszolyádban.

„Halvány vagy, mint a bánatnak fehér angyala. Szemeid be-

csukvák, s lelked egy mély fohászban az örökké való zsámolyához

emelkedék. . . .

„Bizzál gyermekem, te meg fogsz hallgattatni.

„Ki benneteket árvákká tön, az egyszersmind oltalmába is

vön. . . .

„És elküldi hozzátok örangyalait, hogy számyaikkal eltakarja-

nak minden vész elöl."

Neje, leánya és kisebb fia késöbb követték számüzetésébe.

Konstantinápolyba mentek; de már 1850. julius 30-ról ezt

irja Egressy : „Nem ! . . . ez az égalj, e lég, e nap, ez élelemszer, ez

emberek, e társaság, e hon nem nekünk valók. Itt sokáig nem ma-

radhatunk."

Véget vet számüzetésének, augustus 23-ról ezt irván :

яМa esztendeje hagytam el a hazát.

^Holnap vetek véget hontalanságomnak.

„Emberiség bölcsöje ! . . . hit, remény, szeretet örök ifju ha-

zája, szép Kelet ! el kell hagynunk virányidat.

„Elérkezett az idöpont, melyen tul nekünk halál hazája leen-

denél." . . .

Törökországból 1850, septemberben jött haza, mint önélet-

rajzában irja: „feltétlenül, azaz: az osztrák kormány engedélye nél-

kül. Itt a hadi törvényszék halálra itélt; azonban, hihetöleg némely

régibb jóakaróim fölterjesztése következtében, kegyelmet nyertem.

De a szinpadról le voltam tiltva." . . .

F öl nem léphetvén, íolyamodott az igazgatóhoz (S-hoz),

hogy miután 1848-ban három évre szerzödött, és saját aka-

ratán kivül nem mííködhetik, tekintsék, mint moralis beteget, s

legalább felefizetését adják meg. Válaszul, mint feljegyzi, az igaz

2*
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gató azt izente : hogy sajnálja, de mit sem adhat, mert felsöbb hely-

röl tiltva van compromittált egyéneket fizetni, s ha fizetését meg-

adná, veszélyeztetné az intézetet. — Mit az igazgató nem telietett,

pótolták társai ; mi öt nem kis zavarba hozta.

Köszönö levelében ezt irja :

„Midön tehát itthon a lehetö legroszabb sorsot is önkéntesen

fogadtam el : akkor igen is gyarló következetlenségbe kellett volna

esnem, ha szegénységem fölött valaha panasz jött volna ki ajkimon.

Es ha mégis helyzetem nyomasztósága köztudomásu dolog, s ha sze

génységem arczomon olvasható : nyugodtan mondhatom, hogy ezek

egészen szándékomon kivül tevék hatásukat az érzö nemes szí-

vekre. . . .

Oszintén mondom, hogy a mily méltán hiszem igényelhetni

a szinháztól, mint nemzeti intézettöl, hogy rólam megemlékezzék

nehéz napjaimban : szintoly kevés okot tudok, s még kevesebb jogot

érzek pályatársaim irányában, gyámolításra még csak gondolni is.

És én, ha e gyámoTitás tervéröl jó eleve értesülhetek : ahhoz meg-

egyezésemet nem adhattam volna."

De a segély oly kiméletesen volt ajánlva, hogy azt el nem

utasithatá, s ö elfogadta, de csak mint kölesönt. — Azonban csak-

hamar feleslegessé vált ez is ; mert e közben az igazgatóság változ-

ván, az ujonan kinevezett intendans az operát ujonan szervezte ; s

nagyszerü operákat kivánván szinre hozni, szüksége volt egy ügyes

szinpadi rendezöre. Figyelmeztetve lön Egressyre ; s ime^ miuden

compromittáltsága mellett, rögtön lehetségessé vált, hogy a szinház

tól fizetést kapjon. Ez azonban vágyainak, ugylátszik, sehogy sem

felelt meg, mert 1853. oet. 1-én nyugdíjért folyamodott. Mint csa-

ládja értesit, e lépésnek más indoka is volt. A szinpadról le levén

tiltva, eltökélte, hogy a theologiát elvégzi, s mint hitszóuok fog föl-

lépni. De e közben sorsa fordulatot vön. 1854 elején végre megen-

gedték, hogy a szinpadon is föllépjen. Azonnal lemondott mind a

nyugdíjazásról, mind a theologiáról, s elfoglalta oly méltán megil-

letö helyét a szinpadon, melyröl öt éven át számüzve volt.

Lear királyban lépett fel elöször. Sokan aggódtak, hogy öt

év alatt sokat feledett, kijött a gyakorlatból, s nem a régi Egressyt

fogják látni. Hasztalan aggodalom vala ; ö míívészetében nem meg
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fogyatkozva , hanem emberismeretben és érzelmekben meggazda-

godva tért vissza. Sokat szenvedett ezen öt év alatt, de épea ez által,

lelki szeme elött eddig ismeretlen, vagy csak sejtett országok nyil-

tak meg a kedély világában. Mennyi jellemet, s azok változásait volt

alkalma az életben tanulmányozni. Mennyi fájdalom , csüggedés,

kétségbeesés, szilárdság, váratlan örömek és nagyszerü csalódások

kifejezéseit látta másokon, és tapasztalta önmagán. Mily nagyszerü

tragoediát játsztak el elötte, melyben ö bár csak kisebb szerepet ját-

szott, a szenvedésekben mégis oly nagy része volt !

Ezen korszakra esik „Brankovics György" is, ezen végzetes

szerepe, mely egy koráu elhalt derék szerzonek (Obernyik Károly)

utolsó bevégzetlen mííve.

A szerzö nem irhatta meg végig, s o késöbb nem játszhatta

végig ; mindketten belehaltak ! — E míívet Egressy alkalmazta

szinre. Mily nagy hatással adta e szerepet. tudjuk. A szerb ifjuság

is megkoszoruzta. Kedves koszoruja volt ez ; megyhagyá, hogy egy-

kor vele temessék el. — De még egy más példát sem mellözhetek.

Carion, egy kitünö mííveltségü olasz énekes, egy páholyból nézte

az elöadást ; s ámbár uyelvünkböl egy szót sem értett, de Egressy

játéka aunyira meghatá, hogy zokogva sírt. Másnap Egressyt üdvö-

zölvén, kérdezte, hogy mi a fizetése ? — Hallván az összeget, azon

megjegyzést tevé, hogy annyit külföldön egy estvére fizetnének

ily míívésznek, mint a mennyit egész éven át kap.

Erezte azt ö maga is, s aunál inkább bántotta, mert tudta,

mennyi tanulmány és szorgalom díja ; s mint leveleiböl látható, fájt

neki, hogy a legközépszerübb operatagok két annyi fizetést kapnak.

Ezen fajó seb évenként megujult a szerzödések alkalmával ; mert

szinházunknál, mintha még mindig csak ideiglenes lett volna, a

szerzödések többnyire egy évre köttettek. Sok belsö forrongásnak

volt ez oka, mi rendesen a hirlapokba is kiszivárgott. 1859-ben is

ez történt, s Egressy harmad magával elhagyta a szinházat. Onélet-

rajza szerint: „ 1859-ben véget akarván vetni a bajoknak, s helyet

csinálni másoknak ; a nyugdíjasok sorába léptem. Azonban a közki-

vánat még egyszer a cselekvés terére szólitott. A hála mély érzeté-

vel hódoltam a közakarat nyilatkozásának, melyben pályámat meg-

dicsöitve láttam. Azóta megifjodott lélekkel leljesitem kötelességemet,
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és fogom teljesiteni mindaddig, mig azt nem mondják onnan felül-

röl, hogy: „híí szolgám ! elég volt!"

Ezt 1 860-ban, az általa szerkesztett „Magyar szinházi lap"-ban

irta, melynek feladata volt : „tanulmányozni a szinnnivészetet, ennek

körében tisztázni az izlést, fogalmakat és nézeteket, érvényre jut-

tatni az igazat és a nemest; összegyüjteni s kellö világba helyezni

mindazt, a mi e míívészet ismeretére és gyakorlatára tartozik, a mi

e szakban érezni, érteni, tudni és teirai való."

Ezen szaklap egy év mulva, nem a részvétlenség miatt

szünt meg, mert, mint a szerkesztö irja: „Szaklap, mely uem jöve-

delmezési czélból indult meg , közonségünk becsületére legyen

mondva, ily pártolás mellett mindig fennállhat, csak költséges ké-

peket adni ne akarjon. Szerkesztö visszavonulásának oka egyszerüen

az, hogy erejét és idejét ilynemü vállalatnak mostanság tovább nem

szentelheti." A ki e lapokat figyelemmel átolvassa, elismerésül szi-

vesen aláirandja a szerkesztö ezen bucsuszavait : „Szerkesztö azon

hitben teszi le tollát, hogy lapjával hiányt fedezett, s igy kötelessé-

get teljesített."

Mily magasra tevé Egressy a koszorut a szinész részére, lát-

tuk. Ha elgondoljuk, hogy ö e koszoruért lankadatlan szorgalom-

mal egy életen át küzdött, nem fogunk rajta szerfelett megütközni,

hogy azt oly féltékenyen, s ha kellett, életével is kész volt oltal-

mazni. Bántotta öt, ha a szinészetröl kicsiny löleg bészéltek ; védel-

mére mindig kész volt felszólalui, miböl heves polemiák fejlödtek,

s a vitát nem egyszer párbaj fejezte be.

A „Hon" két ily esetet említ:

„Egressy Gábor becsületkérdésekben nagyon érzékeny volt,

polemiákban pedig szerette ellenfelétnemkimélni ; már egy elöbbeni

évben szinte odáig keserük egy hirlapi vitája szini ügyek felett egy

irótársunkkal, hogy kénytelen volt mindakettö kardhoz folyamodni,

hogy ketté vágja a esomót. A vitát különben mások kezdték, ök

mindketten csak oldalaslag kerültek bele, a mi igen rendes dolog.

„Már a párbaj szinhelyén voltak egymással szembeállitva, a

kardok kezeikben, mikor a párbajsegédek egyike észrevette, hogy

a terem szögletében egy rakás gesztenye van letöltve (a szinhely

egy budai lak terme volt), s erre azt mondá nekik: „lássátok, ez a
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gesztenye , a mit ti nektek most ki kell kapamotok a parázsból,

mások számára."

„Erre mindketten elnevették magukat, átlátták a tréfában az

igazságot, kölcsönösen magyarázatot adtak , s kiengesztelödve tér-

tek vissza.

„A második esetnél azonban ily kiegyenlitésre nem lehetett

számitani ; a vita oly elkeserült volt, hogy a párbajnak végbe kel-

lett menni, még pedig pisztolyra.

„Két ellenfele életvidám ifju volt, Egressy maga eröteljes ép

férfi; ki hitte volna, hogy az van felölük megirva a sors rejtélyé-

ben, hogy három év mulva mind a hárman azon „csendes emberek"

közé szálljanak le, a kiknek Hamlet nevezi a halottakat ; nem a rög-

tönitélö golyó által fog ez ugy történni.

„Es még sem ugy történt; a párbaj ez uttal egész rideg ko-

molysággal végbement; hanem a golyóknak több eszük volt, mint

az emberi intézményeknek, s jobbra balra a tölgyfákba furódtak.

„Egressy Gábor igen bátran viselte magát ; mikor segédei ta-

nácsolták neki, hogy ne egész mellel , hanem oldalt forduljon ellen-

feleinek, mert amugy két akkora czéltáblát nyujt a golyóknak, [azt

válaszolta, hogy szemközt akar nézni a haláluak ; s midön a váltott

lövések után az ellensegédek a szokásos kézszoritásra felszóliták,

készebb volt a párbajt ismételni, mint kezét nyujtani.

E párbaj elött irta azon végrendeletét, mely hirtelen halála

után végrendeletei közt találtatott. Ebben a párbajról igy iíél : ,,A

szándékos sérelem, mely nemesebb részünket érinti , akárhonnan jö-

jön, sérelem marad. Az ily sérelmet orvosolni kell , külöuben erköl-

csi halált okoz. Es a kinek lelke fogékony az emberi méltóság iránt,

ezerszer fog meghalni testileg inkább , mint egyszer lelkileg. Hogy

az ily nemü bántalmak visszatorlására nines más mód , mint a pár

baj : az elég nyomorusága századunknak , de én e nyomoruságon

nem segithetek."

A jó szerenese . ekkor megkimélte szinészetünknek oly drága

életét, hogy nem sokára nagyobb vész fenyegesse , s mi érezzük a

veszteséget, mely e párbaj által érhetett volna.

1864. junius 20-ka gyászos nap szinészetünk történetében. Az

,,Egy pohár viz"-ben Bolinbrokot adta. Eeltünt, hogy némely szó
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kat, mi nem volt szokása, ismétel. Ö is panaszkodott, hogy kalapja,

maga sem tudja hogyan, többször kiesik kezéböl. Különben derült

volt, mint rendesen, ha vigjátékban lépett fel. Eló"adás után kissé

roszul lett s lefeküdt ; de nem sokára érezé, hogy a halál fagyosan

lehel rá. Felkelt, s az ablakot tépte fel ; levegöre volt szüksége. Nem

használt. a másik szobába akart vánszorogni segedelemért . de ne-

hány lépésnyire összeroskadt. — Ennek hirére a leveretés átalános

volt; közhiedelemmé vált, hogy ha.megmentik is életét, a szinpadra

nézve meghalt. Derék orvosaink azonban megmentették , s ö egy

hónap mulva már levelet intézett e társasághoz, melyben midön kö-

szöni azon kegyes részvétet. melynek a társaság meleg szavakban

adott kifejezést, a többi közt ezt is irja : „Most azonban ugy képze-

lem magamat, mintha a tulvilágból térnék vissza, hová, midön ön-

kénytelenül félig beléptem, föleszmélvén. eszembe jutott . hogy itt

még egy kis végezni valóm van."

Az orvosok közvetve és közvetlenül nyugalmat ajánlottakneki,

de o nem tudott ily élö halott lenni. erös lelke m^g egyszer paran-

csolni akart a bénult testnek. Xyelve kissé dadogott, jobb kezét

nem hirta. Ujra készült a szinpadra , szerepeit folytonosan fennszó-

val gyakorolta, s gyengült kezében vas botot forgatott, hogy ide-

geit megerösitse. Az idö és ezen gyakorlatok annyira helyre hozták,

hogy 1865. jan. 20-án ujra felléphetett. Ünnepe volt ez szinházunk-

nak, s a szünni nem akaró taps mutatta, mennyire szerették öt.Köl-

tök versekben, s a hirlapok a legmelegebb szavakkal üdvözölték. S

midön másodszor Lear-ben lépett fel, csak az örömet fokozta, mert

láttuk, hogy ö még nem ,,árnyéka Lear"-nek. Ujra játszta legna-

gyobb s legfárasztóbb szerepeit; s azok aggodalma is mindinkább

enyészett, kik eleinte féltették. Az igazgatóság az ö állását kivéte-

lessé tette ; ö csak akkor lépett fel, midön maga is jónak látta. Áta-

lában mindenki kimélni akarta, csak ö nem magát ; söt a szinpadon

mííködésen kivül még nagyobb terhet is vállalt. A szinészi képezde

megnyilt, s ö egyik tanára lön Minden másod nap három órát adott

egyfolytában. De ezen órákhoz elökészülni is kellett oly tantárgy-

ból, melynek könyve nálunk még nem volt megirva. Azérctanköny-

vet is kellett készitnie. A szinészet theoriájáról van ugyan többjeles

külföldi munka ; de azoknak leforditása söt alkalmazása sem lett
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volna egészen kielégitö; mert a szavalat, a nyelv sajátságai szerint.

nálunk sok tekintetben más szabályok alá esik. Mennyi tanulmá-

nyozást és buvárkodást kivánt ez, meg fog gyözödni , ki jegyzeteit

áttekinti. O nem elégedett meg átalánosságokkal, hanem a legap-

róbb részletekig ki akarta dolgozni.

A mit Fogarasy és Brassay az accentusról irt, nemcsak lelki-

ismeretesen tanulmányozta, hanem az utóbbihoz irt levelében eltérö

nézeteit is elöadja s töle felvilágositásokat kér. De azt is vitatta és

ki akarja mutatni, hogy a kedélynek is vannak külön accentusai,

melyek az értelmitöl mintegy kivételek. Mindezen kérdések nálunk

nem rég merültek fel, s ugy hiszem, a vita fölöttük még nines

b e f e j e z v e ; de a gondolkozni szeretö szinészt az eddigi fejtegeté-

sek is utba igazithatják, a mely elönyben régi szinészeink épennem

részesültek. Egressy tankönyvét bevégezte, s „A szinészet könyve"

czim alatt kiadta. — De neki még ezen többszerü munkásság sem

volt elég : mint jegyzetei mutatják, régibb iratait is mind áttekinti,

rendezi, javitja, átdolgozza, megjegyzéseket tesz rájok; mintha va-

lóbau érezné, hogy nem sok ideje van és sietnie kell. Söt a mit be-

tegsége óta nem tön, az idén azt is megkisértette. A juliusi szünidöt

máskor pihenésben fürdön szokta volt tölteni, az idén a vidéki szin-

padokon vendégszerepelt. Mindezzel csak sietteté a halált, mely mar

ugyis fölötte lebegett kérlelhetlenül. — 1866. julius 30-án ßranko-

vics Györgyben lépett fel, legfárasztóbb szerepében. Semmi elöjelét

sem érezte a közelgö vésznek. A második felvonás után az ügyelö

szokása szerint megkérdezte töle: várjon-e vagy kezdesse? ,,kezd-

hetjük" felelt Egressy , szokása szerint a tükörben nézvén magát.

„Hogy van bátyám?" kérdé ismét az ügyelö, mikor a szinpadra lé

pett. „Jól, hála isten, semmi bajom ; kezdjük" mondá Egressy.

A harmadik felvonásban fordulnak elö azon jelenetek, melyek-

ben megvakitott fiait egymásután az apa elé vezetik. Ezen jelenetek

nemcsak a közönséget, de öt is különösen meghatották. Többször

mondá azelött : „Ezektöl leginkább félek ; végre is ezekben halok

meg." — Az egyik megvakitott fiut tulajdon fia, Arpád játszta , s

utolsó szavai atyjához ezek voltak : „Atyám, soha sem látom többé

fejedelmi arezodat" és távozott a szinpadról. Behozták másik fiát, s

ez lön Egressy utolsó jelenete a szinpadon és életben. Késöbb a sze
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rep szerint is össze kellett volna roskadnia ; de a halál nem várt a

végszóra; s ö lerogyott, hogy többé soha se keljen föl. Ál-fiának

éles sikoltása hallott a szinpadon, valódi fia berohant, s a lecsenge-

tett függöny örökre eltakarta ot a közönség szeme elöl. A haldoklót

azon ravatalra tették, melyen az utolsó jelenetben be kellett volna

vitetnie. A szinházi orvosok ott termettek ; de többé meg nem ment-

hették. Kszméletlenül vitték lakására; lelke elszállt a halhatatlan-

ságba, melyet ö oly erösen hitt ; saját versel szerint :

„EltUnlink a láthatárról,

Elfogyunk mint a szövétnek,

ElrepUlünk mint a gyémánt,

Megsokalván a tüzet, vagy

Börtönünket.

„Kölcsö'nzött ne'iéz mezünket

Visszaadjuk foldanyánknak,

Ennek életébe olvad,

A mi hozzá tartozik.

„Szellemünk azon erö,

Melynek van hatalma lenni,

S mely a testet elhagyá :

Kônnyedén f'olytatja utját,

Melynek vége nines sehol,

Mert azatôkélyek utja "

Hirtelen, de nem végrendelet nélkül halt meg. Ama kettös

párbaja elöestéjén irt nejéhez és gyermekeihez ; s egy évvel azután

a levelet felbontván, minthogy betegsége miatt jobbját nem hasz-

nálhatta, bal kézzel rá irta , hogy helyben hagyja , s igy az valódi

végrendeletéül tekinthetö. Ebben nejétcfl, két fiától és leányától

érzékeny búcsut vesz. Elmondja , hogy rájok semmit sem hagy-

hat a becsületen, billikomain és más értékes emlékein kivül, melye-

ket a közönségektöl kapott. Kéri a szinházi bizottmányt „és az in-

tézet mostani igazgatóját , a humanus müveltségü Radnótfáy Sá-

mnel urat: méltóztassanak az ö földi részét egyszerüen eltemettetní

az országos intézet költségén, melyet híven szolgált, hogy e költség

ne terhelje szegény özvegyét, a ki benne mindenét elvesztette."
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Kéri a legegyszerübb sirkövet , csupán szokás kedveért , mert ö az

ily romlandó emlékekre nagyon keveset tart. Kéri. hogy kisebbik

fiát szerzödtessék, s özvegyét nyugdijazzák, minthogy a magyar

szinészet ügyét husz évnél tovább szolgálta. Szinésztársait végre kéri

— a mi jellemzö — hogy jó napjaikban emlékezzenek r á-

Békén nyughatik : utolsó kivánatai mind teljesültek ; kivéve,

hogy emlékét nem csupán a legegyszerübb sírko , hanem mint re-

méljük, a nemzeti szinháznál nagyobbszerü szobor fogja örzeni. De

még ennél is tartósabban fogja azt örzeni az utókor emlékezete. Es

méltán ; mert még az oly tehetség tökélye és hatása is bámulatra

ragad, mely csupán a jótékony természettöl nyert ajándékait muto-

gatja ; de bizonyos fájó érzet fog el, ha meggondoljuk, mi lett vol-

na az ily köszörületlen gyémánt a müvészet által ; ellenben jól esik

látnunk, és büszke öröm kapja meg lelkünket, midcm látjuk, hogy a

nagyobb szellemek épen az által válnak ki, hogy önmaguknak mint-

egy második teremtöi lesznek ; s pályájukon nem a szerencse és vé-

letlen kormányozza, hanem határozott czél felé uttörök ; nem té-

vedezö parthajósok , hanem elöttök mágnestíível , a tudomány és

míívészet beláthatlan sík tengerén uj világok felfedezöi. Mi, kik lát-

tuk öt, szerepeiben emlékezzünk rá , s az utókor elött tegyünk bi-

zonyságot, hogy müvészete meghatott, szemünkbe könyeket csalt, s

töle kidomborodott jellemeket láttunk ; hogy midön legnagyobb

költöink barátságukra méltatták, s némelyek költeményeikben meg-

örökitették, érezték, hogy szellenii rokonuk ; hogy különbözö uton,

de ugyanazon czél felé törekszenek, s ugyanazon szent ügynek ko-

szorus bajnokai. Hogy ezen magas kitüntetést nemcsak istentöl ka-

pott tehetségeinek , de soha sem szünt tanulmányainak is köszön-

heti, arról bizonyságot tesznek hátrahagyott iratai. Ezek nemcsak

hatásait örzik meg a mulandóságtól , de egyszersmind az ujabb szi-

nész nemzedéknek kijelölik az utat, melyen elöre kell haladnia. О

nemcsak megtörte azt, de ki is egyengette ; hogy a mi neki oly ne-

héz volt, az ujabb tehetségeknek könnyebbé tegye. Azon koszorúk,

melyeket mint szinész, országszerte aratott, egybegyüjtve, magas

halmot emelnének sirjára ; de midön ezek a mostani kor emlékével

tán elhervadoznak, az mindig felül fog diszleni, melyet mint uttörö

s a magyar szinészet oktatója érdemelt. SZIGLIGETI.
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Mnltak beszéde a jövövel.

1853.

Tanköltemény a szinmíívészetröl.

Ifju müvészi nemzedék !

Meglátogatlak téged ismét,

Miként a slrnak vándor szelleme,

Ki félben hagyta dolgát itt a földön :

Azért nines ott alant nyngalnia.

S az éjfélnek esendes óráiban

Elhagyja mély titku honát,

Hogy szeretteit fölkeresse,

És álomképeikbe szöjje

Gyötrelmeit, tudalmait,

Fôltârva lelkének baját.

„Oldozzâtok fel e esomót," — sobajt, —

„Mely e sötet csillaghoz kötve tart!

Mi éltemnek is volt feladva :

A szépmü végre lesz-e hajtva ?

O ne jártam legyen hiában

A szép, jó és igaz honában ?". . .

Idô, te vén boszorkány ! mondsza csak :

Nem a pusztának tartok én beszédet ?

Sors, te sziklakeblü szörnyeteg !

Hadd lássam rémes arezodat,

Hogy nines-e rajta gûnymosoly,

Melyböl ezt olvashatni ki :

„ Azért vagytok bolygótüzek :

Mert kedvem telik bennetek.

S ba nem tetszik szinjátékotok :

Lehelletcmtöl kialszotok." . . .
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De vajjon e kétségek humora

Nem több-e pnszta sejtelemnél ?

És ugy áll a dolog :

Hogy a sors és idö

Nem más, mint két szörnyü fegyencz

Az ôsvilági tartarusból :

Amaz a régi Sisiphus,

És ez a vén Ixion maga.

És iszonyu rendeltetésôk :

Hogy az forogjon, mint ôrdôgszekér,

Mindö'rö'kké.

S emez görditsen sziklát a magasra,

Honnan szalaszsza vissza ismét,

Hogy feltolhassa mindôrôkké.

S e szikla nem más volna, mint az élet,

Népek, világ, emberiség.

S a hányszor mindezek tetöre jutnak :

Mélységbe gördülnek ismét alá.

S ez igy tart véghetetleniil. . . .

Hát igy mulatnak fent, vagy ott alant ?

Ez már vérfagylaló mulatság !

No sors, te vén gonosztevö !

Nem cserélek bât én veled.

Mert mégis türhetöbb dolog

Sziklának lenni öntudatlanul,

Mint a ki tolja, olyan öntudattal,

Hogy a bolondját járja mindôrôkké.

De táu hagynók el e vidéket,

Mert itt soká mulatni nem tanácsos.

A nemtndásnak mély tudása :

Bölcseknek megbolondnl&sa.

Kétségb'esés tája ez,

Pokolsôtét tömkeleg,

Még Faust sem járja meg.

Forduljnnk nyájasabb tajak felé.

A nagy természet szintugy megbetegszik,

Miként az egyes emberek.

De megtevén az apró müszerek

HU napszamosként szolgâlatjukat :
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A vér rendes forgása visszetér,

S ujjá szüietve lép elö

Az óriási szenvedö.

Tehát mi, apró müszerek,

A természet testének fajó része :

Lássunk dolgunk után

Bensö tôrvényeink szerint.

A csillagoknak futniok kell,

Mint a kilött golyónak ;

Az élöknek pedig mozogniok,

Mert mozgás az élet foltétele.

Mily kábaság, onkényt a slrba dôlni !

Aludni menni fényes nappal !

Ne féljünk, mert az éj ki uem marad,

S elég hosszu leend különben is.

Veled kivánok társalogni

Jôvô szinészi nemzedék,

Melyet jó kedvében adand az ég

A búskomoly földieknek !

S mely vérünknek levén szUlötte :

Pályád e hon határi kö'zt

Leend kimérve, természet szerint.

Seraphok hangszerével jösz világra,

Hogy égi bangokon hirdessed itt

Igéit a jónak, szépnek s igaznak.

Talán itt is vagy már közöttünk

Mint egy szebb kornak embryója ? .

És ez eszmék, és e képek,

Melyek itten irva lesznek :

Szellemed halvány sugára,

Hangja titkos érzetednek,

Mely még mélyen szendereg

Osztönök pólyáiban ;

Az eszmélet szemvilága

Pllláit nem nyítva föl még.

S a mit itt fogsz hallani :

Szlikséged sem lesz talán rá

Majd ha szellemed kifejlik,
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S fölnyitandja sasszemét.

Amde ismeretlen ûton,

Melyre lépsz, ha kalaúz van :

Mint meglátod, még sem árt.

Majd idöd beteljesedvén :

Mesterek karába lépsz,

Kik a hangoknak hatalmát

Birják büvö's müszerUl.

És a kiknek életében

Megjelennek a nagy órák,

Midön a lélek szemét

Világosság szállja meg,

S látszanak mult és jövö,

Tulvilági tájaikkal

Honnan a midön elöjön

A hangoknak mestere,

Gondolatnak képiben,

Tarka látványok mezében,

Átváltozva mindenestöl,

S hozva bübájnak hatalmát :

Szép tôrténetet regél

A halandó embereknek,

Játszva égi dallamot

A kebelnek hurjain ;

Dallamában bSlcseség

S boldogságnak titka szól. . .

E sajátszerü zenének,

Mint mlnö a szinmüvészet,

Itt a földön párja nines.

Szebb az és diesöbb hatásu

Mint mesés varázsu lantja

Orpheusnak, Amphionnak,

Mint Szirének csábdala.

Egy kis alkatrésze annak

Nagy Homernek, Ossziánnak

Égi báju zengeménye.

Gytingébb az, mint madárdal,

Mint a szellö lágy fuTalma.
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Zordonabb s irtóztatóbb

Mint üvöltö fergeteg,

Mint a teügerek zugása,

És csatáknak harsonája.

Am e hangegyéniségek

A világ orchestrumában

Mind csak egyes hangszerek :

Mig a sziiipad nagy müvésze

Mind e hangok ö'sszesége,

Egy egész kar Ö magában,

Mert az ember keble, melyen

Játszik, egy egész világ

És a hány világ van ilyen,

És a hány vol; kezdet óta,

Nem, faj és egyén szeriot :

Szellemébe zárja mind.

Hogy ne volna hát zenéje

Változatban véghetetlen,

És bübájban mérhetetlen ?

Ifju bajtárs, a muzsák lstenében!

Valóság látszatának lész müvésze

Mivel foglalkozásod lényege

Általában emberábrázolás lesz.

Ez abban álland, hogy személyedet

Levetkezed, s alkotandasz belöle.

Küiönbözö egyéniségeket,

Melyekhez eszmét a kôltészet ád.

Ekkép, a hányszor majd müvet teremtesz :

A mü mindannyiszor m a g a d leszesz.

A lélek e csodás nvilatkozása

Epen azért, mert oly sajátszerü :

Annál vadabb fogalmak tárgya mindig,

Minél nagyobb a távolság e látvány

Eszményi fensôsége, s a kôzônség

Mélységes erkölcsi állása közt.

Azonban ez rád nézve mit se tesz.

Te, mint müvészetünk igaz jelöltje,

Fel fogsz emelkedni e szép cselekvény

Ontudalmának legfensöbb fokára.

Magas pontjáról müeszméletednek
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Belátod a czél s eszközök mivoltát,

Saját képességed batárait,

S a jellemalkotás mütételének

Egész bensö életttfrténetér.

Ugy találandod e szerint, mikép

Munkád anyagja olyan kôîtcmény, mely

Egyének keblének tôrténetét

Rajzolja, s oly alakban. mely szerint

Az emberek lelkébôl a cselekvést

Ajelen pillanat fejleszti ki.

A kôltemények i 1 y e ц alkatán

E 1 б a d á s szüksége van Kiuyomva ;

S mint más akáriuely csclekvési terv :

A végrehajtás mesterére vár.

A mesternek viszont szüksége van

A költö mütervére, mint anyagra.

Egyik a másiknak feltétele.

A sziumüvészet jónak és gonusznak

Tudásának taja.

A virág rajta : szinkôltészet,

Eunek gyümölcse : a szinészet.

Miként a szerelem,

Egysége kétnemü szlv érzetének :

Szintugy a szinmüvészet

Egysége a költonek és szinésznek.

Személyében ketttí, lényébeu egy.

Ez azt mutatja, hogv nem a közvetlen

Természet az, mit vissza tiikrfizendesz,

Hanem m U v é s z i természet, a mely

A kôltészetnek rendezö kezén

Ment keresztül, s ez olvasztó mUhelyböl

Salak nélkltl aran) tlsztán kerUl ki.

Földi természetUnkböl a mit elvesz :

Azt visszapótolja eszményivel,

A mulandó részt ôrôkkévalAval.

Az igy alkotott emberek tehát

Olyan nôvényhez hasonlitanak,

Mely gyôkével földhöz ragaszkodik,

De égi tájakon nyilik virága. —

Hanem tekintsük a dolgot kozelrôl.

fcUUKBSÏ OALAMB09 UA Huit KMLÊKK.



A szinmii egy élet tfirténetébôl

A jellemnck nyilatkozványait

Fövonasokhan pontositja íissze.

Rövid, bcvégzett egészet alkot

Azon sajutságoknak ¡ibzletébol,

Mel)ek különben részenkéut, esetleg,

S évck folytán szoktak kifejlcnl.

Egész mibcrfaj s tarsadalmi osztály

Köztfs bensö tulajdonságait

Egy kis külön világban vonja össze.

E kls világ saját nevén egyén.

S ez nem egyéb mint összes emberi

Természetünknek uj vegylilete.

Ez gyôkerét jelenti a növénynek,

Mely a természet kebléhcz fogózváu ;

limen szl életnedvet, täperöt.

Es ebben áll mUvészetünk alapja,

Természethüsége, életvalósága

Azonban az igy elkészUlt alak,

— Bárniily tokéletes képmása lcsz

A természetnek és valóságnak : —

Csak akkor bir Iuüvészi értelemmel

S erkölcsi becscsel, hogy ha elvet, avvagy

KtfzérdékU Ugyet fog képviselni.

Im ez jelenti a nôvény v i r & g á t :

Mert ebben áll a j ó, s z é p és nemes.

Mint a gyökér amott a foldi részt,

Az érzékit, a mulaudót jelonté :

Ugy emltt a virág, a füldfeletti

És halhntatlan részt jelképezi,

Az ö'sszeolvadt két elem pcdig :

Az eszményivé magasbult valot,

Az érzékihez kötött istenlt,

S a különségbe fuglalt átalánost.

Egységét a természcthün igaznak.

S az erkölcsileg jónak és nemesnek.
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Ekként fogván fel a szinkôlteményt :

Ekként valósitandod azt. Tehát

Azon alak, melyet magadra öltesz,

Mig egyfelöl a legnagyobb tôkélylyel

Képmásolandja a t e r m é s z e t e t :

Addig másfelöl e 1 v e t к é p v i s e 1,

S a társalomnak egyik szent 11 g y 6 1 :

Szintoly tôkélylyel testesiti meg.

És igy egyenlö lépést tartanak

Müvedben az e s z m é n y i és v a 1 ó.

Áthatják egymást a 8 z é p és i g a z.

Találkozandol költökkel, kik vagy egyik,

Vagy a másik sulypont felè bajolnak.

Kiknek szinpadra irt személyeik :

Vagy puszta szellemek, vagy állatok.

Azaz, vagy hiisok és vérôk hiányzik,

Vagy ép testükböl az erkölcsi rész.

Teremtö hatalmadnak lesz l'eladva :

Az ily tized-huszadrész emberekböl

Kellö egészeket teremteui.

Az állatot szellemmel látni <1.

A légi káprázatot testalkattal.

Az lesz tehát erödnek mérlege :

Teremthelsz-e niajd a költö helyett is ?

Fogsz e alkothatni ott j e 1 1 e m e t,

Hol nines anyag, hol még csak egy vonás sines

Az affélébôl, amiemberi?

Egyes mammuth-bordák, avvagy l'ogakbúl

Miként növesztesz óriásokat ?

Magasb értelmet birsz-e kölcsönözni

Aljas, müvészietlen állatoknak?

Avvagy viszont : nem leaz e niajd erösebb

Szellemednél a költö gyengesége?

S mint a kit egy vad lóvá változott

Ordög hátára felkötöttenek :

E klsértet neiu hurezoland-e téged

Hegyeu, völgyöu és operenezián tul V
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Igy e pályára nézve veszve vagy.

Mert az lly átalános tájakon,

Az ég és föld Itözütt függö müvek,

Hol mindenütt a költö szónokol,

8 ürcs hordóként kong a szenvedély :

Terniészeteddé változtatandják

Az énektó, siró sziufaltörö,

Ures, dagályos, igybangu modort.

És hogy megteljék a niéregpohAr :

Korcsnink büzet gcizölpö szinmfiveben

Rosz szellemed mezitláb kergetend

Alinden mocsáron kei'esztül-kasul.

S lealjasitaud a végsó' fokiglan.

Nemtôd azonban örködik feletted,

Ifju bajtárs a múzsák istenében,

S koráu uiegtéve azt, mit lenui kell :

Mcgóv az ilyetén elsUlyedéstôl.

Mint esöt a szomju föld :

Itju kebled ugy eliszsza

Környezo világa mlmien

Erintébeit, s az élet

Sokszinü nyilatkozását.

Oly fogékony ifju lelked,

Mint a kagyló kis lakának

Liliomsziu keble, melyrc

Harmat száll a hüvüs éjbeu,

Es felfogja tûkôrében

A szulemlö féuyuek ús

Gyôngén elhalo iiomálynak

Szinjátékában szereplo'

Hajnalpir szép tunde lényét.

Nem kerUlik ki lesben örködö

Figyelniedet sem egyes emberek,

Sem a család, sem a különbözö

Fajcsoportok s osztályok életének

Rejtelmei. S mlként e részletek,

Egészében a társadalmi létnek :



37

Szintugy berajzolandja niíi jil mag.ït

Szellemednek mltvészi albumába

Az élet átalános oldalának

Fonséges areza : nemzet, társalom,

Az álladalmi lét s a nagy világ :

A föld minden népének társadalma,

Es ezeknek élettôrténete.

De szellemednek dûs képesarnoka.

E tarka fényü zsibongó esoportok.

Még eddig csak sötetbün rejlenek,

A léleknek benso kamráiban,

Mint sziklához lánczolt Prometheus,

Tenger mélyében rejlö drága gyö'ngy,

Orbk világ, mely a kriptában ég,

Puszta szigetben istenek zenéje,

Hozzáf'érhetlen bérezek bájvirága,

És tulvilági kertekuek gyümölcse.

Hancni ki fogja most napfényre hozni

Rejtekükböl e szel'emkincs'ket ?

„Itt a göcs!"

Bár költö és itész valál e pontig :

Am a szinésznek csak kelméje voltál.

E pont az, melyen meg fog válni majd

Minö kegyében állsz az istencknek.

Itt az elválasztó határvonal

A szinmltvészet tulvilága és

Az élet innensö világa közt.

Hol a tulsó partokr6l ezt kiáltják :

„Jöjj, és teremts élö embert, hatudsz !

Ha nem . távozz isteu hirével !

Itt ûdvôsség számodra nines."

Hol van toll, ecset, vésô,

Szellemed leirhatatlan

Kepeit papirra tenni,

Vászonlapra, vagy szoborba?

S minden perczet életö'kbôl

Napvilágra hozni, és hogy

El ne szálljauak lekötni ?



38

E m ester : rajtad kivttl senki más.

Élft lietU, ké[) 6s szobor : magad vagy ;

Gondolatidnak teste vére, hangja ;

A végtelennek megkötött alakja.

Itt a kérdés, mely elöállt,

Az, hogy a kellö szerek mind

Birtokodban vannak-e.

S en ge d el me s к e d n e k-e

Szellemed parancsinak :

Hogy saját mivoltukat

Megtagadva, más egyének

Képmásává váljanak,

S a teremtés nagy miivét

Végrebajtsák emberül ?

S mivel minden kérdések kérdése

A tényezôknek engedelmessége:

Tehát bármily roppant erökkel

Lennél megáldva istenek kegyétôl,

Nem kell feledned, mikép a szellem

Bár végtelen, magában czélt nem érhet,

Hogy csak gyarló es véges eszközökkel

Van kapcsólatban és ez eszközök,

Épen mivel gyarlók és végesek :

Tökéletesbltlést igénylenek.

8 minél nagyobb és istenibb a szellem:

Annál nagyobb a liézag, mely közötte

S a test! gyarló müszerek között van.

Annál hosszabb és terliesebb az nt.

Mit az érzéki résznek tenni kell,

Hogy méltó kozlönyévé képesüljôn,

S egyensuly legyen szellem és anyag közt.

Ugy találandod tehát, hogy

A tôkélynek útja bosszu,

Mig az él et oly rovid !

És hogy ifju napjainknak

Van feladva, megszerezni
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A tudalmakat, mlket

Ñem hoz a világra senki

Onmagával, mint Minerva

A fogékonyságuak és

Fejleménynek e korában

Vajmi megbecsülhetetlen

Minden pillanat, s viszont

Vajmi helyrehozhatatlan

A tilalmas ntakon

KönyelmUen elpazarlott

Testi lelki léterô.

Mert ha megjövend a nyár, hogy

Számon kérje mit müveltél

Ifjnságod májusában :

Vajmi szánalmas dolog

Száraz ágakkal felelni,

Lombok és gyümölcs helyett !

Fáradatlan szorgalom

Kell ahhoz, hogy méz legyen

A tavasz viráglnak

OsszegyUjtött himporából.

Igy Tokaj nemes borának

Napsugár és ápolás kell :

Hogy megérvén és kiforrván,

Olyan kellemes zamattal

Birjon és oly lelkesitô

Lánggal, mely világra szóljon.

Hogy tehát minden tehetség.

Minden érzék és a lélek

Mlnden egyes müszere

És a testnek minden lze

Illetö s/.olgálatát

Megtehesse, s mükodésok

Osszehasson : mindeniknek

Ktilön képezési pálya

Nyittatik, s az iskolázás

Abéczéjén kezdttik;

Egy természetes fokát sem

Szökve át a fejleménynek,

A külö'nbözö tagok
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S müszerek müveltetése

Egy irány felé vezessen,

S összehangzölag haladjon.

Egyik rész a másikat

Tul ne nyonija, el ue hagyja.

Mert leg} en kiképezett bár

Minden testi lelki müszer

Egy en kivltl : e miatt

Béna lesz a szép egész.

Lássuk tehát mik lesznek a szinéeznek

Természettíll kapott kellékei ?

Müvészttünknek fö kelléke bennUnk :

A képzelö erönek s érzelemnek

Saját csodálatos vegytllete.

Az érzelem s a képzekt között

Olyan bensö rokonság létezik,

A mely inkább egységnek mondható.

Egyik a másikkal tapasztalását,

Vagy szabad cselekvési szándokát

Egyszerre közli. Elösegltik ök

Egymás müvét, szintngy a lelki ábrák

AlkotAsában, mint a végrehajtás

Gyakorlatában. Sajátságaik :

Találékonyság a képalkotásban.

Fogékonyság a kültapasztalásban,

S érzéki tärgyak benyoinásinál.

Ugyszólván : képekbrn gondolkozás

Mely alaktehetségnek mondható,

S mely igen kôzlékeny természetü.

Ezen sajátsagok nyilatkozása

A hivatásnak mérfokát mutatja

Az emberalkatás müvészetéhez.

E sajátságos lelki szerkezet

Nagyrészt magához illö eszköztfkkel

Kerül ki a természetnek kezébôl.

RendkivUli hajlandósága van

Mind saját szellemének képeit,

Mind a látott egyéniségeket,

S ezeknek lelki állapotjait

Képmásolni. És minthogy ösztö'netöl
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Ellenállbatlanul unszoltatik rá:

Természetévé válik e cselekvés.

Minthogy müvészetUnk testhordozás

Sbeszéddel fejti meg fôladatât :

A következö kérdés az, ha vajjon

Hang és testalkat képesithetôk-e

Abrázolni eszményi lényeket?

A hang, az elsö tolmács és csatorna

Melyen lélek és sziv kiömlenek :

Hajlékony, csengö, s nem otromba e ?

Az arcz, melyeD a szellem átsugárzik,

Kifejezékeny- és mozgékony-e?

Végre egyenként ugy, mint összesen :

'Permet, arcz és haog, alkalmasok-e

Nemes személyiséget képviselni ?

A gyakorlat pályája megnyilik,

S a szinmüvésznek, fejlödese közben,

Két fö pontot kell tulhaladuia,

Mig a czélponthoz ér, hol lenni óhajt.

A kôltemény nyomác képzelt alak

Gyakorlatunk teréu elsiiben is

Érzelmeinkkel jön érintkezésbe.

Az ifjuság természetében all,

Hogy a tárgyat, mi keblét megragadja,

Hévvel karolja fol. A münbvendék

Lelke szintoly szerelmi átadással

Ömlik tárgyába szinmüvészetének.

A kit személyesit, azon alaknak

Éltével egyesül válhatlanul.

Azonban e ponton még csak magát

Ábrázolja felhangolt állapotban,

Nem ismervéo más vezércsillagot

Saját egyéni érzelmén kivUl.

Sezatermészet müve, nem müvészet.

Itt a szinész még az indulatoknak

Babja levén, s nem ùr azok fölött :

Nem alkothat belölük más egyént.
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Azon szinész, k¡ e ponton megállott,

Kinek saját érzelme ád irányt :

Csak oly szerepkö'rben lesz ottbonos,

Melybcn saját keble hangulatával

Találkozik, s melyben eszményvilágát

Kinyomva látja. Ilyen a szerelmet,

Barátságot, szép ônfeláldozást,

Vallásos vagy honfilelkületet,

Szenvedö erényt és dicsö türelmet

Tartalmazó szerepszak.

Ez álláspont müszótárunk szcrint

Bár szakügyességnek*) neveztetik,

Voltaképen szin- és jellemtelenség,

S épen azért minden kabátba illik,

De életet nem ád csak egynek is.

Altalános elvek szólnak belöle,

De miknek nines alakja, jelleme.

Itt Posa marquis, Hamlet, Mortlmer,

Corviuus és Brutus közt nines kUlönbség,

Csupán jelmezök szine, szabása.

Legtürhetetlenebb az ily legény :

Ha tükre lángésznek mutatja ót.

Mert akkor, ugyszólván, istent uem ismer.

Bitor kezekkel, s tiszteletlenül nyul

A legfonségesebb müjellemekhez.

Kizárólag sajátjának tekinti

Minden jeles müben a fôszeniélyt,

Mind átalános kaptájára vonja,

Es mindeniknek a torkára hág.

„Kényuralmát még is mi tartja fenn ?"

Nemde, ifju bajtárs, ezt kérdezed? . . .

Nem más, mint a szinpad varázsa, és

Ez oly igen háládatos szerepszak,

Az értelmetlen neptöl támogatva,

Mely minden szép elvet, nemes tulajdont,

Mit a szerep tartalmaz, a szinésznek

Tulajdonit, ki azt csak fólszavalván,

Minden érdem nélkül arat sUkert.

*) Routine.
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Tehát e ponton meg ne állapodjunk,

Nemde, bajtárs a hivek istenében ?

E kiskoruság, ez allatszerüség

Helyzeteböl emelkedjUnk ki, mint

Erett, onálló szellemekhez Ulik,

Kik tudjâk, mit, smiért cselekszenek ?

Az érzelemtôl, nielyhez kötve voltunk,

A mely bilincsben tartá szelleniünket,

Oldozzuk fel, válaszszuk el^magunkat,

— S legyen szellemUnk urrá ö felette !

Ez átmenet hasonlltand ahhoz,

Midön a gyermckember férfiva lesz,

S az 0sztônszerüség vak éjjelébôl

Az öntudat szép reggelére ébred.

Az értelem, mely most felUl került

Magántermészetünknek féktelen

Árját mederbe kényszerlti, s annak

Irányt jelol ki, gondoskodva róla,

Hogy szenvedélyünk bösz hullámai

Az illemesnek, szépnek és nemesnek

Partjain tnl ne csapjanak soha.

A természet terérôl, n elyen álltunk

Igy lépünk átamüvészet terére.

A müalaktol, — mely e g y volt velUnk, —

KUlön válván : tárgynl tekintjUk azt.

Nem érjük be most azzal, bogy csupán

Magunkat játsznk minden szép szerepben,

De mintba nézói volnánk magunkuak :

Hang- és testbordozásunk mivoltát

Szoros birálatunk alá helyezzUk.

Belátjnk ekkor, hogy teljes hatalmat

Kell nyernünk a szerep, mint müanyag

Fölött egészben ugy, mint részletenkint.

És uralmat kell nyernünk másfelöl

A végrebajtó eszközö'k felett is,

Hogy igy a költö minden czélzatának

Eleget tenni képesek legyünk.



Belátjuk, hogy nom bizhatjuk magunkat

Egy perczig sem pusztán sugalmainkra,

A nélkltl, hogy érzelmeink fölött

Éber eszméletUnk ne állna ort.

Hanem beblt juk azt is, hogy minálunk

Az onszemlének hideg muködese

Csak ellenörködö természetU.

S bár e szemlének tiszte, észrevenni

A müalaknak béna, ferde voltát.

És számot adni arról, a mi benne

Való, szép és helyes ; söt megmutatni

Miért kell cnnek igy lenni, s nem ngy :

De birkafñ s madárlábak helyett

Emberiekkel látni el müvünket,

S bármely hiányzi") tagját emberünknek

Ujból alkotni, nem rá bizatott.

A mily kevéssé adhat ifjuságot

A tudomány, az élet oszkorának :

Szinmüvészetben szintugy nem vezethet

Czélhoz az észtehetség egymagában.

Vállalatunkhoz mindenik tehetség,

Mi birtokunkban van, egyiránt adózik.

Tehát az emberalkotás ktfrUl

Az észnek is nagy munkarésze van :

De tö'bbet árthat, mint használni képes :

Ha tobbet tesz, mlnt illetéke volna.

A képzelet s az érzelem müvén

Szépit, javit és esztergályoz ö :

Hanem kiesztergály ozhat belöle

Minden ifju eröt és életet,

Ha buzgalmában mértéket nem ismer.

Hol a müvészet szerfelett t u d 6 s,

Hol tulnyomó az észnek mükodése,

Mely legparányibb részét emberének

Fukar pontossággal csiszolja ki :

Ott csak értelemhez beszél a mu,

Sasziv számára nincsen élvezet.

Mert a mily hangot ád a müvitel :
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A nézôben szintoly hangulatot költ.

Hol a játéknak minden csinja binja

Figyelmeztet, bogy az csinálva van ;

Hol a számitgató, mesterkedö

Esz nem képes takaini czélzatát,

S a szándékosság mindenböl kiri ;

Hol hátul all az els(i tényezó" :

Az ifju szivuek bangos dobbanása,

S az életnek forró lehellete.

Mely midön a keblet felvillanyozza,

Egyuttal édes ámulatban ringat :

Valóban ott ruankón jár a müvészet.

Ez eljárás az emberalkotásban

Értelmileg sziutoly egyoldalu,

Mint öntndatlan ellentétele :

Ama vakszenvedély játéka volt,

Mely meg nem tisztulván az ész kohAban,

Erkolcs, jóizlet, józauértelem

Hátrányával hat a tömeg szivére.

Eme két szélsô pont között tehât

Kôzépen kell igazságot keresnUnk.

Azért ifju, szinész atyámfia,

Ha benned a kulönbözö erßk

Müvészi czélra egyesültenek :

Bnzgalmukban ne verjék földhöz egymást,

De gyániolitsák bölcsen cgyetértve.

A képzelôerô, s az érzelem,

Müteremtvényoket vessék alá

Az észnek, hogy ez boles elvek szeriut

Szabályozhassa azt. Viszont az ész

Ismerjen szükséges határokat,

Tudván, mikép ezen batárokon tul

A géniusnak kezdödik biralma,

Hol ö járatlan utas, hol tanácsot

Nem adbat, söt arra szuksége van ;

Hol más hatalmak bészéhiek, hol ö csak

Tanulô és bámulva hallgató.

Ekként világos, hogy müvészetüukben

A tényezôk teljes összhaugzata:
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Életfóltétel. Ennélfogva bennUnk,

Emberalkotó játékunk alatt

Legmagasb öntudat, s hö érz elem

Mélyen keresztUl fogják hatni egyraást,

S a legbensöbb életben forrnak össze.

A mellett, bogy müszereink fölött

A szépnek és neme*nek öutudalma,

S higgadt itéletüuk uralkodik ;

A mellett, hogy müjellemUnk alakját

A jónak és dicsönek szelleme,

Elvóhez illöleg dolgozza ki :

E kép egyuttal viritó szinekben

Kell hogy ragyogjon, mint életjelenség,

Melyröl az észnek óvatos keze

Rendezés közben nem törlütte le

A még ifjn természet himporát,

S az ônkénytelenség fris barmatát.

Ekként, mig az ember, kit alkotunk,

Szelleméhez szólván a hallgatónak, —

A legmagasabb e s z m é n y i életet,

Jellemekké fagyasztott e 1 v e к e t

Léptet bámulatul az é s z e 1 é :

Addig másfelöl az eszményi kép,

Itészetünknek edzô mühelyébôl

Egy szabad képzelet szabad müvéuek

Kôimyüségével jön ismét elö ;

Salegvalóbb természet látszatával

Bübájos élvet ád az é r z e 1 e m n e к.

S a hallgatót, ki e varázstükorben

TermészetUnknek képein mereng :

A szivnek utján részegiti meg.

Im, most vagyunk pontján a szép s igazna к,

Hol a természet a müvészethez

Emelkedett, s ez vi¡sszatért ahlioz.

Az ellentételek kibékülének,

S ezen kibékülés ép oly esodás

Mint szép talánya szinmüvészetünkuek.

A müjellemet, mint tárgyat kezeljlik :

Midön e tárgy épen maguuk vagyunk.

Egyszerre érzünk és nem érezüuk.



47

Az indulat legvégsô lájain

Háborgunk. s mig ez tOrténik velUnk :

Hidegnyugodtan nézzük minmagunkat.

Ez a tcrcmtés álláspontja, bol

Mlnden érzéki képességeink,

S egész szellemünket lakó erök

К e 1 1 ö egyensuly pontján állanak,

S mint egy szép dallani, összehangzanak.

A hö'lgy egyénisége átalában

Az érzelmek honába tartozik.

A sziv uralma nála túlnyomó,

Mig az értelmiség, mondhatjuk, inkább

Féifinemü elem, mint nönemü.

Igy, a kôltészet nóalakjai

Rendesen mind érzelmileg tercmtvék,

S az értelmi sulypont felé csupán

Kivételképen látszanak hajoini.

Tehát a hölgyek szinmüvészetébeu

Gyakran az érzelmek ônkénytelen

Játéka is képes cz¿lhoz vezetni :

Minthogy nônél a puszta indulat,

Legtermészetibb mivoltában is

Tisztább s müvészibb, mint a férfinál.

O a természettel bensöbb viszonyban

Es rokonságban élvén, mint a férfi :

Nem szükség magát megtagadnia,

S müvészetben ujjá szUletnie

Olyan mértékben, mint a férfinak.

Mind e mellett tapasztalás mutatja,

Miként a hö'lgy magas müvészetébeu

A tényezô nem pusztán érzelem.

De náluk a gondolkozás helyét

Fensöbb sugalmak pótolják; s ezért van,

Hogy játékukban a gondolkozásnak

В magas értelmiségnek látszata

Inkább ezeu sugalmak jellemét

Hordozza, mint egy lelki e 1 1 e n ö r é t,

Ki mindent lát, hall s tud világosan.
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Söt a végsô íziglen átható

Onszemlélet talán levonna még

E nui képek életet sugárzó

TermészetébíH, és letorlené

Érzelineikröl ama fris zománczot,

Melyet a pillanat lehell reájok.

Tehát a hölgyek vezércsillaga

MUvészetben :agéniuszniaga.

Birtokukban levén az eszközök,

És teljesen uralkodván felettök,

— S ez nálol¿ is csak küzdelem gyümölcse —

Minden érzelmet biztosan kezelnek

A nôiség köreben. Ismeretlen

Magasságu tájakra szállanak

Nemtöjük szárnyain, s képzelmeiknek

Bübájos aikatu szülötteit

Megtesteslilre hozzák vissza unnan.

MUvészetben az elsö és utolsó

Tôrvény :azeredetiség.

Mi nem sajátszerü, egyetlen és uj :

Az nem müvészi. És épen ezért

A hány a teremtö müvészi szellem :

Annyifélekép ábrázolható

Azonegy jellem a szinkôlteményben.

Saját szempontjából hat mindenik

Jeles szinész a jellem életébe.

Saját mllvés: i természetébôl

Ad annak uj termetet mindenik.

Innen van, hogy minden nagy szinmüvész

Uj oldalára vet fényt a szerepnek.

Uj viszonyt, uj vonatkozásokat

Fedez fel abban ; szoval oly tulajdont,

Mit a többiek vagy mellöztenek,

Vagy nem helyezték azt kellö világba.

Egy szép vidéknek annyi képe van

A hányféle pontról tekintetik.

A táj mindig egy, csak erdö, patak,

Szirt és völgy állanak máskép szemünkben.
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Még egy korcsot szUkség megbélyegcznünk ;

Rettentö példajára a jövönek.

Müvészetünkbcn e kórállapot

Egy megszokott és feltiinö merev mód,

Mely шar személyébez nött a szinésznek,

Tartás, jarás, mozdulat és beszédben.

E megszokott modor sem a mUvészet

Elveivel nem egyeztethetó' meg,

Sem a jellem tárgyi természetével.

Ez a modor sajátszcrü" ugyan,

S credetinek mondbató, bancm csak

Abban, a mi rosz, törvényellencs,

Idëtlcn, ferdc 6s jellemtelen.

S mi több, e szeuvelgö mód, e czikomya

A hanglejtésben és testhordozásban,

Korántsem a természetnek bibája,

Hanem csinálva van szándékosan,

S lassan válik természetes szokássá.

A modorban nines élet és valóság,

Nines jellem, nines egyéni változat ;

Ez egy Urcs kirlvó torzminoség,

Mely a szinész müvén végig vonul.

Az ily szinész az ábrázolni kellett

Jellem elébe tolja ônszemélyét ;

Ellenmondás a jellem és szinész közt

Azért megsemmisit minden csalódást,

Mert a külonbséget ujjal mutatja,

Mely közte és a jellem képe közt van ;

Holott ez az, mit fcledtetni kell.

A modor mint müvészek majmolása :

Hasonlit a kölesönzött vértezetbez,

Melyböl a bös tulajdonos biányzik ;

Mert a modor külsöségekben ¿11.

De mig a nagy müvész kUlsö alakja

Egy mély bensö élet szUkséges areza :

Addig e lopott kUlsö, a modorban,

Mint bensö lényeg van rendes divatban.

Most virradj fel boldogul

A müvészet reggelére

Szép reményü nemzedék t

EOBESÜY OALAMBOS OÁBOB BULEEK i
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El kell bagynom tégedet.

ElrepUlt a büvös óra,

És a hajnal birbozója

Szólal onnan messziröl.

Ámde visszatérek ismét

Gondolatban, érzelemben,

A miivészet ibletében

Majd ba szépet álmodandsz

Eljövök regélni hozzád

Arról, a mi meg van irva,

Tarka, csillogo betiikkel,

És tündéri hangjegyekkel,

Egy meses, talányos élet

Lapjain, bol irva van :

Merre visz pályád ezentnl.
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Egress y Béni hez.

Kolozsvár, 1838. november 1.

Kedves testvérem, közelebbi leveledre im vedd válaszomat.

Állapotom felöl kérdezösködöl ? erröl jónál egyebet nem

mondhatok. A publicnmoknál, hol eddig magamat bemutattam, a

szinészet iránt, — annak legidegenítöbb volta daczára is, — igazi

lelkesültséget, a vendégszeretetnek és méltánylásnak szinészi cse-

kélységem iránt igen istulnyomó jeleit valék szerencsés tapasztalni.

En pályámat általában még sem mondhatom hálátlannak ; a drámai

muvészet sötét arczu nemtoje koronként mégis csak kiesik komoly

charakteréböl, s elmosolyodik, habár perczekre is. Mi ezen uj élet-

periodusomba némi keserü méregcseppeket vegyít, az : ezen anyagi

szinészekkel való boldogtalan viszály (kivéve nehány kiveendöt.)

Ez, öcsém, egy rettenetes nép! — Ha e mondatot neked el-

szavalhatnám, csak akkor lenne elötted érthetö annak véghetetlen

széles jelent(5s(5ge is. Ez a nép inkább alkalmas lehet bármely ne-

mére a mesterségeknek, mint arra, a mit szinészet nek neveznek.

Ez legkisebb fáradság nélkül porba tudja dönteni azon épitményt,

melyen szegény fejem nagy gonddal hónapokig dolgozott. Igy va-

lóban nem csodálhatni, ha a szinészettel foglalkozó osztály iránti

elöitéletek oly nehezen ritkulnak ; — mert ez a nép, melynél hivat-

lanság — sa teljes tehetetlenséggel járó legelvetemültebb lelki s

testi romlottság párosul, semmit el nem mulaszt amaz elöitéletek

gyarapítására. Itt öcsém az egyszerü természet ismeretlen világrész ;

megköszönhetnéd, ha becsületes ál-pathoszt találnál, azaz : valódi

bensoség helyett ezeknek üres foimáit, — melyek a fóvárosi míí-

biráknál is elcsnsznak olykor a legbensöbb eredetü kifejezések gya-

nánt ; — de az itteniek már nem is ál-pathosz formák többé, hanem

azoknak idétlen szörnyei ; s hol vagytok aztán még innen ti — em-

lékezeti függetlenség, szavalás, nyelvszabatosság, társas illedelem,

4 *



J>2

praecisio ? ti szinészi felfogó-, itélö-, kémlö tehetségek, stb. stb. ? —

De -

„oh mint emelkedik e görcs sziveni felé !

Le véled kórság, fonnyasztó búbánat

lenn elemed. — — — — — "

Kérdezed tovább: mit mondok Szebeklébi (Bajza József) ur, s

mások hirlapi beszédeikre ? Sokat mondhatnék, de minek az idöt

effélére vesztegetni?

„— de tous ces accords l'effet le plus commuu

C'est de deshonorer — hommes au lieu d'un."

Eddigi szinészi sáfárkodásaim felöl : a szinpadról igyekszem

inkább számot adni; egykor talán azonkivül is teendem. Eletem

feladata s egyedüli üdve a míívészet leven, s jelszavam : „Sparta

quam naetus es orna." Te tudod, pályámnak sorsosa — testvérem,

hogy jutott-e nekem idöm a szinfal mögötti cselszövésekre ; én azon

körülményt is, hogy a szinház kormányát szinészek akarták elvál-

lalni, Szebeklébi urtól hallám legelöször.

Csak azt sajnálom az egészben, hogy én némelyektöl opera-

ellenségnek tarlatom. Ez érzékeimre a legdurvább megbántás. Mert

hiszen jól tudod, édes oesém, hogy a szinész érzékei nem kevésbé

ingerlékenyek, mint akármely operai duhönczé ; egy Norma-marseh

az én kedélyemet is feltudja villanyozni, s ilyenkor én is eröket ér-

zek magamban buzogni, egy hatalmas Hoiácz Vietor izmait feszítö-

ket, s a Curiatiusok gyözehnére képeseket ; esakhogy én a dramatizált

operát theoriában vé\re, csak becsarány osan, — el nem fo-

g u 1 t a n szeretem ; a drámai míívészet r o v á s á r a pedig megvallom

kevésbé szeretem, s még kevésbé akkor, midön a szinmíívészetnek

nemzeti s komolyabb erkölesi czéljairól van szó, — oly czélokról,

miket csupán a beszélu míívészet utján érhetni el ; azon míívészetén,

mely é s z h e z szól, s meggyözodés által gyakorol hatást, melynek

czélja nem a puszta mulattatás s az érzékizgatás, hanem fóleg oku-

lásra adván tárgyat, az élvezettel hasonlító értelmet közvetít. — S

minthogy már ennyire vagyunk, megkisértem némi tekintetet vetni

az o p e r á r a, drámai s z e m p o n t b ó 1 (s ezt végig ne feledd).

Meglehet,hogy a római szónok fuvola mellett szavalt, de amos-

tani emberi természet, életforma s beszédmód mellett, a két míívészet



53

tökéletes egyesítésén ok és siker nélkül cToködnénk. Azon pontnál,

melyben öket egygyé olvadni képzeljük, megbuktatjuk, s mulhatla-

nul sírjába döntjük azok egyikét, hogy ne mondjam — mindkette-

jét. Próbáljuk bár egy érzelmet kifejezó" mondatnak a kedélyálla-

pottal egyezö beszédhangjait szabatos zenehangjegyekbez véve, lu

ven visszaadni ; szavalás helyett énekeljük például czt : „Végre

eljut ön azon szomoru meggyözödésre, hogy középszerüség, tudat-

lanság kezetfogva ármánynyal sokra, tehetség, lelkes tanulmány

ellenben ármány nélkül semmirc sem mehet," stb. — Kérdem most:

lehetséges-e ez ? lesz-c ezen éneklésre alkalmazott beszédben i g a z -

ság, a mely meggyözze a hallgatót arról, hogy a mit mondottunk,

közvetlenld lelkünk, szívünk mondotta? lelkünk legbelsöbb húrjai

adnak-e ily mesterkélt hangokat? „a prózai életben nem, — ugy-e

bár, ezt mondod rea ? — de szinpadon nemesitve kell a termeszetet

visszaadni." — Erre en viszont azt mondom, hogy igenis, — de esu-

pán bizou y os pontig: különben a szépités és nemesités végre

üres nemlénynyé változtatja az igazat, s ekkor ugy tész, mint

azon szakács, ki valamely étket addig czukroz és fÏÏszerez, a mig

természetes izéböl egészen kiédesíti, s ekkor a szájnak tabín kelle-

mesebb lesz; de a gyomornak annál kevésbé egészséges. Mondják,

hogy az opera a dráma poesise. Jó. De lássuk : nyert-e ezzel a dra

ma, mint olyan ; nyert-e az ezt visszaadó míívészet, s igy mit nyert

a hallgató? Aztcsaknem tagadod ugy-e, hogy minden szépmuvésze-

tet a szinnel való (Schein) játszhatás ösztöne hozott létre ? (ezért

nevez Schiller is minden szépnriívészetet s z i n míívészetnek , —

Künste der Scheine, — ) s ha azt megengeded, hogy azon ösztön,

melyuélfogva azt kivánjuk látni és érezni, a mit akarunk, a mi

tetszik, (függetlenül a valóságnak gondolatinkra s érzéseinkre tett

hatása szerint) — és nem a mit kéuytelenittetünk — emelte

a lyrai s epicai költészetet drámaivá, ennek szini visszaadását pedig

szinmíívészetté, és ha a visszaadási látszatnak, — hogy teljes csaló-

dást okozzon, — feltétele a valószinüség: ugy azt sem fogod

tagadhatni, hogy a szinpadi valószinüséget a beszélö míívészet töké-

letesen kimerítette, s a mit a tulfellengzö izlés itt ezentul véghez

visz, mindazt az életszerü valóság romlásával teszi. Ezzel — ugy

hiszem — körülbelöl meg van határozva az operán^k drámai beese,
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De tegyük fel — mi a lehetetlenséggel határos, — hogy a

zenészet egykor az érzelmek minden nemére, s ezeknek ezerféle ve-

gyületü állapotaira élesen elkülönitö formát, félreismerhetetlen bé-

lyeget, határozottságot lesz képes nyomni,*) hogy a textus az énekre

nem csupán ráfogja tartalmát, hanem hogy a textus magyarázata

fölösleges is lesz, s a zene hatásának n e v e t fogunk tudni adni :

még akkor sem fog birni azon óriással, a mely drámai utjában

meredezik: megküzdeni a val ó s z i nüs égg el. A nyelv, melyen

ö beszél, oly eszményi, oly aetheri, hogy ha azt megérthetnök is,

kifeiezése a drámai alkalmazásban sohasem fog a legbensöbb

eredetiség meggyözö hitelével birni. A zenészet tehát a

szinpadhoz ily kevéssé kifejlett állapotában, legokosabban veszi tex-

tusául oly nemét a drámának, mely öt a szini czélokhoz hatalmasan

segitse, s a mely eszményi természetéhez leginkább közelit, ez pe-

dig : a tragoedia, melyben az élet és ember idealizálva, nagyszerü-

sitve van, s a zeneköltö még inkább könnnyiti drámai feladatát, ha

ismert tragoediát választ mííanyagul, s annak fóbb, cselekménydú-

sabb helyeit némi összefüggéssel összevonja, a hol már csupán az

arcz- és tag-játék által megérthetö lehet. Ellenben a drámának

egyéb nemei miuél mélyebben hatnak a családi és társasélet viszo-

nyaiba, és minél halványabb szinezetüek acharakterek, minél gyön-

gédebbek a kedélyhangulatok, s minél finomabbak a helyzetek :

annál lehetetlenebb ezen dolgokat eldallani, annál nagyobb az ab

surdum ezeket klarinéthez, trombitához és brúgóhoz gondolni.

De most veszem észre, milyen metajphysikai tömkelegbe té-

vedtem ; még azt nyerem vele, hogy valami dühös ellenségem félre-

magyaráz.

Szinte hallom, miként mondod most : „akár mint okoskodob

jó bátya, hiába! — az operának mégis nagyobb publicuma van,

*) Leasing igényei e részbcn kedvezök a zenészctre nézve : „ Az érzéknek kifejc-

zése zenészetben — ugymond — még most csupán lángelmc müve. Mert bár voltak es

vannak, kik ebben bámulatig szerencsesek, de kétségkivül még mindig hiányzik egy mü-

bölcsdsz, ki a lángelme utait eltanulja, s annak példáiból általános elveket vonjon el. De

minél gyakoribbak lesznck ezen példák, minél több anyagrész gyül össze az elvonbatasra,

elöbb várhatjuk annak teljcsültét ; s nagyon kcllene hibáznom, ha zeneköltöink az efféle

drámai symphoniák készitéséhez való kedvük és buzgalmuk által azt megközeliteni nem

tudnák." (Hamb. Dramaturgie.)
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mint a ti dráuiátoknak." — Általában igazad van, noha ezzel mit

sem mondál. Az opera többe kerül, és illö, hogy magát ki is fizesse ;

s mi közöm nekem ehhez? nem mindig a sokaság határozza el ado-

log meritumát, s itt most csak e z a kérdés ! — A hajdani Athenben

és Rómában nem sokra mentél volna dalszinészségeddel ; de most

életbölcseség töled annak lenned , mert ez a divat — s ekként az

izlés szönyegén állasz ; — s az izlésröl most nem vitázom. — Azon-

ban lehetne talán a mi köztmségünket is lassanként nevelni, azaz

hogy : gyarapítani ! . . . — De erröl majd máskor. Isten veled, ölelni

vágy testvéred.

A nemzeti sziuhaz dráiuai tagjaihoz.

».
Pest, 1839. Iájiin, midön a dn'imai ée

opérai óniekek k'pvise öi közt fölmerült

viszályok miatt a nemzuIi szinházat el-

hagyá.

Tisztelt pályatársaim, egyenként kedves barátim ! Ha tövises

pályánkon voltak érdekek, melyek pillanatra eltávolitának is ben-

nünket egymástól, voltak s vaunak mások, szentebbek azoknál,

melyek viszont egyesitenek, s ezek a tiszta emberi érdekek. —

Gyakran üritök ki együtt a sorsviszályok keserü poharát, s boldo-

gok valánk az öszinte bizalomnak szorosan összefíízö lánczaiban ;

mig osztozánk a szerencse mulékony szeszélyeitöl odavetett perczek

örömeiben, és ekkor talán nem valánk igazán boldogok!

Búcsút veszek töletek egyenként, boldogtalan-boldog , szép pályám-

nak szeretett sorsosi, talán rövid idöre, — talán örökre! —

Emlékeztek-e, midön diadallal állánk a mostohább idök határ-

pontján, s biztos tekintettel néztünk egy igazságosabb jövö elé ? !

De amaz édes csalódás mámorából azon hideg meggyözodésre fog-

tok példámon eszmélni, hogy a megállapodás, a müvészi független-

ség ideje még számunkra el nem érkezett , és a titoknak ama sötét

hazáján innen talán el sem fog érkezni ! — Korunk az átmenetel, —

vagy inkább a kezdet kora, s mi még nem szüntünk meg áldozatok

lenni, 8 martyrjai egy bizonynyal elkövetkezö fényesebb magyar

müvészi életnek.
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Társaim, a kiben lélekerö, ingatlan akarat, Onállás, onbecsérzet

és igaz ügyszeretet van, hatalmában áll czen idöt siettetni ; én pará-

nyi tehetségemhez képcst el ncm fogom ezt mulasztani.

Nagyon félreértene azon ellenség, ki czen szavaimban tisztáta-

lan irányt eröködnék keresni ; minek jönuie kell, onmagától is el-

j ö v e n d egykor, s bizonynyal az ido maga meg szokta lassanként

érleloi és kifejteni a nemzeti ügyeket. Nekem részemröl egy de-

moralizált ingatlan helyzetnél. — hol czélszerüen nem munkálha-

tok, — kedvesebb az ingatag; hol életem czéljnnak háboritlanság-

gal adhatom át egész magamat, s hol nem vigyorognak ördöghide-

gen elömbe és utánam az ügy-daemonok.

Csak néhány szavam marad még hozzátok ti kevesek, de an-

nál kedvesebb szívrokonok, kik tiszta részvét érzetével kiséritek a

kétes távolba, nem-boldog társatokat , ki közmnnkássága jóremény-

fokán hajótörést szenvedett: kössetek mngatokhoz amaz idö és tér

által el nem erötlenithetö lánczokkal , milyenek az emlékezet és

és közügyünk érdekei ! Ho bizalommal kéri — elváló barátotok —

Kazinezy (íábor cmléklapjára.

Pest, 1840. márczius.

Névegység már van, de rokonszenv erre nem épül,

Ismerck én névpárt, ellenirányba futót.

Szcllemazonságunk bensö jegyeket viszonyitson ;

Vcdd hitemet, s tapogasd szlvcd crét : közös e ?

Elvegység, szóban, tettben és minden idöben ;

Czélhüség ; küzdésbcz erös akaratra kitartás ;

Tárgyszcrclcm, mit hon, s tcrmészet tlizc szivUnkhöz ;

Jellcmerö, mln sors kisertete szcitc szakadjon.

Ehnélkedvc mit ér fellcngzcni, tettben inogni,

S a viszonyok fuvolá ja szerint tánczolni keringöt ?

ElvszUzcsség az ? — tagadom, de gyakorlati felség.

Ontagadás nélkül nines nagyság, mint kivitel nines.

Elettartalmam mélyében két hatalom van

Gondolatintézo : - liaza és niüvészet, — örökke!
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Utijegyzetek Pest és Páris közt.

В ó es, 1843. november 3.

A linczi gözösre két nap óta hiába várok. Egy bécsivel össze-

ütközött, s amaz összetört, cz zátonyra ült. Pcdig iudulnom kell,

mert a tél sebes léptekkel közelit, és mert ma töltém be 34-dik éye-

met, elvesztegetni való idum nines. Elindulánk tehát a jó nagybá-

csival, az öreg Patay tanárral, alkalmat keresni, mely Becsböl mi-

nél elöbb tova vigyen, és mely erszényemhez való legyen. A sze-

gény öreg négy óra hosszáig járt velem. Valóban ö határtalan jósá-

gának lesa áldozata elöbb-utóbb. A hány vidéki ismeröse, rokona,

barátja, hitfele Bécsbe érkezik s öt felkeresi : ö mindannyinak buzgó

tolmácsa, vezetnöke (conduetora), tanácsadója, litmutatója és hitele-

zóje. Lakása örökös vendégfogadó — gratis. Bécsi tanársága óta

számtalan koffere, bundája , köpenye , iszákja , esernyöje, s kölcsön-

pénze járja örökös körutját Magyar- és Németországon. Egyik utazó,

ki nála megfordult, s töle affélét kölesönzött, azt a másiknak adja át;

s igy jár holmije kézröl-kézre utolsó rongydarabjaiglan. Mint Cice-

roneja vendégének, naponként három-négy mértföldnyi utat is tesz

e végtelen városban, pcdig egy igen veszélyes régi sérve van, mely-

nek a sok gyaloglás épen nem használ.

A Wiedenen egy fogadó udvarába vezetvén az öreg, különös

nemét fedezte föl elöttem a fuvaroknak. Azt mondja, hogy hajdaná-

ban a protestans akademikusok ilyeneken utaztak innen kifelé. Mit

ki nem gondol ez e furfangos nemzet ! . . . . Ez a sajátszerü német

szekér olyan, mint a félig fölpattant békatekenö. Rendkivül hosz-

szú, lapos és magos nyoszolya, gyékény fedéllel , mely annyira

szíík nyilásu, hogy alig lehet alá bujni. E kerekes nyoszolyák azon

hajósokat szállitják vissza Linczbe s Regensburgba, kik onnan ha-

jókat hoztak le a Dunán Bécsbe. E nyoszolyákba fris szalmából

ágyat vetnek, s a fejek alá szalmával tömött vánkosokat helyeznek

kilenez utazó számára, kik három sorban, tehát hármasával, feküsz-

nek egymás mellett, a fuvaros látván el öket még pokrócztakarók-

kal is.

Minthogy ilyen társas utinyoszolyát épen iparüzök, szatócsok
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és tisztességes nñszemélyekböl ¡illó, a meglehetösen tiszta társaság

foglalt el : tehát miért ne követhetném én is akademikus öseim pél-

dáját? Ilelyet béreltem ez ambulans vaczokban Linczig négy p.

forintért ; s miután c repulö ágyra létrán fölmásztam : elfoglalám

fekhelyemet egy ifju festö mellett, ki magát egy nagy olajfestvényü

rámás képpel takarta be ; s ekként búcsút véve páratlan lelkü Patay

bályámtól : a fekvö társasággal utnak indulék esti 6 éa fél órakor.

Hanoad n»p mulva.

Egy nap es két éjjel igy, fekve utaztam. Az utak mindenütt

jók levén, rázást nem éreztem. Mióta kilencz napig ntazám Peströl

Debreczeabe, azóta uti nyomort , mitöl irtóznom lehetne , nem is-

merek.

Jól esik az ember szemének e vidéken a mindenfelé virágzó

mezei gazdaságot látni. Hanem e látonntnyhoz rögtön azon nyom-

masztó gondolat csatlakozik, hogy mily édenné varázsolhatná Ma-

gyarhon pnsztaságait e földipar, e szorgalom, melyért oly hálátlu-

nul, oly soványan fizet itt az isteni föld, melynek utulsó csepp zsirját

is kifacsarni törekszik ez oly munkás, mint kitartó türelmü uép.

A német falvak mind városszerüek ; bennök az emeletes ház

korántsem oly ritkaság, mint például Dorogh városában.

Erre már a fogadókban nem pinczérek, hanem pinczérnök

szolgálnak, kik a huzavonásbau még amazokat is felülmulják. Eme-

zek kezébe mégis csak jobban illik az étel.

A mölki kolostor igen meglepö tekintetíí. Roppant tömegévelme-

redek sziklahegyre nehezedik s urkodik a hegy tövéhez lapult Mölk

városkán; másik oldalát a meredek sziklának a Duna mosván. A sze-

gény barátok itt is a legszebb Lelycn laknak. Egy baráthoz levéllel

voltam'utasitva, hogy az nekem a kolostor nevezetességeit mutogatná

meg ; de mivel Mölkben csak egy órát töltheték : a mutogatásból mi

sem lehetett. A kolostorba mind a mellett fölszaladtam. Emberemet

annak végtelen folyosóján vártam be, melyen a barátok épen az

evö-terem felé szálingóztak. Midön lépteik elhangzottak s az ét-

terem ajtaja bezárult utánok: visszatért e komor falak félelmes

lakója: a síri csend. Visszajövöben egyet fordulék az udvarban, s a

templom ajtaját nyitva találván, bele tekinték. Nagyszeríí, falai és
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boltozata gyönyörü freseofettvényekkel boritvák. A templom elött

nyilt boltozat, mint magas diadalív áll a meredek szikla fölött, s e

nyilt boltozat alá lépve, véletlenül lepi meg az embert a legfönsé-

gesebb kilátás a Duna felsö tájaira. A partokat környezö hegyeken

pompás kastélyok és kolostorok.

Lent a korcsma közelcben furcsa neveket olvastam a czimtáb-

lákon: „Morgenbesser" — „Populorum" — „Trompf"—„Mundauf.0

Erre a Duna melléke átalában igen kellemes és változatos. A

hegyeket itt már sötétzöld fenyvesck boritják. En a fenyveseket

nem szeretem. Hasznosak lehetnek ; a szépségnek bizonyos zord

nemével is birhatnak : hanem rideg hatásuak , s a téli dermesztö ál-

lapotokra emlékeztetnek.

Erdon, mezön, hegyen, völgyön át az Enns folyóhoz juték;

ezentul kezdödik felsö Ostria. Enns városa e folyó túlpartján fekszik

kolostorával, mely mintegy bástyáját képezi. Népc igen sajátságos,

mind termetében, mind viseletében. Sovány, széles vállu, vékony

lábu, csontos. Harisnyát és roppant kürtökalapot visel apraja, nagy-

ja. Itt az ökrök hámokba fogYák, és homlokkal vonnak, a lovak el-

lenben jármot hordanak.

Lincz igen csinos kis város, egyes részeivel hegyekre dölve.

Vidéke a legszebbek egyike, rakva nyári lakokkal, regényes ma-

jorházakkal és kolostorokkal. A Duna Regensburg felöl meredek

sziklasorok között csavarog lefelé. Lincznél hajóhid visz rajta ke-

resztül. Itt már bajor pénz is forog; sehogy sem tudok hozzá

szokni.

Regensburg felé nagyot kerülnék. Jó lenne ugyan a Walhal-

lát megnézni, de most elöttem minden érdek mellékes, mely a sziné-

szetre nem vonatkozik.

Lincztöl Salzburg felé vasut visz egy darabon. Ezen utaztam

hat mértföldet 30 pengo krajczárért. Mily csekélység lenne Magyar-

országnak ilyen vasutat akármennyit elöteremteni ! Ъ enyöfatalpakra

vas sínek szegezvék egyfolytában. A szekerek lovakkal vonatnak.

Az egész vonalon igen kevés ásás, töltés és hidmunka van.

Az ut vidéke Salzburg felé mindig kellemesebb lesz. Kies völ



60

gyek, kristály-patakokkal, melyek fürészmalmokat hajtanak. Imitt-

amott emeletes faházak, egyenként elszórva hegyen, völgyön és me-

zökön.

Kénytelen vagyok megszokni a sert, — a bornak e silány

pótszerét, — ha azt akarom,hogy a fogadósok jó szemmel nézzenek.

Mily tömérdek alkalmatlanságot csinál ez г z utlevél !

Salzburgban vagyok.

Szép holdvilágos est levén, meg nem állhatám, hogy még ma

körül ne tekintsek e regényes fekvésü városban, mely Osztria dcl-

nyugati határpontján áll, s melynek festöi képe már a távolból in-

gerlé várakozásomat.

A végtelen fahíd közepén állapodtam meg, mely Salzburgof

kétfelé osztja, s mely alatt a mélységben a Salza vize rohan.

P. Sándor fantaziája s tollára vohia szükségem, hogy leirhas-

sam a mit láttam. Onnau dél-kelet fel/il amarengeteg sziklaormokat,

melyek mint megdermedt Góliáthok ölelik e várost keblökre,s ezek

ellentéteül, arra éjszak-nyugat felé, a végérc-láthatlan kies lapályt,

mely határtalan utat nyit a szirtóriások börtönéböl kiszabadult

folyónak.

A város nagyobb része a tulparton fekszik. Az érseki kormos

cfeegyház, magas házak lapos födéllel, szabatos utezák. . . . Ott a

ködös holdfényben a vár f'önsc-ges ormai . . . kisértetes éjjeli tájkép.

MAsmip.

Reggeli 6 órakor sieték a szédítö magasságu várfokra.

Itt a természet a míívészet szakába vágott, mert ugylátszik,

mintha faragva volna ily függö egyenesre e rémito szikla, melyen

e lovagvár, a középkor egész regényességével fekszik teljes ép-

ségben.

E pillanatot feledni nem fogom soha ! . . .

Értelem, mondd meg, mi az elátványban, egyenként és egész-

ben, mi a lelket a csillagok magasságaig ragadja? mi kelti föl ez

állapotát a fölmagasztaltságnak, mihez a földnek semmi más gyö-

nyöre nem hasonlítható ?

Ez az élvek netovábbja. . . . Osszekötö pont, átmenet a földi
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és menyei állapotok között, hol bár lábaink a földet érik, de szelle-

münk a tulvilágiak között leng.

Igen, e nagy érzelem nem egyéb, mint ösztönszerü érzete az

istenség jelenlétének.

Van ez érzelemben félelem, borzalom, esodálat, bámulat, tisz-

telet, szeretet, szerelem, nyugtalan vágy, földfeletti kéjérzet, a mu-

landóság fájdalma és boldogitó remény.

A lélekzet megáll, s az állati lét, rövid, mély fohászokra osz-

lik fel.

Amaz öröknriívész rendezö keze az, mely ama sziklaormoknak

egykor ily alakot adott, mely e láthatáron a hegyet és völgyet, fát,

vizet és sziklát elhelyezé, s e tájnak képében isteni kedélyét ki-

fejezé.

Ez 'ó maga ! . . . nines különben ! . . .

A várhegy e legmagasb pontjáról az átellenben álló kis mo-

nostorhegyet mintha kézzel is elérhetném. Mondják, hogyakilátás

ama hegyröl is mondhatlanul szép. Természetesen, mert látkörébe

esik ezen várhegy is, melynek tetején állok. A monostorhegy halán-

tékait hosszu bástyafal környezi. Fent a kis zárda, sziklák és vad

fenyvesek között. E két hegy között a város. A zárdahegy képezi

ntolsó hullámát amaz érczhegyek és havasok megkövült tengerének,

melyek zordan jelölik Tirol határait. Másik felöl kies síkság, melyen

a folyó, mint gyémánt vértezetü Boaconstrietor tekereg.

E várhegy egy részét, mely alantabb esik, rétek és gyümölcs-

kertek boritják, s hasonlítanak a mesés babyloni függökertekhez.

Köröttük mélység mindenfelöl. Alattok a sziklahegy átfúrva. Való-

ban, ki e 150 lépésnyi alagutat, A'agy helyesebben diadalkaput vá-

gatá, „a iI nak dicsöségét e sziklák hirdetik,0 mint a fel-

irat méltan mondja.

A tulparti városban áll Mozart érczszobra. Csinos míí, de kis-

szerü. Midön épen elötte mélázok : az óra hetet üt a város tornyá-

ban, s ime — mit még soha nem hallék — gyönyörü harangzene

szólal meg, s Don Juan minnettjét játsza. Mintha Mozart szelleme

jelent volna meg e hangokban az óra varázsütésére !
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November 10.

Bajorhonban vagyok.

Minden ipar mellett, mily szegénység rí ki ez országból Ma

gyarhon ellenében, bármerre tekint az ember.

E nép szörnyen sörivó. Korán reggel kezdi s késö éjjelvégzi.

Salzburgtól Münchenig bajor katonatisztekkel ntazám , kik

Görögországból jonek, vagy jövetnek. — Mert az idegenek onnan

eltávolittatnak. Felületes mííveltségüek. Nagyon jól mulattam maga-

mat, a mennyiben egy szót sem szóltunk egymáshoz.

Itt még most kaszálják a sarjút. Az öszi napok mindeddig

szépek voltak, csupán ma kezd havas csö esni.

Máenap.

Münchenben vagyok.

Számvetésemböl az jön ki, hogy Peströl épen annyi idö alatt

és költséggel jöhetni ide, mint Kolozsvárra.

Miként lehetne most megállítani a napot egy szóra : hogy ne

siessen annyira. Mennyi míítárgy, mennyi látni és bámulni való

van a míívészetnek e kedvencz városában . . . és itt is csak nehány

napot tölthetek.

Ma uj operát adtak ; neve : Zayde. Szövege és zenéje Posehl

vagy Pesehl nevü bárótól. Meséje normandi mondából van véve ;

kivitele fantasticus ; szinpadi kiállitása pompás ; elöadása szabatos.

Pazarolva volt a fény, de jelentékeny és kifejezö minden tekintet-

ben. A hely-és kor-jellemének e híí kinyomata: szakismeretet, izlést,

nuívészi tapintatot és gyakorlati ügyességet tanusított, mind a

comparseria, mind a jelmezek és diszletek rendezésében. Egyébiránt

hiszen könnyü nekik ! Elöttök a böség forrása ; s birtokukban min

den eszközök, melyek'itt utbaigazithatják a mu'szakok vezetöit.

Hanem a ballet mindenütt és mindenben egy és ugyanaz.

Orsópergés, nyujtózás, ágaskodás, mereszkedés, rángatózás, és ismét

forgás. És e stereotyp forgadalomban semmi jellem, semmi báj,

semmi értelem. Ha kivételkép találkozik is egy tündéri egyéniség,

ki szellemet képes lehelni ez általános alakzatokba, kinek minden

íze beszél azokhoz, kik a költészet néma nyelvét ismerik: a többi

száz meg száz, mélyen alól esik a míívészet szinvonalán, s lelketlen

fabáb.
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Nekem az opera zenéje tetszett. A zenekar magas fokán áll a

tökélynek. A z énekesek középszeruek.

Masnap.

A hires Glyptothekát megnéztem. Könyveket irhatnék arról,

mit ott láttam, és még sem fognám magamat kibeszélhetni. Már az

épület maga, elassical egyszerüségével, remeke az épitészetnek, s

fényesen igazolja fejedelmi alapítójának magas mííértelmiségét. Lát-

hatni e fönséges csarnokokban a szobormíívészet fejleményének foko-

zazatait, annak egyptomi böicsöjétöl kezdve görögországi fényko-

ráig. E gyüjtemény jelessége nem annnyira számszerinti gazdag-

ságában áll a mtfpéldányoknak, mint inkább történeti teljességében.

Azonban némely idöszakok, vagy nemzetek szerinti mííágazatok,

tulböVen is képviselvék.

Az egyes osztálytermek alakja, falszinezete, freseói, s egész

elrendezése, teljes összhangzatba van hozva tartalmaik jellemével.

Van itt egy alvó szatür, mely reám rendkivüli módon hatott.

Ez alakot örökké látni fogom. Ez a míívészet egyik legnagyobb

csodája. Praxiteles és Scopas fénykorának maradványa. E márvány

annyira él, hogy lélekzetvételét halljuk és látjuk. Az emberi képes-

ség e nyilatkozványa határos a lehetetlenséggel. Ez alvó embernek

arczán nemcsak az van kifejezve, hogy 15 részeg, hanem hogy ez

minö neme a részegségnek, minö hangulata ez a mámoros kedély-

nek, mit látszik ez az ember álmodni ? . . .

A muvészi valóság sokkal mélyebbenvan e szobormíívek leg

nagyobb részében kinyomva, semhogy ezek a zebeklébieknek tetsz-

hetnének, kiknek elve az, hogy minél tovább jár a míí attól, mi

forró életet lehel ; minek húsa és vére van: annál szebb, s míívészi-

leg annál tökélyesebb. Az ö izlésöknek az „alvó szatür," „Bachus"

és több efféle, egyenes ellentétele. Ezek nekik szükségkép torzala-

kok. Nekem pedig, a maga nemében, mindenik fönséges, mert esz-

ményileg való.

Másnap.

Az udvari és nemzeti szinházban ma Donna Diannát adták.

Boldog isten ! mily szegénység, a mi itt van , míívészi tehetségek
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dolgában! Mikor Dianna mondja szalagjáról, hogy a fehér a szinek

hiánya, szánalommal gondolám : te pedig jó asszony, a míívésznök

hiánya vagy ! Ide jertek ti otthoni járdakoptatók es kapakerülök,

kik fitymáljátok azt, mi sajátotok, mit Isten kegyelméböl ingyen

kaptatok, jertek és tanuljatok becsületet, tanuljatok emberséget a

példán, hogy a korlátlan országfó, ki él- hal a míívészetért, nem ké-

pes egy jó szintársulatot összekaparítani a legdúsabb feltételek mel-

lett, 32 német államból, e sovány korában a teremtö szellemeknek ! . .

Minö középszerüségek ezek, ily szinházban, ily városban és

hazában ! Ugylátszik, a bécsi várszinház minden német talentumot

kimerített.

„ Lefejtetett a müvószet bora,

S e szinháznak cэaк a seprö maradt!" . . .

mondá Shakspere.

Szerelmesök csinos ember, s játéka ép azon nemü, melyet a

szebeklébi-féle aesthetikusok szépnek tartanak ; én pedig üresnek,

modorosnak, jellem- és élettelennek mondok. Pedig oly szép attitu-

de-eket csinált, mintha mind a tükör elött, vagy legügyesebb táncz-

mestertöl tanulta volna be. Szóval, ez azathenaenmi mííitész szinésze-

elveinek teljhatalmu képviselöje, mint kinél az életrevalóság teljea

hiánya annyit jelent, mint a míívészeti szép netovábbja.

Vakesetböl van-e, vagy szerencsés számitásból ? nem tudom ;

hanem van e szinháznak egy ritka, s azért megbecsülhetlen tulaj-

donsága : a hallékonyság (acustica.) Es ha eddig az épitészetí hallé-

konyság rejtély volt: az itt fel van fedezve. Különös, hogy e fölté-

tel, mely szinházak épitése körül szükségkép legelsöés legfontosabb :

eddigelé, mondhatni, mindenütt el volt hanyagolva, vagy egyéb

tekinteteknek — melyek e mellett haszontalanok — alá volt ren-

delve. Mert avvagy mit ér a legczifrábban s kényelmesebben rende-

zett szinház is, ha süket?! Itt azonban,ugy látszik, hogy akomííves

és ácsmester urak figyelmeztel ve voltak, hogy ezen épület arravaló,

hogy ott beszéljenek és danoljanak ; s hogy abból,mitott beszélnek

és danolnak, egyetlen betühangnak sem szabad elvesznie ; tudniok

kellett az épitöknek, hogy oda száz- meg száz-ezerek épen csak azért

mennek, hogy hallgatva élvezzenek és tanuljanak.
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E gyönyörü szinház bensö világa tökéletesen gömbölyü ; ugy ,

hogy a szinpad elöterén játszók e körnek vonalán belöl esnek. Az

elsö szinfalak közötti tér zárva van. A páholyok nem fülke-alakuak,

azaz : nem zárvák oldalfalakkal és menyezettel, hanem nyiltak, sza-

badok, és csupán oly magas rekeszekkel különözvék el, mint elö-

támláik. E szerint a szinpadi hangnak lehetlen elvesznie, elöször

azért, mert a hangok a nézöterem körvonalán belöl esnek : másodszor,

mert a nézöhelyen nincsenek üregek, melyek a hangot elnyelhetnék,

s harmadszor, mert a nézöterem hátfala pusztán s egyenesen emel-

kedik a felsö karzatig ; s e falról, három sorban, nyilt erkélyek füg-

genek, öntött vasoszlopokra támaszkodva ; e szerint a szinpadról

jövö hang a nézö füléig, utjában semmi gátat nem találván : teljes

épségben hömpölyög tova, s nem is mehet máshova, mint rendelte-

tése helyére.

Nevezetesség Münchenben, a többi között : tiszta vörös téglá-

ból épült és vakolatlan régi góth egyháza; az I. Lajos király

emelte roppant réz obeliszk ; a Maximilián érczszobra ; szurokjár-

dája ; kavicskövezete és kavicsmozaik járdái.

Augsburg.

A börtön magánya nem gyötröbb, mint a társnélküli ván-

doré, ki a körötte zajgó élet közepett nem talál egy szegény lelket,

kivel közölhetné tömérdek uj meg nj benyomások által ébresztett

gondolatait, érzelmeit.

Egyedül soha senki ne utazzék, mert ebben több a gyötrelem,

mint az élemény.

Augsburg szokatlanul ószerü város, a vénség tiszteletreméltó

komolyságával. Oly modoru, mint Kassa vagy Epeijes, kicsinyben.

Sánczokkal van körülabroncsozva , és folyók hasgatják keresztül-

kasul.

. E város hátrább van ugyan Pestnél 20 évvel, divat és fény-

üzés tekintetében, de ugyanannyival áll elöbb a virító míí-ipar s

egyéb társadalmi közerények dolgában.

A német kisvárosi szinházak nem érdemelnek figyelmet. Rólok

nines mit mondani egyebet, mit hogy az, mit ott látunk, nem is szi-
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nészet, hanem csak valami olyan izé — mely kissé hasonlit a sziné-

szethez.

Azonban a német kis városok e részben nem is követelök,

sem fitymálók ; ;szerényen érezvén, hogy jó társulatot meg sem bir-

nának.

Valaki nekem otthon a minap ezeket mondotta : „Senki sem

tagadhatja, hogy minden kornak és népnek saját közizlése és ebben

gyökerezö míívészeti közvéleménye, közérzülete van, mely hatalom-

szavával kényuralmat gyakorol a mííintézetek fölött. Ez intézetek

állása tehát, amaz uralgó közvélemény ellenében, mindenkor szen

vedöleges. A míívészet, ngymond, akkor érti hivatását, ha kora ki-

vánalmainak enged, minthogy a míívészet csupán az élettel egygyé-

olvadva gondolható ; ellenben ettöl különválva, saját életétöl vá-

lik meg.a

Én e felfogást egyoldalunak mondám akkor mindjárt ; s itt

okát adom magamnak, miért? Mert a mondottak, más szavakkal,

tmnyit tesznek: hogy a míívészet alázatos szolgája legyen a kor

szeszélyeinek, s a helybeli divatnak. A szolga pedig csak vakesz-

köze mások czéljainak, a helyett, hogy neki lennének czéljai, vagy

ó lenne czélja önmagának. Kell ismernünk örök igazságokat,

melyek semmiféle korszeszélyt vagy közdivatot niagokra nehezedni

nem engedhetnek. Im ez örök igazságokban áll a míívészet függet-

lenségének os-gránit alapja. A méltányos szempontot tehát itt is

középen kell keresnünk.

Példánakokáért : ha az opera kedvencze a kor izlésének, s az

ugynevezett míívészeti közvéleménynek : ám legyen opera ; Isten

hirével. De, kik az örök igazságokat kezelik : használják föl ezen

korszeszélyt, e közdivatot saját legmagasztosabb czéljaik elömozdí-

tására. Vegyék ki az operát világpolgári, azaz : értelemnélküli álta-

lánosságából, s adjanak annak specialis irányt. E specialis irány

pedig nem lehet más, minthogy az opera saját, eredeti kifejezése

legyen azon nemzet érzelmeinek, melynek kebelén ápoltatik. A nem-

zet kebeléböl fakadjanak hangjai, mert csak igy szólhatnak viszont

annak azivéhez. Szóval, míívelje a nemzeti dalt, zenét és tánczot. Az

olasz dallam és zene dicsösége miben áll? Abban: hogy nemzeti
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lít, mint önmagához.

Tegnap estve egy kézmüves , ki velem egy asztalnál ült, na-

gyokat hazudott Magyarországról álmélkodó társainak. A csárdát

festvén elöttök, azt mondá, hogy az egyetlen roppant terjedelmü

szobából áll, s hogy benne 150 betyár tánczol, és 80 czigány mu-

zsikál egyszerre. Csak abban mondott valót , hogy Magyarország-

ban bor és kenyér sok és jó, de pénz kevés van.

A „Három szerecsen" czimü nagy fogadóban százhuszféle bort

számláltam meg az itlapon. A földgömb nedvének quintessentiáját

látom itt összegyüjtve. E 120-féle földi nektár között legdrágább

és igy legelsö értékü a tokaji; mert palaczkjának ára kilencz ba-

jor forint, azaz : 18 frt 45 kr váltóban. Utána közvetlenül a jános-

hegyi kabinetbor következett árminöségi tekintetben. Az itlapon

összesen tizeqhatféle magyarhoni bort számláltam meg. Ezeknek

termesztöik is mind megnevezvék.

Wurtemberg.

Minden oldalról szegénység! A vendéglökben drágaság, rosz

étkek, A falvak és városok faházakból épitvék, cserep födéllel.

Hegyes-völgyes ország, tehát szép. A szölök szorgalmasan van-

nak mivelve.

Itt már vége van a sörországnak, s borország kezdödik. De

bora savanyu is, drága is. A legroszabbiknak itezéje 24 garas.

Ulm.

Egy öreg ember mutogatta a csaták terét, melyekröl Ulm tör-

téneti várossá lön. Napoleonról is mesélt egyetmást.

Mino kín az a sok német tájbeszéd. Osztriától fogva ez már a

harmadik; és mindenik érthetlenebb. Ez a würtembergi a leg

ierdébb.

Stuttgart.

Fából épült igen szép kis város. Csupán a királyi palota és

még egypár középület látszik kötömegíínek. A többinek fabordá-

zata van, s ein tek hézagai téglával töltvék. A könek e nagy bösége

5*
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mellett. minöt e kis országban látok, miért épitnek ezek fából ? Mert

még a város körötti szöllöhegyeken szétágazó utak is négyszögü

gránittal kövezvék. Cserépfödél, szurokjárda, gránitkövezet ésfaház;

minö furcsa ellentét.

Az ó vár-terén Schiller érczsznbra Schwanthalertöl , lesütött

fóvel.

S z i n h á ?..

Operát adnak. A szinlapon e neveket olvasom : Báthori her-

czeg. Juranics. Szamos. Arradiz. Zápolya. Mar csak e nevek miatt

is be kell mennem. S hát mi lön belölök? А В ¿11 é j . — Báthori her-

czeg körében a magyar fóurak jelmeze : karbonári köpeny, lobogós

ing, szíík és hosszú lábravaló volt !

A szinház elég csinos, de szegényes. Hány magyar dynasta

van, ki ily szinházat kiállithatna s fenntarthatna a nélkül, hogy

nagyon meg kellene magát erötetnie ! Ebben hetenkint csak négy

elöadás van : vasárnap, kedden, szerdán és pénteken. Törteneti ne-

vezetessége abban áll, hogy S ey d el m ann itt fejlödött ki, szinte

tetöpontjáig nagyságának ; és hogy az igazgatósággal történt meg-

hasonlása következtében hagyta el Stuttgartot végképen.

Liszt is itt van. Ma adta harmadik hangversenyét. Nem talál-

tam szállásán, tehát F. gróf levelét a kapusnak adám. Midön késöbb

ismét aiTa fordulék, épen a társaskocsira ült, fekete magyar gubá-

ban, s nagy török feszszel a fején, 8— 10 dandy kiséretében. Heil-

bronba ment, hogy ott ma este mííködjék. Holnap játszik itt utol-

szor Pantaleoni hangversenyében.

Lisztet az teszi valóban nagygyá, hogy jövedelmének nagy

részét a jótékonyság oltárára teszi. Az ó müvészete, mondhatni, az

éhezö emberiség mannája ; csatorna ö , melyen a gazdagok kincsei

szétfolynak ismét a nép között. Ó a merre jár, mint a Nilus áradá-

sa, böséget és áldást hagy maga után mindenütt.

Wurtemberg.

Az országutak mellett mindenütt gyümölcsfák. Követésre intö

példa. A mezökön mindenfelé csiu, tisztaság, takarékosság, rend.
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Ezek tudják a földet becsülni ! Hauem ugy tetszik , mintha e föld

inaszakadtáig megfeszitené erejét, hogy önálló ország lehessen, vagy

hogy számot tehessen a többi államok sorában. Epen, mint a nagy-

pipáju, kevés dohányu felföldi vagy erdélyi nemes ember a többi

között.

Ez a vvürtembergi tájbeszéd olyan , mint mikor a franezia töri

a német szót.

В A d e n i А 1 1 a m.

Carlsruhe sokkal szebb varos, mint Stuttgart. Szabatos felosz-

tás; széles, egyenes utezák ; kényelmes és tiszta járdák; izletes,

gyönyörü paloták, ámbar ismét csak fából.

A november 16-diki frankfurti hirlapban borzasztó sziuekkel

festvék a november 5-diki pozsonyi, s az ezt megelözö pesti esemé-

nyek, melyekben a szathmári követ és az ifjuság szerepeltek.

Carlsruhetól a Rajna fél mértföld. Kniellingen nevíí falunál

szokott a gözös kikötni, hol hajóhid van a Rajnán. Ide gyalog jöt-

tem, nem levén más mód, s nem akarván egy napot késni meddig

Straszburgba vivö alkalom találkozik.

Egy parányi gözöst találtam itt. 30 lóerejü, s mégis igengyors.

Utas nines rajta, mert az alsó gözös, melynek terhét át vala veendö,

elkésett.

A rajnai tájak itt az aldunaihoz hasonlitanak.

Már látom Straszburg tornyait, s a világhiríí Münstert. A Rajna

közepen állok ; a ponton, hol a német és franezia lég összefoly. A

bal parton vitorlás hajó, melyet 50 franezia von kötél hámokon.

Ez tehát ama föld, melyröl a történet és hir oly rendkivüli dol-

gokat regélnek ?

Még nehány perez és valósággal látni foglak téged, nép éshon,

mely távolból a költészet varázsszinében tüntél föl lelki szemeink

elött ! . . .

Te vagy-e valóban a tova kékelö jegenyesorok mögött ama

evészek hona,e

„Melyben egy világnak szive ver,"

hol

„A müvészet fénylfi csarnokában

Égi képet uj korára nyom,
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S mig ezer fej gondol istenészszel

Fárad a nép óriás kezével ? . . .

Olyan leszesz-e a közelben is, minönek a képzelet mágusztíí-

köre mutatja képedet ? . . .

Francziaország.

Straszburg igen élénk franczia varos. Nyelve sem német, sem

franczia kizárólag, hanem miud a ketto egyaránt. A Rajnától, me-

lyeu által ismét híd köti össze a német és franczia földeket, negyed-

órányira fekszik, sánczokkal megerösitve.

Nagy részben e város is faházakból áll. Járdái földszurokkal

boritvák. Itt már mutatkoznak és szerepelnek a hires kószafiuk,

vagy faczipös gaminok.

Láttam Guttenberg vasszobrát.

Láttam a Münster-egyházat, a középkori épitészet remekmü-

vét, ezer meg ezer finom köfaragványaival , s bronz-szobraival,

üvegfestvényekböl álló ablakaival, hires óra-gépével s egészben te-

kintve: széditó magas, müvészileg bájos, sugár alakjával, mely

mint kedves áldozat füstje, egyenesen nyulik az ég telé, s ezzel,

fenn a kéklö homályban, összefüggni látszik. . . .

Metz

Nagyszerü szép város, illetó'leg urös vár, sánczokkal és folyók-

kal többszörösen körülvéve. Házai mind faragott kövekböl. Gyö-

györü középületek, de többnyire szük utezák ; a várost keresztül-

kasul metszo csatornák és vizmüvek ; fodeles piaezok ; itt-ott bor-

zasztó rondaság ; szép partok a bástyákon ; gyönyörü kilátással a

vidékre; gyümölcsben olesóság, különben drágaság; ¡gen szépószerü

egyház, festett üvegü ablakokkal ; benne nagyszeríí miseáldozat,

melyet mély és dorgö haugu érczhangszerek, és cherub-hangu gyer-

mekénekek kisérnek, az orgona hiányát pótolván. Az egyház ajtaján

pedig egy ragasztvány azt hirdeti, hogy ma épen m a g y a r h o n i

szent Erzsébetünnepe tartatik. . . .

A straszburgi gyors utazási irodában azt igérték, hogy onnan

42 óra alatt röpittetünk Párisba. Ime már 22 óra mult el belöle, és

az utnak csak egyharmadát tevök meg. . . .

Utunk Champagneon visz keresztül.
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Epernayben a vezetnök rendkivüli állomást rögtönzött; azon

pillanatban valamennyi utas az utfélen álló csapszékbe rohant,

melynek falára rofnyi betükel ez van irva : „Bon vin de Cham

pagne."

Betekinték magam is. Es ime odabenn a csaplár nagy gyorsa-

sággal bontja föl az L-meretes ónfejü palaczkokat és tölti nagy po-

harakba tartalmukat.

Mivel tehát épen forrásánál valék e világhirü pezsgöbornak, a

bubánat egyedüli balzsamának: utitársaim nemes példájára, az ott-

honiak jóllétére s a magam egészségére kiüritém illetményemet ; a

zsebembe is tevén egy oly palaczkot, milyenért otthonn 4 — 6 frtot,

itt azonban ezért csak e g y e t fizettem.

Utunkat innen az Epernay-völgyben folytatúk, melyet hosz-

szában a Bodrog nagyságu Marne folyó hasit. A hegyck, melyek a

pezsgöt termik, a folyó két partján nyulnak végig, s inkább szeli-

den lejtök, mint meredek fekvésüek.

Itt-ott gyönyörü kastélyok , bizonynyal azon szöllögazdákéi,

kiknek erszényébe a világ uiinden részéböl l'oly az arany, azon szel-

lemdus nedüért, mely az ö pinczéikböl szerte foly a vibígra.

E kastélyok kertjeiben a még le nem szakasztott szollöfürtök,

viaszvászonba kötözve függenek vesszöikröl, melyek magas lugaso-

kat alakitanak.

Kedden, november 21-dikén, két napi s két éjjeli folytonos

utazás utan reggeli öt órakor a vezetnök Páris közepén kelte föi

bennünket.

Felpillanték, de a nagy köd miatt nem látok egyebet, mint

égö világot a boltokban, s egyes iparíízöket , kik dolgaikra sietnek.

A függöny tehát föllebbent valahára! . . .

Lássuk, mi van mögötte?
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Egressy Oábornéhoz.

Páris, 1843. nov. 21.

Kedves nöm, édes Zsuzsikám ! Örvendj velem, czélomnál va-

gyok. Ma korán reggel érkeztem Párisba. Többféle apró viszontag-

ságon mentem az uton keresztül, de semmi, csakhogy itt vagyok.

Mihelyt leszállék, azonnal körülfogtak, s megrohantak a kék inge-

sek, s más fürgenczek, ajánlván egy s más szolgálatot; közöttük

egy potrohos németül szólíta meg, s az épen helyben levö gyorsko-

csi-társulat fogadóját ajánlá, hol egy szobát is bérelék. — Gyorsan

felöltöztem, s elindultam a Szajna tulpartjára, Puskást és Bátorit

fölkeresni. De Puskásnak már csak czíme van kávéházán, ö maga

nyugalomba lépett, s utódja igazított el szállására, miután ennél

egy csésze drága és rosz kávét megittam volt. — Puskás egy öszbe-

vegyült szelid jellemü becsületes ember, igen szivesen fogadott ;

tisztán beszél magyarul, ámbár néha találgatnia kell a szót. O eliga-

zított Bátorinak mostani szállására, kit kétszeri hosszas kerescs után

meg is találtam. — Ez, — édes, — igen megbecsülhetlen jóságu

ember, most nösült, egy árva franczia leányt vett el ; s neje egy

más rokonával himzéssel foglalkoznak ; ez egy neme keresetöknek ;

Bátorit, — mint tolmácsot a keleti nyelvekben, — a kormány fizeti

800 frankkal évenként, a miböl egyszerüen élve, tisztességesen ki-

jönnek. Bátori e hivatalában igen sokat utazik; most jött vissza

Afrikából Képzeld, — édes, — örömemet, midön meg-

érkezésem napján a postán levelet találok töled ! Ki nem mondhatom

mily jól esett ez nekem ! mintha veled személyesen találkoztam

volna, — mintha te engem megelözvén, itt vártál volna tárt karok-

kal Miért nem küldhetek neked e levélben szárnyakat,

édes, miért nem tünhetsz ide hozzám a szelek hátán, ide a Tuilleriák

kertjébe ! Óh miért oly méltánytalan irántad a sors, hogy

ezen érzelmekböl a téged illetö részt nem élvezheted ! ? A

„Theätre français" -ban a „Szaraczént" adták. Igen jól esett elöször

is oly darabot látnom, melyet ismerek. Az én szerepem fölségesen

volt adva, ámbár kissé különösen, azaz: francziásan. — Hát még
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az a szinésznö, — Nob let nevü, — ki „BérangéréÂ-t, a Kántor-

n é egykori szerepét adta ! Ez — édes, — valami mondhatlanul dí-

csö volt ! Az indulatnak, a szenvedélyeknek ily rendkivüli fokozatra

emelkedett, s mégis ennyire nöi, oly mélyen a kebelbe markoló ki-

fejezését soha sem lättam : — Schröder né bámulatra gerjesztett,

de ily hatalommal,'— mint ezé, — soha színi elöadás még meg nem

indított. De hát még Rachel milyen lesz, ha már ez is ilyen !

Azonban félek, — édes, — hogy oly szerencsétlen leszek, hogy ezt

meg nem láthatom, mert folyvást betegeskedik. Oh Istenem, hol

vegyek idöt és pénzt, mindent, mi itt van, tudni, ismerni, látni ! ? —

Sokat fogok virasztani, mert nappal járnom kell, s csak éjjel irhatok ;

mert hiszen, hogy nappal szobában üljön az ember Párisban és ir-

jon, •— az lehetetlen. — Oh — édes — a legnagyobb vigyázat és

óvakodás mellett is ki van téve az ember a csalások különféle ne-

meinek, s a pénz rendkivül megy. Eddig jegyezgettem költségeimet ;

de most már többé rá nem érek. Szállásom, hová ma jöttem, igaz,

hogy olcsó ; ezt Bátori eszközölte számomra ; húsz frankot fizetek

érte egy hónapra. Igaz, hogy igen kicsiny ; de nekem elég ; kályha

nines ugyan benne, — de egyéb minden, mi a kényelemhez tarto-

zik : kárpitos tiszta ágy, nagy tükör, képek, irószekrény, ruhaszek-

rény, éjjeli szekrény, az ágy elött szönyeg, az ablakon nagy függö-

nyök, két nagy rococo-karszék, egyik bársonynyal, másik lóször-

böl szövött kelmével boritva, — csak maga hiányzik bele, — édes !

— A mAsik fogadó-szoba, hová elébb szállék, ahatodik emeleten volt,

a háztetö volt szobám tetözete, mely alatt csak görnyedezve mozog-

hattam. A csizmám szakad, kalapom sines, — pedig be nehéz lesz

ezekért itt a pénzt kiadnom ! Hogy vagytok ? irjatok minél

elö'bb .... soha sem voltunk még ily távol egymástól ! Oh

beh szeretném, ha a kis leányomat is valaha idehozhatnám !
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Szentpétery Z s i g m o n <1 h o z.

Páris, 1843. nov. 23.

Barátom Zsiga !

Itt vagyok. Hol kezdjem és hol végezzem?! A

hosszu éveken táplálgatott vágy, bármily erös volt kezdetében, s

bármennyire elválaszthatlan is életünktöl : ve'gre mégis elfárad, ba

rátom ; — a hosszas eröködések, s azon bizonyosság tudata, hogy

a czél többé nem kétséges, némileg közönyösse tesznek a tárgy

iránt; azonban a mint ehhez közeledünk: dobogni kezd a kebel, s

minden érzékünk talpra szökken, mintha villanyerö érte volna ideg-

zetüaket. En legalább igy valék, pedig Párist csak akkor pillantám

meg, midön már benne valék, mert éjjel érkezém. Eleinte alig hihe-

tém, hogy itt vagyok. Ez tehát Páris, gondolám ; egyet sohajták, s

aztán elkáromlám megérkezésem örömének exaltatióját, mondváu :

megfogtalak végre átkozott chimerája a nyugtalan kebelnek, ki leg-

szebb életszakomat rablád meg ! ennyibe kell-e neked kerülnöd lel-

kileg és anyagilag?! Ugyde, hiszen ez a mi sorsunk, — zarándok

népé, — ugy-e barátom, melynek horoscope-ját Eumenidák készí-

ték, hol irva van, hogy e népnek ne legyen öröme, mely egyszer-

smind fájdalomba ne rezegjen át ! — Legelsö gondolatom volt aztán

nektek irní ; de elöbb, ha csak egy pár perczre is körültekinteni,

mert a hol leszállék a kocsiról, ugyanott fogadtam egy pár napra

szobát is, a mely inkább galainbfószeknek mondható ; mert ha ke-

zemet a zsindelyen átdughatnám : az eget érném ! Zsuzsika

levelét szerencst'sen megkaptam, mely oly jól esett, mintha mind-

nyájatokat pillant ottalak volna meg, véletlenül. — Puskást

és Bátorit fölkerestem — Oh, barátom, beh kimondhatla

nul érzi az ember itt, — ily messze földön, — egy rokon, egy jó

barát, vagy csak egy ismeretlen földiének is hiányát, — annyi nép

közt elhaladni, mely mind oly idegen, s annyi ideig de csak egyet-

len hangot sem hallani, mely lelkünknek ismeretes lenne ! — De a

szinésztárs az, mindenekfelett, kinek a vándor-szinész, — család-

tagjai után, — oly végtelen hiányát érzi ; ez az ö faja, az, mely vele

legrokonabb gondolatban, érzelemben, mindenben. — Ez sokszo
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rozna most minden éleményt , tizszerezné a tapasztalásf, a tanul-

mányt! Barátom, a csodák tengerében, mely az embeii;

minden oldalról egyszerre rohanja meg, az elsö perczekben elveszti

magát az ember, — idö kell, hogy eszméletét rendbeszedvén, magát

tájékozhassa, a dolgokat elrendezze, sorba vegye. — Ez a Páris

csakugyan megfelel azon álomszerüségnek, melyben nekünk a tá-

volban megjelenik. Népe és történeti emlékei élénken sejtetik az

idegennel, hogy a borzalmak, vészek ésbolond ellentételek honának

középpontjában van, hol örült szenvedélyek, értelmi hatalmasság és

érzékiség háborognak, — hol tragi kai és bohózati szélsöségek járják

villitáuczukat. — A „Palais-royal"-t értem legközelebb , mivel a

„Théátre français" -t legelsö gondom volt fölkeresni, s ez amanuak

épületében van. A Palais-royal egy roppant négyszöget képez, több

ndvarral, kerttel, szoborral ; az egyik kertben van egy kis ágyu,

mely déli 12 órakor magától elsül, — azaz : a nap gyujtja meg egy

üvegen át, melynek gyúpontja 12 órakor a lyukra szolgál. De

a boltok s az áruczikkek gazdagsága, ezeknek elmés. izletes és csá-

bitó elrendezése az, a mi a Palais-royal hosszu csarnokain végig a

szemet magára vonja, s hát még estve, a légszesznek nappali vagy

inkább tündéri varázsfényénél ! S a tömérdek elegans nép, mely itt

estve és nappal sürög-forog ; mindezekröl részletesen majd alkalmi-

lag. — A mennyire két szinmíí elöadása után, s egyszeri tekintetre

itélhetni : a Théâtre français felül áll a bécsi várszinházon, kivéve

ennek egy pár tagját. — Oh, mily fölségesen adták a „Szaraczén"-t !

Erröl is majd késö'bb Ez a Báthori hasonlíthatlan becsült-

tességü ember, s az idegfnnek megbecsülhetlen ; mi készséggel vezeti,

utasítja, segíti az embert. Egy olcsó és jó szállást szerzett, hova már

beköltöztem, — húsz frankért egy hónapra; igaz, hogy szükecske»

Szilágyi Palinak épen másfél lépés volna; azaz: egy nyoszolya

hosszaságu, és ugyanoly széles ; de becsületesen butorozva, tiszta jó

ágy; — elsö emelet, utczára, — s még szolgálat is, és Párisnak

kellö közepében, a Lonvre és Palais-royal között, — mindenhez kö-

zel, mi engem érdekel ; - mindezen tulajdonokat ily olcsón együtt

találni Párisban, igazi szerencse. A szobában nines kályha, mert igy

sokkal drágább volna ; de hiszen én csak éjjelre fogok hazajárni,

annyi lesz a néznivaló. Mi több, ezen Hôtelben két magyar is lakik :
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Mazur orvostanuló, és Markovics nevüek. — . . Itt minden parányi-

ságban van valami szokatlan, valami különös a mi nckünk uj. —

Mióta irok: márszáz meg száz ordítozó, énekelve áruló szatócs ment

el ablakom alatt, kik gyümölcsöt, zöldséget, ruhát, kalapot, esernyö-

ket, szekeren és gyalog hordoznak egész nap, szerte a városban; a

szomszéd Caronssel - téren pcdig egy csoport nép között két

ember komédiázik, nagy lármával és hadonázással. — .... Midön

legelöször a Szajna egyik hidján megállék, — a melyen IV. Henrik

lovas ércz-szobra áll, — mily nagyszerü látvány mindenfelé! a tö-

mérdek vas- és köhidak, melyek mindenike egy-egy mestermíí ; —

két felöl a partfalak, faragott kövekböl, melyekre maga Napoleon

tizenkét millió frankot költött : a víz hosszában kétfelöl a nagyszerü

épületek, különösen a Lonvre, s ezzel egyfolytában a Tuilleriák,

kerttel, szökö-kútakkal, a luxori obeliskussal, szobrokkal; a kertek

fólytában az elyseumi mezök végtelensége, a diadal-ívig ; a Szajnán

az emeletes fördölmzak, hajókon, salonokkal, erkélyekkel ; a tömér-

dek mosó-hajók, ezer meg ezer kezekkel, melyek ablakaikból a vizbe

nyulva mozognak, stb. stb. mikröl máskor

Egressy Oábornéhuz.

Páris, 1843. dec. 2.

Edes Zsuzsikám ! Magamról tudom, hogy nyugtalanul várod

leveleimet. Válaszodat müncheni levelemre megkaptam, — tiz uap

alatt ért ide Egészségem van - édes, — valamilyen, de

elégedettnek magamat nem mondhatom. Akármerre járok, csak ti

vagytok eszemben ! Mcnnyi veriték árán van ez a kis ta-

pasztalás megvásárolva ! Igen sok kínom van — édes — az

élelmi szerekkel, — még máig sem tudtam olyat találni, a minöt

szeretnék ; pedig tudod, hogy én akármi szegényes ételnemmel meg-

elégszem Minden erös természetem mellett is hideglelést

kaptam a napokban az ételtöl A jobb ebéd két- és harmad-

fél frank ; de itt oly felette kis adagokat adnak, hogy a kis leányom

sem lakna jól vele, — pedig tudod — édes, — hogy én nagyétkü

nem vagyok A szinházaknál a beléptijegyekkel egész vásárt
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csinálnak, adják és veszik a jegyeket bizonyos emberek, a kik azok-

kal kereskednek. Ha az ember egy részét a darabnak megnézte, ki-

jö, eladja jegyét féláron, megy más szinházba, s ott is féláron vesz,

— s még egy harmadik szinházba is elmehet, ha épen omnibnsra

felkaphat ; mert némely szinház messze van Itt a bérkocsik

többnyire egy lovasok. Es vannak taligák, olyanok. hogy a

kerék tetejét kezemmel sem érem föl, s a keréktalpak szélessége

egynegyed röfhyi ; — egy-egy lóra oly nagy terhet raknak, mint

nálunk hat lóra. — Itt van К—d, gyönyörü szállást tart a

város legszebb részében ; — igaz, hogy a hatodik emeleten van, de

gyönyörü kilátással, a királyi kertekre és a Szajnára ebédre

hivott a legelsö angol ebédlübe. Itt már felségesen lehet enni ! va-

lódi pezsgöt is ittunk, — én a maga egészségére ! A szölöt

itt fonttal mérik ; fontja 8 garas, a jobbnak 30 garas ; de van tiz

pengö forint is egy font, az elsö rendü vendéglökben, — ezek aztán

spanyol és görögorszàgi szölök Tizennyolcz forintot fizet-

tem ma egy pár csizmáért, mert már az eddigiben nem járhatok ;

soha sem esett ily nehezemre a pénzt kiadni ! Hogy megcsalt ezzel

a csizmával az az otthoni suszter, alig tartott egy hónapig !

Egressy Gábornéhoz.

Páris, 1843. dec. 28.

Kedves Zsuzsikám !

Mikor ezen levelemet veszed, már én akkor utban vagyok

hozzád. Hogy töltötted a karácsony ünnepet, édes? Engem az itteni

magyarok, — valami negyvenen, — nagy lakomával tiszteltek meg.

— Egyik igen gyönyörü toastot mondott. Már valami négyszerven-

dégeltek meg igy, hol egyik, hol másik. Holnapután ujév napja

lesz : Isten éltessen téged — édes — sokáig ; tudom, te is azt kivá-

nod nekem ! Egészségemröl most nem irhatok neked örvendetest ; a

mellem fáj, ugy, a mint egyszer fájt már, midön Coriolanban elö-

ször felléptem, és Ivanovics gyógyított; sokat szenvedekrá. Nagyon

is megsanyargattam testemet, lelkemet ; mivelaszinházak itt mindig

12 órakor végzödnek, én pedig még azután, eleinte, egy pár óráig



78

jegyezgetni szoktam, hogy a mit láttam, ne felejtsem, és hog}7 nap-

pal ezzel se teljék az ido ; és most már nem tudok éjjel aludni, min-

dig csak 4 vagy 5 órakor jön álom szemeimre, és ez az álmatlanság

igen emészt. Alig várom, hogy haza mehessek. Rettenetesen gú-

nyolna ki a sors, ha ezen utamnak áldozattja lennék ; de ajó, az

igazságos Isten meg fog engemet tartani nektek, enyémeknek.

A szinpad fog engem kigyógyítani, mint már több-

ször is te vé. Reménylem, hogy még nem lesz késö. Hiszen éle-

temnek még csak ezután akarnám valódi hasznát venni. Az itteni

ködös, egészségtelen levegö, — érzem, — hogy nekem nem jó ; so-

kat tesz azon u idor is, melyet a párisi ételek iránt érzek, mely

onnan van, hogy rettenetes dolgokat hall az ember, miket itt az en-

nivalókkal véghez visznek, miket majd elbeszélek otthon. Holnap

utolszor még Rachelt akarom megnézni, Phedrában, egyik leg-

jobb szerepében. Ujesztendö napján pedig К . . . d erövel az opera-

bált akarja velem megnézetni, melyet akkor adnak az Opéra-comique-

ban, egyik királyi operaházban, különben még ujév napján is elin-

dulnék. — Sok nézni való lett volna pedig még, édes ! . .

Delavigne Casimir temetése igen pompás volt ; a szö-

nyeg szegleteit vitték : H u g o V i c t o r, mint az akademia képvise-

ltije, — Moutalivet, a civil-lista fönoke, s mint a kormány kép-

viselöje, — S a m s o n, a nemzeti szinház-, és M e 1 1 e s v i 1 1 e, a drá-

mai költök részéröl. Beszédeket tartottak sírjánál : lingo V. Samson,

és egy ifju lengyel számüzött, ki egy marok lengyel földet hintett a

a „V ar so vienne" irójánakszemfbdelére, ezen szavakkal : „álmod-

jál e hon feltámadásáról, melyet megéneklél !" — Lehetlen volt kö-

zel férni a koporsóhoz; több mint 40 ezer ember környezte, — és

igy a beszédekböl is nagyon keveset hallhattam. Akiséret közt nd-

vari hintók is voltak. Igy tiszteli e nép jelesbjeit. A temetés napján

a Théâtre français zárva volt. — Tegnap nyította meg a

király a kamarát. A Tnilleriáktól egész a követek házáig tömérdek

katonaság, — lovas és gyalog, — volt felállítva, több sorban, —

ugy, hogy a király kocsija a tolongó néptöl mindenütt egy jó pus-

kalövésnyire volt. A kamarába jutni közönséges embernek lehetet-

len. — Rachel elöadásait , — ki betegsége ntán nem rég lépett

föl, — rettentö nép ostromidja, tegiíap Stuart Máriát adta. — De a
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többi szinházak is mindig tömvàk. — IIúsz szinházban, körülbelöl

1600 szindíirab között, — mik ittlétem alatt adattak, — csupán

kettö volt idegen, a többi mind eredeti, azaz : franczia. — A pá-

risi érsek befolyása következtében a kormány nem fog hivatalosan

képviselve lenni a Molière emlékének folavatásán, — mely január

15-én, mint Molière születése napján megy vt'ghez; — mert, ugy-

mond az érsek, — ennyi közkitüntetésre nem kell olyan kom(''(liást

méltatni, a ki számüzve volt, ésaki „Tartuffert-ot irta. — „lme? eny-

nyire jutánk tizenhárom évvel a forradalom után !" jegyzi meg erre

a „National." — A felavatás egyébként rendkivüli ünnepélylyel fog

vt'ghez menni ! — Most épen négy órát ütött éjfél után ;

nem tudok aludni. — Mellfájásom valamennyire szünik, de tudom,

ismét visszatér, mert igy szokott ; de azért ne búsulj, édes, meggyó-

gyulok én, ha elöbb nem, otthon bizonyosan ! bten veled !
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A franczia szinészetrôL f

i.

Páris, 1843.

A szinház szorosabban értelmezve a nemzet kicsinyben.

Ez azt teszi, hog- a nemzetiség azon levegö , melyben a szinészet

élete egyedül gondolható ; s hogy a nemzet kebléböl származván

szinészete : a gyermek oly híí képe anyjának, miként vele vérben

egy és ugyanaz. Már most, minden nemzet külön egyéniség lévén :

ezzel jár szinészeteik különbözö jelleme is. A franczia sziuész játéka

néldául, a németé mellett, éneklönek, tulzónak , örjöngönek, szóval

természetleimek fog tetszeni, valamint viszont a német, a franezia

mellett száraznak, hidegnek , pedansnak , unalmasnak. (A franczia

négyszegíí fejünek csufolja a németet). De azért melyik fogja oko-

san követelhetni, hogy ové a jobb, hogy a másik magát ö hozzá al-

kalmazza? A franczia szinész, franczia népnek akar játszani, e nép

pedig erre azt mondja, látván L i g i e r-jét, vagy В o u f f é-ját : igen,

ez én vagyokíe hangok, ez alakzatok az enyémek, mily termé-

szetes, — mily dicsö ! Innen az a tanuság, hogy az idegen nézö ma

gát francziásitani igyekezzék, legalább félig mcddig, mig itélete,

mint legfelsöbb míítani ellenor, átalános szempontján szilárdan meg-

marad, vagy világosabban szólva: minden müvészetet saját nemzeti

elemében kell felfogni, s igy felfogva, mérni a míívészeti nagyság-

nak egyetemes mértékéhez. De kérdés : hol azon egyetemes fokmé-

rö, és ki állapitotta meg azt? legegyszerübb volna itt Shakspere-re,

Homérre, vagy a görög alakmüvészetre (plastica) mutatva, azt

mondani : ime , azon müvek átalában tökéletesek, melyek minden

idök itéletét diadalmasan kiállják , midím nemzeti köntöseik már rég

leporlának testeikröl ; s melyek a föld kerekségén mindenütt hazára

és rokonságra találnak. Hanem erre szintoly egyszerüen azt lehetne

megjegyezni : hogy hát Grarriek és Talma müvészeteik hol vannak?
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és ha 'Roseius ezer éves álmából felébreszthetö, müvészete mau varra

fordithatô, s a pesti szinpadon felléptethetö volna, mit mondanának

- hozzá a pestiek? Igen hihetöleg azt, hogy a ritka szellemü Megye-

r inek csak egyetlen egy eredeti alakja többet ér a világ minden

Rosciusainál. Es ime, itt azon pont, mibtn a szinészet kivétel, mi-

ben ö más müvészetekhez nem hasonlú. A szinészet eszköze a nem-

zeti nyelv, mely annyira egygyé van növe lényével, hogy*öt attól

elválasztani annyi, mint életétöl fosztani meg. Az öfeladata: korára,

nemzedékére hatni. Isten, ki az emberiséget müvészettel áldá meg,

hogy lenne neki a földön égi gyönyöre vigasztalása : megeléglé

a szinészet hatalmát, s megtagadá töle a halhatatlanságot; meg

eléglé, hogy ö minden müvészetek egysége legyen, kiállitó eröben

legnagyobb, hatásban elsö ; megeléglé, hogy ö legyen kiválasztva

megérinihetni a müvészi lehetöség legvégso határait; azért idö- és

támponthoz kötötte öt és egyes szellemekhez , kikben e hatalom és

diesoség képviselve legyen, s kik, miként bujdosók, megjelennek

olykor a láthatáron, hogy ismét eltünjenek, hosszu fényvonalt

hagyva maguk után, mely még sok ivadék felett látható lészen. —

Mindamellett azonban, hogy a szinészet ennyire honi természetü,

oly elemekkel is bir o, melyek bármely hazának polgárát érdekel-

ni képesek, mik átalában mindenikre hatnak , és ezek : — a tisztán

emberi és tisztán erkölcsi elemek. Miként képzödhetnek ennyire kü-

lönszerüekké a néprsaládok nyelveikkel együtt: az megfoghatatlan,

de annyi legalább bizonyos, hogy az emberi természet széles e vi-

lágon mindenütt egyenlö maradt, hogy a test és lélek öseredeti ösz.

tönei mindig és mindenhol ugyanazok, s hogy az indnlatok és szen-

vedélyek magvai minden emberi kebelben megvannak, csnpán ki-

fejléseikben és nyilatkozásaik módjában különböznek. Legyen azért

bármily idegenszerü a népfaj elöttünk , bármily különös neveket

adjon eszméinek, bármily csodálatos legyen nyelvének egész orga-

nismusa, és betszédének hangjarása: de az emberi érzelem, mely ez

idegen bnrkokon átzeng, azonnal viszhangra fog keblünkben talál-

ni ; és mivel a szinészet törvényei minden hazában a természet tör-

vényein alapszanak, s mivel erkölcsi elvei és végczélja szintugy

mindenütt ugyanazok: tehát magától következik, hogy a szinészet

átalános értéke mindenütt attól függ, miként felel meg nemzeti s er-
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köicsi hivatásának egyfelöl, müvészi feladatának másfelöl. Nemzeti-

leg és erkölcsileg irányt adni a szinészetnek, azok értelmisége és

jellemétöl t'ügg, kiket az ügy kezelésével az állam megbiz. A mü-

vészet feladata pedig ennek képviselöjét, a szinészeket illeti. Es hogy

egéezen a gyakorlat mezejére menjünk : tudjuk , hogy a szinésznek

közvetlen feladata az egyén az emberben. Egyén eléggé sike-

rült szifvunk, mert az eszmét meglehetösen kimondja. Egyén

ugyanazt akarja jelenteni, hogy mindenki én-je egyetlen eg y,

melyhez hasonló sajátságu a földön nines ; vagy másként : hogy

én, minöségem mennyíségére cgy magam vagyok a világon. S va-

lamint a természetben minden ember uj és különbözö a végtelensé-

gig : igy kell annak lenni a szinészetben is, mely Shakspere szerint

„tükröt tart a természet elé." Azért bátran megalapithat ni :

hogy csupán egyén-teremtö képesség az, mi szinészt nagygyá te

llet, semmi más. Es ez nem mindennapi dolog. Mert a szinész lelké-

ben végtelen számu egyéniségnek kell laknia, s ezeknek alaki elö-

állitásában neki saját személyében eszközökkel és képességgel kell

birnia. Mivel pedig ¡i szinésznek tömérdek feladataihoz csupán csak

egy személye. s igy egyetlen eszköze van : tehát személyiségét mil-

liónyi részekre, árnyalatokra keil osztania, s ezekböl különbözö

változatok és vegyüíetek szerint mindig uj egészeket épitenie. Az

ily vegytanár neve : mester, k¡ a bibliai sátánnal azt mondja: „az

én nevem legi o," ama göthei sátán Seydelmann, alkahnasint

minden idök legnagyobb szinésze volt, ezen most felállitott mérték

szerint. U és kicsinyben Megyeri, bátran kijelölhetök azon pola

ris pontokul, melyek felé a szinész iránytüjének fordulva lenni kell

szüntelenül. — Megyerinek ezen egyénei, mik szorosan szakkö-

rébe. tartoztak, virágzóbb korában, valóban „az idönek el vont

r ö V i d k r ó и i k á i" voltak, mint Shakspere a szinészeket igen jel-

lemzöleg nevezi ; mé"rt ezen egyének egyetlen mozzanatában egy

egész életnek története volt látható. Es ennek igy kellene lenni min-

denütt, hol szinészet van. Tehát végre is ily tehetségek teszik a fö

kOlönbséget , külön nemzetek szinészei között. E mellett minden

egyébnemü jelesség, melylyel eg) i k szinház bir a másik felett, má-

sodrendü, ámbár szintoly szükséges tárgya a tanulásnak és köve-

tésnek, mint ama fent kijelölt tehetségek. b ranezia szinészetröl s
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francziától csaknem minden egyéniséget megtagad, azt mondván :

hogy a ki tiz francziát látott, az egész nemzetet látta. Ez állitásnak

azonban az emberi természetben alapja nines ; ez csak az elfogult-

ság elménczsége. Való, hogy az etiquette s az illedelmi viszonyosság

szabályai, melyek mind franezia találmányok, bizonyos tekintetben

egyformákká látszanak si mítani az ugynevezett müvelt-társaság

embereit; de ez végre is csak felszín, mely inkább képzöleg hat a

jellemre, mint azt eltörölni képes vol na, ámbár e képzésben erköl-

csileg nem igen van köszönet, a mennyiben ama felszinnek lényege

a tettetés, kétszinüség, s az öszinte érzelmek eltitkolása, mely gyak-

ran a ravaszságnak s alattomosságnak legveszélyesb nemeivé fajul,

mindazok pedig ajellemnek alkotó részei. A becsületesebb és józa-

nabb rész azonban csak látogatási felruha gyanánt használja a f,ul-

müveltségnek ama ferde szabályait, melyet a salonok elöszobáiban

azounal mint mialmas nyíígöt szokott ledobni magáról. Azért mig

az emberek különbözö testi alakkal, skülönbözö capacitással jönnek

a világra ; mig az emberek közt osztályok léteznek , s a kezek és

elmék foglalkozása különbözni fog:addig ajellemek is különbözni

fognak. Szóval a mesterség soha sem gyözendi le a természetet. A

franezia drámák, legnagyobb részének erkölcstelenségét s jellemhiá-

nyát én nem onnan Származtatom, mint hogyha a nép maga volna

ilyen ; hanem onnan, hogy a dráma-irkászokban nines tehetség.

Drámai tárgyat a franezia élet eleget szolgáltaf mind történet, mind

jellemek tekintetében, de ezeket feldolgozni tudni nem könnyu do-

log, hogy belölök igazi dráma legyen.

Az ugynevezett „franezia szinházu (théâtre français) a tisztamü-

vészeti és iiemzeti érdekeknek van szentelve. Szakköre a tragoedia,

dráma és nemesebb vigjáték ; tagjai, kiket a szinlap ösi szokás sze-

rint még most is a k i r á 1 y rendes k o m é d i á s a i n a k nevez :

java és kivonata azon szinészi eröknek , miket az ország megterem-

het. Mely oldalról vegyük szemügyre ezen nagyszerü intézetet, mely

annyiféle jelességeivel egyszerre lepi meg érzékeinket? Kezdjük

eltfl.

A franezia szinpadi szavalás különös voltát a nyelv természete

hozza magával. Legkülönösebb a szavalás a tragoediában. Azon ré-

6*
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szeiben a tragoediának, hol aköltö lyrai érzelniekkel mereng, s me-

lyekátalában fölemelkedettebbek : a franczia szavalás valóságos át-

menetet képez a beszéd es ének között, hangjárása valami hitszóno-

ki, valami bibliaiszerü, majdnem kisértutiesnek mondható. Az alan-

tabb járó helyeken a szavalás is változik, s közelebb jár az élethez.

Átalában sok méltóság van szavalásukban, de legföbb érdeme annak

a tiszta articulatio, s a nyelvnek lehetö legszebb melediai hangozta-

tása. Játékaikat rendkivüli energía, lángoló szenvedélyesség s azér-

zelmeknek a kebel mélyéböl fakadt valósága bélyegzi. Szenvedé-

lyessegök különösen néha valóságos lázba megy át, ugy, hogy az

ingerültségnek emelkedö állapotaiban oly valami göresös reszketés

vesz eröt egész testökön , mintha nehéV-nyavalya rázná tagjaikat.

Leginkább ilycn L i g i e r , kit egyik legjobb szinészöknek tar-

tanak.

Beauvalet-nek, — ki Jaconbot adta, VIL Károlyban, Du-

mastól, — oly hatalmas természeti adománya van egy, a minövel

sem az életben, sem a szinpadon eddig nem találkoztam. Es ez :

óriási hangorganuma, mely erös, mint a mennydörgés, hajlékony,

mint az olasz dalnoke, s terjedelmes, mint né'gy emberé egyvégti-

ben. Beauvalet szinészi ereje : czen hangnak müve'szi használatában

áll, mire az aráb szerepében elég alkalma volt. A legfinomabb ér-

zelmek minden árnyeklatait ki'pes ö e hanggal kifejezni ; s midön

keblében vihar dul : bömböl e hang, mint rettentö orkán. — Külö-

nösen mint e puszták fia, tiszta egyszerüséggel játszott. Vad,

bátor, nemes s nyugalmában is fólelmes volt ö, minthonának orosz-

lánya.Most a darab minöscgén tulteszem magamat, csak annyít jegy-

zek meg átalában, hogy ezen szinészek jobbak, mint darabjaik, mit

a késöbbi bizonyitványok mindinkább igazolnak; ök magnk gyak-

ran képesek jellemet teremteni ott, a hol nines, azaz, hol a költö

nem adott egyebet a szinész kezébe, mint parányi hitvány formátlan

anyagot és lires szavakat. Azonban a megfertöztetett erkölcsi-

seget megszeplötleniteni : ez már bajosabb feladat; e részben

is tehet valamit nagy szinpadi tehetség, de még sem mindent. Ezen

szinház némely tagjai egyszersmind tanitók az itteni conservato-

riumban. Me lin ge asszony, ki Dumas VII. Károlyában Berenga-

riát adta, a figyelemre igen méltó szinésznö. Nekünk szinészeknek

)
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az ingerlékenység egyik fo kellékünk. A nönem. alkotásánál fogva

már ingerlékenyebb a férfinál; s mennyivel inkább a déli országok

liölgyei : oz olasz, spanyol, franczia hölgyek! — A nöi szenvedélyek

e nyilatkozatában , mint azt Melinge asszonytól látám, egészen uj

volt elöttem. Oly not ábrázolt o, kit férje eltaszit terméketlenség

miatt, férj, kit o szeret. Ezen szinésznö megmutatta , mint szeret a

franczia no, ily helyzetben, mint az övé volt. Szenvcdély volt ez,

mely a remény végvonaglásai között küzdi élethalál tusáját. Szere-

lem, mely magát egész mérhetlenségében kitárni akarja , — segé-

lyül véve a k'lek és testnek minden tehctségeit ; — hogy kérlelje a

kérlelhetlent. Azonban mi elöttem e jelenetet a ritkabb találmányok

sorába helyzi : az nem csupán e vulkánszeríí kirontása a lázongó

kebelnek, melynek minden hangjában egy lélektöredék volt látható

és érezheto; nem csupán e végtelen változatu zenéje a sziv tragikai

hurjainak; s végre nem e csodálatos kiomlése a bensö tartalomnak,

mely az egész lényt könytengerré látszott olvasztaui; hanem a nöi-

ségnek ama gyönyörü virágpora, mely az egész nagyszerü képet

gyöngéden boritá. A nöiség az, minek a primadonnák oly gyakran

hátat forditanak, és a monotonia az, mit gyakran szivükhöz szorita-

nak. Rettichné bassus hangja, mely a bécsieknek annyira tet-

szik, s melyet ö érczvén, hangjaival kaczérkodni látszik : — sokat

árt müvészetének, melynek egyébiránt tisztelet becsület, — de igaz-

ság is ! Az ily vastag hang alig kerülheti el a monotoniát és férfias-

ságot. Vannak orleansi szüzek, s több kivételes nök, az igaz : de nö-

töl átalában azt követelhetjük, hogy méltósága, hösisége, söt vé-

rengzö gonoszsága is szorosan nöncmü legyen, mint azt Schrö

der né s e, franczia nök megmutatták.

Minél több férfi-elem van a nöben, annál inkább vesztett nöi

érdekében.

A mily idétlen dolog férfiban az asszonyiasság, olyan az meg-

forditva is.

A spártai idök elmultak, s a mai érzelem undorodva fordul el

a nöi szeretetreméltóságnak akkori nemeitöl.
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II.

Páris, 1843.

Hagyjuk el a müvészet benso világát egy pillanatra, s néz-

zünk a franczia szinházügy szemébe kivülröl; lássuk termetét nagy-

ban, egészben. Es járjunk végire : miért van ö? mi dolga van

neki, mint azon erök egyikének, melyek az állam nagy mozdonyá-

ban közremüködnek ?

Nem-boldog hazának vándor fia, midön franczia közintézetbe

lép, és körültekint : igen különösen érzi magát. Mintha lelkét valami

villanyerö érintené, oly nemü hatással : miként ha borus, beteges

napok után az ég elmosolyodnék , s egy tavaszi napnak arczában

a felséges Isten mutatná meg magát ; vigasztalni a bánat emberét.

Mino hatalom lehet az, mely itt oly érezhetöleg nyilatkozík? Nem

egy nemzet energiája vagy-e te, ki e csarnokban ünnepeled nagy-

ság^xlat? és nem vagy-e te népetl szellemének amaz örök ifjusága,

ki túléledaz ivadékokat, és történetekkel irod be a térnek és idönek

lapjait ?

E méla gondolatok élvei azonban csakhamar elmerülnek a

a hazai emlékezetek keserü tengerében. Ugy telszik ekkor, mintha

Hunniának dalnoka szólalna meg a messziségböl : mint „szellök

fuvolája,

Mely keserg az öszi lombokon ;

Melynek andalitó zengzetére

Felmerül a gyásznak régi tére."

Mert honi álmaink és reményeink élö képmásai tünnek itt fel

testi szemeinknek : és látjuk a közszellemet, milliók akaratának egy-

ségét, milliók ercj'ének összeolvadását egy-egy nagy eszmében.

Ezen eszmék egyike a szinház.

Miként van ezen eszme felfogva, alkalmazva, s minö hata-

lomra növesztve a francziák honában ? beszéljen ezekröl az élet

maga.

Párisban a legelsö szinészek azon zarándokok voltak, kik az

Urkoporsójának szent földjéröl haza térvén : a Megváltó szenvedé-

seit utezaszegleteken kezdék énekelni. A nép annyira tódnlt hal
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lani e dalnokokat. hogy ntóbb a páriei föispán szükségesnek tartotta

öket elhallgattatni. De az énekek megtevék hatásukat, ugy hogy

nehány polgár összeállott, s házat vett es alkalmazott a zarándokok

számára, hol énekes elöadásaikat nyilván folytathassák. Ez volt a

legelsö szinház Párisban, s egész Francziaországban.

Tortént pedig ez ezelött 406 eszteüdöVel.

Azonban födél alá már nem követte a nép dalnokait oly

nyakraföre, mert az elöadás nem csak amugy Istennevében történt.

Ilogy tehát dalnokaik a nép elobbi vonzalmát visszanyerjék, azon

gondolatra jöttek : hogy énekeik tartalmát cselekvöleg és utánzólag

adják elö, tehát : drámai képekben. Nem is roszul számitának, midön

a hallás érdekével a hitas érdekét egj^esiték ; mert a nép oly dühös

rohammal tódult látni és hallani együtt, mit még soha nem látott és

hallott: hogy a hatóság kénytelen volt a szent tárgyaknak szinpadi

elöadását végképen betiltani, a daluoktársakat pedig eloszlatni , kik

magukat most már szenvedési társaknak nevezték, helyesebben:

Krisztus szenvedéséröl nevezett egyletnek; „confrères de la passion,"

De a szenvedési társak VI. Károlyhoz folyamdtak. O felsége

a dolgot látni kivánta saját szemeivel; s meglátván, annyira elra-

gadtaték : hogy az elöadásokra kizáró szabadalmakat adott. A szen

vedési társak tehát most rendes szinházat épkettek, s azt szent-há-

romság szinházának nevezték, „ théâtre de la trinité." Késöbb azon

ban a bibliai tárgyak csakngyan eltüntek a sziupadról, világiaknak

csinálván helyet.

A szinház jelentösége Párisban ezelött kétszáz évvel kezdett

észrevétetni, — Molière korában; s ekkor a nemzet annak ügyét

csakhamar magáévá is tette, s azt egyik organumává rendelte.

Az ugyncvczett franezia szinház (théâtre français) ezeló'tt 1 70

évvel 1on királyi, vagy nemzeti intézetté, s legelöszor Molière özve

gyének szintársulatára bizatott. Ezen intézet most oly tökéletes s

eszközeiben oly gazdag, hogy a világ legelsö szinházának méltán

tartatik. Fökormányát a belügyek minisztere viszi, egy választmány

segélyével, mely a szinház elsörendü tagjaiból áll, kik az intézetnek

részvényes tulajdonosai egyszersmind. E tagok a nyereségen oszta-

koznak és nyngdijazandók, Ok fogadják fel az intézet többi tagjait,
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kiket csak jelesség es kitartó szorgalom emelhet a részvényes és

nyugdijas tagok sorába, bizonyos számu évek multával.

Jelenleg Párisban 4 nemzeti szinház van: 2 drámai, 2 dalno-

ki. Ezeken kivül egy olasz opera, 16 népszinház, és mintegy 20

apró zugsziuház.

Mind a 4 nemzeti szinház az állam pártfogása alatt áll ; ösz-

szes alaptökejök nem kevesebb, mint 80 millió frank. A legelsö

szinháznak csak 200 ezer frank évi segélyre van szüksége ; a nagy dal-

háznak 900 ezerre ; a vig dalháznak 200 ezerre.

A szinészek és szinházi foglalkozók száma Párisban összesen

hat ezerre tehetö. Esténként egész Párisban mintegy ötven szinmíí

játszatik; hónaponként 1600; évenként 18 ezer, mennyi a pesti

szinházban 50 év alatt adathatnék.

Azon 18 ezer szinmíí, mennyi Párisban évenként játszatik;

mind eredeti! — talán 10 hiján. Volt ugyan idöszak, mely az

idegen szinmííveknek a franezia szinházakat megnyította ; de ezen

idöszak mulékony volt, miként oka, mely azt elöidézte : csaknem

egyszerre tüntek el: ok és okozat. Restauratio után ugyanis, a

visszahelyzett Bonrbon-dinastía éllenében egy rendszeres drá

mai oppositio keletkezett. Az udvar a elassikai szinköltészetet

akarván mindenkép egyedáruságra tolni : az oppositio már csak

azért is egy uj tan mellett nyilatkozott. Shakspere, Schiller ésGöthe

nyakra-fóre fordittattak, szinpadra hozattak : és felségesnek, dicsök-

nek találtattak. Boileau czopfos tana a régiségek tárába utasíttaték,

s helyébe Shakspere iskolája állittaték fel, melyet párthivei regé-

nyes i s k o 1 á u a k kereszteltek. I m, ekkép támadta classi

kai és romantikai tanok közötti hires h á bo ru, mely-

ben a regényesek táboráé lön a diadal, hol a zászlóvivök Hugo

V i c t o rok és Dumas Sándorok valának. Egy rendkivüli erönek

feltünése Rachelben, a harez végsö kimenetelét csupán felfüg-

geszté egy idöre, mert ama diadalt kétessé tenni nem az ö hatalma

körébe tartozik.

Az ifju szinköltészet most már eléggé megizmosodván saját

erejével is kiállhatni a tusát s elláthatni hazai szükségeit : a segit-

ségre hivott idegen hösöket elébb háttérbe, utóbb szinpadjáról is

annyira kiszoritá, hogy Bernard sziuigazgató, ki felbátoritva a regé
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nyesek gyc izelme által, idegtn szinmíívek számáia szinházat nyitott:

hihetetlen idö mulva tönkre jutott.

De a franezia még sem liálátlan. Szinügyének ama kiszolgált

bajnokait díszes hadastyáni öltözetben járatja, ápolja, tiszteli, fényes

csarnokokban, olvasó termekben és könyvtárakbau mutatott ki szá-

mukra irodalmi telepct, és — nyughelyet.

A párisi szinházak irány tekintetében ugy ofztvák el, hogy a

legmagasabb dinastától kezdve, minden sorsuakon keresztül le, az

utolsó napszámosig, saját szinháza legyen minden elvnek, felekezet-

nek, értelmi és érzelmi fokozatnak, szóval minden polgári helyzet-

nek. Az tzeroldalu szinházvilág e szeriut minden érdeket felölel :

hogy benne kiki feltalálhassa a mit keres : dnmagát. A belépti árak 10

franktól le egész az ingyenig. Igenis, vannak kávéházi szinházak,

mino a Palais-royal földalatti csarnokaiban lévo vakok kávéháza

(caffé des avengles), hol a napszámos légszesz világnál, bársony pa-

dokon l-szor pihenést, 2-szor egy pohár sert vagy égettbort, 3-szor

zenét, és 4-szer szinjátékot élvezhet 3 garasért, ha többet költeni

magára nem akar; söt ezen három garassal még jóltévöje is lett a

nála nyomorább emberiségnek, mert a szinpadi zenekar itt világ-

talan zenészekböl áll, kik innen élnek.

A franezia államnak 60 év óta van már szinészeti és zene-is-

kolája (conservatorium). Az egész világon csak négy ilyuemü iskola

van: Franezia-, Orosz-, Dán- és Csehországban. Legjelesebb a párisi,

csak az kár, hogy a vizsgálatok és próbatételek nem elég nyilváno-

san történnek. A napokban is volt próbatét, de csak akkor tudtuk

meg, mikor már elmnlt: miért a „National" igen megharagndott,

és méltán. Ezen iskola jeles származékai a többek között : Samson

és Be au val et, a nemzeti szinház tagjai.

Vannak Párisban magános szinésznevelö intézetek is, — hon-

nan az egész ország szinházai merithetnek. Megjegyzésre méltó,

hogy ha vidéki szinigazgató Párisba jön szinész-vásárra , nehogy

zsákban macskát vegyen : kijelölt embereita Son na m bu le s nevü

zugszinházban szokta vizsgálatra felléptetni. Ekis szinház valóságos

szinészpiacz gyanánt szolgál : s közönségének egy része mindig

szinházbirtokosok vagy igazgatókból s czekuek megbizottjaiból áll.
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E nagyjában idehanyt adatokat a gondolkodó elme minden

további magyarázat nélkül is egy kis világgá fogná már kiszélesit-

hetni ; de hadd végezze be saját képmásolatát, ki elkezdé : a dolog

maga — más alkalommal.

III.

Páris, 1843. A rtán kávéházbbu.

Garçon ! une demie tasse, et un petlt verre, — si vous plait !

Oui, monsleur !

Un Journal aussi, quelque solt, sl vous plait !

Oui, monsieur!

A Théâtre francaisböl jövök, a „Gyáiuanyát" adták Seri-

betöl, kifütyölték, mint tegnap. Lássuk, mit irnak a lapok felOle ?

ütik-verik. O pedig a gazdagság es dicsösëg önérzetében ül páholyá-

ban, angol kényelembe tevé magát, fiatal nejével enyelegve. Jól

teszi, — mondaná a költö, — az élet ugy is rövid. Jer ide világ ! és

tanulj élni ! De mit csinálnak a párisi roppant szini világban ? mit

csinál különösen Seribe? О igen sokat csinál, s ez majd oly hiba,

mintha valaki mitsem csinál. Több mint lß év óta Scribe tartja da-

rabokkal a nagy operát, a vig operât , a Théâtre françaist, a Porte

st. Martini, és még 4 Vaudeville szinházat; s a lapok tárezái alig

birnak c termékeny Lopez de Vegával lépést tartani. De a drámai

emésztés Párisban oly nagy, hop y a szinköitök nem gyözik élelem-

mel. A megállapodott talentum sokkal kevesebb s terméketlenebb,

hogysem oly tehetség, mint Scribe, mindig szivesen ne fogaJtatnék.

Egy mííbiró-véleménye szerint, Seribenek egy darabja sem bukik

meg egészen : s a negativ sikerüek számát igen tulhaladják az olya-

nok, mik positive tetszenek. A mnvt'szet általános szavazatát ngyan

nem birta megnyerni Seribe, s talán épen azért tetszik a tömegnek.

O ezzel szakadatlan összeköttetésben áll ; nem elfízi meg ezt, hanem

követi. Seribe nem követ el a párisi közönsegen oly snblimis meré-

nyeket , minök már több nagy költök diadalát compromittálták.

Scribe csak olyasmit merészel, minek hatása felöl bizonyos. O az

njabb kor eszméit tárczájában örzi, s bevárja mig azok megérnek.

4
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Erkölcsi maximái felületesek,sötgyakranhamisak ; de a tömeg, mely

a szinházba mulatni mcgy, azt mondja rá: mino gyönyörü !

Francziaországban a kornak egyik fölíetele, hegy a míívéazek

és irók szünetnélküli munkával imponáljanak. Szünetlenül egy szó

hallatszik hátuk mögött, mely azt mondja: clö re! mint az örök

zsidónak, Ahsverusnak. Ki egész éven át csak egy tuczet darabot

vagy kötetet ir : azt restnek tekintik s elfelejtik. Egy míívet ké-

sziteni, legyen az bár remek, ma már nem elég. Folyvást meg kell

lepni a közönséget, éa hamar egymásután. Nehány évi hallgatás utáu

senki sem fog ismerni, s dicsoségedet ujra kell kezdened. Mert az

embereknek itt egyéb dolguk van, minthogy elméjükben tartsák

azokat, kik hallgatnak, vagy jelen nincsenek. Seribe elsösége kime-

rithetlen termékenységében áll, táplálva egy sereg nyilvános és tit

kos dolgozótárs által ; kldönben nem is foglalhatott volna el minden

szinházat egy idöben, s nem tarthatta volna mindig tömve drámai

raktárát, melyböl az igazgatók mindenkor bizton vonhattak elö uj-

donságot.

Azonban bármi könnyüséggel birjon is Seribe, azon általános

lankadtság látszik öt is megszállani , mely az irói nevezetessé-

gek nagy részén látható, s mely a dolgozásban való huzamos

eröfeszitésnek természetes következménye. —- Egy korban sem

éltek vissza az emberi erökkel ez értelemben anuyira, mint most.

Mit a franczia jonrnalistika és szinházvilág fölemésztenek, az valami

roppant.

A nyugvás ideje Scribe urra nézve is megérkezettnek látszik;

ez a ,,Gyámanya" nem igen növeltea szerzö hirnevét. Azt mond-

ják neki, s méltán, hogy már elég gazdag leven, miért nem zárko-

zik el egy pár évre, s miért nem készit a leheto legnagyobb gond-

dal egy jó csípös comediát, mint az „Egy pohár viz" vagy a „Se-

lycmárus*? Az ö neve még soká marad stereotyp, — safeledés

veszélye nélkül visszavonulhat egy idöre.

Télszakon egymást eri az ujdonság a Théâtre françaisban, de

természetesen nem minden uj darabot ug y an azon személyek ját-

szanak. E társaság kissé több ujdonságot adhat, mint például otthon

a miénk, mert ez itt négy darabot is kioszthat egyszerre, k ü 1 ö n
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személyzettel; s nekik a uyárszak szünidö. Könnyü nektek jól

játszani boldog pályatársak ! titeket nein kerget a tatár !

Itt minden szerepszakra három, négy ember van,és van vagy

hat primadonna, s ha kétharmada megbetegszik is egyszerre, még

sem jo a játékrend oly zavarba, hogy a ,,Nagy zürza vart",

vagy a ,,Pajzán ifjut" kényszerüljenek rögtönözni ; mi egyéb-

iránt a bécsi várszinházban is mcgtörténik. A szinház egy nagy élö

mozgony, egy szellemi gyár, melynek bensejében a munkának és

idönek kello felosztása nein- és számszerint, életbeváffó dol-

gok : de még cnnek nálunk vajmi sok a bibéje !

IV.

P i r i s, 1 844. január.

A franczia sajtónak nem adott annyi dolgot a hires keleti kér-

dés, tle nem a társadalmi szerkezet akkori minden kérdései, mint

Rachel maga.

Ez onnan van, mert a franczia nép eszméjének legmagasbika

a d i c s ö s é g , s mert e két szó : ,.R a c h e 1'' és ,,d i c s ö s é g' ; a

francziának egyet jelent.

Es a dicsoségnck e neme különösen olyan, mihez a franczia

nép ingyen jutott, mely számára véletlenül égböl hullott alá. A teg-

nap még oly sápadt, ügyefogyott leánya Izráelnek, a nyomor ón-

terhe alatt gornyedezö leány ma már magasra emeli borostyánlom-

bos kis fejét, és hirnevével villámszárnyakon futja meg a földnek

határait. Minden készület, söt iskola tudta nélkül ime Rachel, a

nagy szinésznö!

Eljöttem én is, hogy kissalak csodatüneménye századomuak.

Vajjon az vagy-e te, kinek a hir beszél ? Amaz elso nagyságu láng-

elmék egyike vagy-e te csakugyan. minök a történetek lapjain oly

ritkán fordulnak elö?

Im itt ülök valahára, bársonypadján a nemzeti míítemplom-

nak, melyben szellemed lakozik, és e padokon reménylem én, aván-

dor, kipihenni, s kárpótolhatni sok száz mértföldek fáradalmait.

Várva várlak tehát téged Izráelnek kis leánya nagy szellemeddel.

Jövel, hadd lássam halvány képedet, hadd halljam bííbájos zenéjét
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szózatodnak ! Jövel és részegits meg engem is égi gyönyörök italá-

val, mire már oly régen szomjazom. A hir vakitó fénykörbe helyze

téged, s képzeletünk, onnan messziröl, — a földiségen is felülemelt :

vajjon mino leszesz te, mesés lény itt a közelben, a valóság deszka-

padlatán ? ! Tisztán kell látnom tégedet ; ne kápráztassák azért sze-

meimet mostafantáziánaktündérszinei ; teljes idegenséggel vértezem

föl itéletemet, mintha nevedet sem ismerném, mintha sohasem hal-

lottam volna, hogy létezel.

Három erös dobbanás hallatszik ; e perczben elnémnl a nézö

sokaság moraja, s afranczia nemzeti szinpad elöfüggönye felgördül.

Minden elözene nélkül, méltóságosan szólal megatragoedia, mintha

mondaná : az istenek zenéje bennem van. ,,Mithrid ates" adatik

Rae in et öl. Кpen most olvasám el atragoediát, melyet aföldszinen

fennhangon árnlnak a szünetek alatt tiz garasért, — a Szajna part-

ján pedig négy garasért.

Megjelcnik egy sugár alaku görög szobor, és iszonyu lárma-

vihar támad a nézöhelyeken : ez a lelkesedés örjöngése. A szobor

gyöngéden meghajol. O az, Rachel, e nemzet bálványa, büszkeségc.

Most megszólal egy tragikai zengésü hárfa-hang, mely a nöi kebel

érzelmeit oly életmelegen zengi az ajkak ajtaján, mint azt még nem

hallám.

YjZ egy személyesitett elegia. ¡ázemekben és ajkakon ily kife-

jezést soha nem láttam. Szent igénytelenség, szende szemérem, re-

megö szelidség, és angyali bánat azon elemek, mik e szemekben és

ajkakon, hangban és alakon mondhatlan bájjal ömlenek. К sajátsá-

gok vegyülnek mai szerepének jellemébe. De vajjon valóban egy

míívészileg felöltött alak-e ez, vagy csak egy szerenesés találkozása

Rachel személyiségének mai szerepével V Lángelme: nagyszó! hogy

e személyiség nagy dolgokra képes, az kétségtelen : ámde lángelme

jelenléte még eddig bebizonyitva nines. Meglátjuk holnapután.

Andromaque, (Jorneilletöl; II e r m i o n e : Rachel.

Nines kétség, ez rendkiviili erö. Itt van a tökélynek véghatára.

A tegnapelölti nympha-szobor junóivá ion, szemeiben az igénytelen

szendeség, 10 évvel korosabb most, s e szemek az értelem fényével

ragyognak. Az elegiai hang, határozottság és tevékenység hangjává

emelkedett. A leányiság idegeit lelki erök öntudata fesziti. Az ajkak
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között epigrammai vonalak mutatkoznak. Szóval : e feladat egyenes

ellentéte az elöbbinek, s Rachel bebízonyitá teremtö erejét az egyé-

nitésben. Egyszerü volt ö, való és пagy.

Lángelmüséget bizonyit vala Rachel már csak ama végtelen

gazdagságával az érzelemárnyazatoknak, miket ö e elassikailag egy-

hangu rimes veisek üregeiböl kibányászni képes. Mikké teremtik e

petlans ela.ssikai mííveket ezen tehetségck ! Es még minö míívészi

csodák jöhetnének napfényre, ha e racheli kel)el mérhetlen kincseit

amaz ezeroldalu shaksperei feladatok fcjtenék ki !

Stuart Mária: Rachel. Egyetlen idegenföldi s romanti-

kai szerepe Rachelnek. (Most akarja rábirni egy lengyel, gróf V a

le s k i, ho» y 11 a 1 m tól Griseldist és P a r t h e n i á t tanulja be.

Szerencsétlen ötlet!) IIa Schröderné egyetlen Erzsébet volt, ugy

ez még tizszer egyetlenebb Mária. Schiller itta történetet kissé rész-

rehajlólag kezelte, mert ezen kétes erényü Máiia iránt több rokon-

szenvet igyekezett ébreszteni, mint ez a történet szigoru igazsága

szerint igényelhetne. Rachel pedig kissé még tovább ment. Midön

Mária szenvedö állá:?ából pillanatra kilép és Erzsébetet amugy ma-

gyarosan lehordja: Rachel itt az eröszakosan felingerelt ártatlan

nöt ábrázolá. E pillanat Rache lnek egyik legdicsöbb teremtését

láttatá. A lánczait széttépett indulatot láttam itt dühöngeni, leirhat-

lanul, de szende királynöi szellemben. Midön a megsebbzett nöi

büszkeség teljes elégtételt véve halálos ellenén : örömében lelrival-

gott, luintha szelleme nem férne meg testében, mintha szétakarná

azt repeszteni, s kiterjeszkedni a végtelenben !

Nem csalatkozám, megfeleltél hirednek Izráel franczia leánya;

kimutatád nekem azon halárpontokat, meddig ajelen kor szinészete

felhatott.

V.

Közmondás, hogy Frankhon Párisban van ; ezen értelemben

nem mondhatni ugyan, hogy Magyarhon is Pesten van, de igen is

mondhatni : hogy az emberaszívben van.

A közállománynak tehát, mint polgárnevelönek föladata :

a szívképezés; mert az észképezés ismét külön czél ; s e kettöt meg

kell különböztetni.
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Köznevelésben fötárgy : a szív, elöször azért, mert az'ember

ezen erönek van hatalmában ; másodszor azért, mert a polgárí töké-

lyek egyenesen a szív tnlajdonai. Családerények, honszeretet, em-

beriség, beesületesség, szóval minden erkölcsi érzelmek a szívben

honolnak.

Nagy elme, vagy nagy tudós, magában még annyit nem tesz:

hogy jó polgár; valamint együgyü fó sem annyit: hogy rosz

p o 1 g á r. De jó vagy rosz szív magában is azt teszi : hogy jó vagy

rosz ember és polgár.

Mig magasan kifejlett észtehetség, ha szívtelen, iszonyu pusz-

titást tehet a közboldogság épületén : addig erényes értelmü kebel

boldogitni képes népet és hont, a nélkül, hogy chhez, bizonyos jó

tapintaton kivül, magas értelmiségre volna szüksége.

Im a természet maga mutat irányt a köznevelésben annak, ki

róla szemeit el nem forditja.

Aközállomány szellemi haderö, melynek legfélelmesebb ellene

azon ösi vaderöben van, melyet az állatiság eszméjébe foglalunk.

Ezen erö kifáraszthatlan, és solia teljesen nem fékezhetö.

E vaclerö ellen a kOzállomány tabora fegyverekben nem lehet

elég gazdag és sokoldalu, a hadmesterségben nem elég tökéletes, a

hadviselésben nem elég lángelmü.

Ugyanazért a közmíívelési tényezök köze míívészetet is

igtatni, nem volt a közállománynak legügyetlenebb gondolata.

E végre leghatályosabbnak találtatott a szinészet, melyben

minden míívészetek öszpontositák erejöket.

A közállomány a szinészetet csaknem készen és ingyen vette

át a természettöl, hogy vele a természettel visszahasson. Mert a szi

nészet eredetileg nem elmélet csinálmánya.

Polgárnevelöre nézve a szinészet valódi dens ex machina Volt ;

magyarul : egy sajátnemü segéderö, milyenre vállalatához épen

szükseye volt, s arra véletlenül szert is tett.

Szinészetben egy nj elem tünt elö, mely azért látszott küldetve

lenni, hogy kitöltse az egyház, iskola, törvényhatóság és élet között

esö hézagokat és különbségeket.

Az állati természetre csupán értelem által hatni nem elég. A
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nevelcmek ezen vaderöt magát meg kell nyernie közvetlenül, hogy

vele boldogulhasson.

Л föladat tehát : ezen állati természethez minél közelebb fér-

kezhetni, az erkölcsi érzelmeket, mintegy beléjök lopni , vagy

Shakspere szerint : az ösi vad törzsökbe nemes elemet oltani.

Knnek mestersége pedig azon elven alapszik: hogy állatra

csak állati móddal lehet sikerrel hat ni. Erkölcsnek és

bölcseségnek tehát le kell ereszkedni az emberhez, hogy ezt magá-

hoz fölemelhesse.

Igen, de miben áll ezen leereszkedés ! . . . bölcseség és erény

láthatlan dolgok ; s hogyan érdekelhessen állatot eszme, mit kézzel

megfogni nem lehet ?

A szinészet magára vállalt a az eszmét kézzel-

foghatóvá tenni. Egy kis világot állitott elö, hol ama láthatat-

lan erkölcsi lények, az erkölcs és bölcseség, valóban élnek ; emberi

alakjok, húsok és vérök van, éreznek, beszélnck és cselekesznek.

К kis világot tündéri fény veszi körül, az éjnek óráiban, mely

sajátnemü gyönyörrel hat a szemekre ; s e világ lakóinak szózatában

érzelmek zenéje hangzik le, mely édes bájjal hat a tülekre ; cselek-

vényökben pedig egy másik természet nyilatkozik, mely a rokonság

meleg érdekével vonja magához a legvadabb állatiságot is.

E kis tündérvilági emberek átvomiló története szeretet és

g y ül öl et érzelmeit kelti fel a nézök keblében ; amazt a jó iránt,

emezt a rosz iránt.

Mert óh vajmi kellemmel bir az erény nö ruhában, s vajmi

bántólag érdekel a büa, mely dolmányt visel, s melyben ismerösre

találunk.

És ez állati természet szükséget fog érezni e szoknyás és ka-

putos eszmék uj világát ismételve látni, hallani.

Im a szim'szet igy csinál utat erkölesnek, és böleseségnek az

állati természet bensejében, egész a szívkamráig, hol azok, szokás

és gyakorlat áll al, második természetté csontosulnak.

Söt ha egyes erényérzet ily uton bizonyos vakbuzgalommal

van ápolva : erényfanatismnssá ftylödhetik az, s akkor hatalmasbá lesz

magoknál az eredeti ösztönöknél, milyen az életösztön maga.

Azonban a polgárnevelés ugy legyen irányozva, hogy mig egy
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felöl az erény mintegy ösztönszerü szükségévé válik a szívnek : ad-

dig másfelcfl az erénynek e vak ösztönét öntudat világositsa fel, és

okszerü meggyözödés kormányozza, igy lesznek aztán a baromiság-

ban lappangó gonosz elemek kellöleg ellensulyozva, s igy lesz a

nevelés munkája emberileg természetszerü.

Szabad nemzetek ekként fogták fel és alkalmazták a sziné-

szetet.

VI.

Még otthon tudtam, hogy felfogásom a szinészetröl e hazában

óriási tekintély által lesz igazolva.

Ugy is találtam.

A francziák szinészete ezt látszik mondani : „én találtam el

egyedül az ember nyitját, azaz : eltaláltam, hogy mi érdekel kedve-

sen embert, a mííveltség minden fokán, s miként lehet öt tudtán és

akaratán kivül is tanitani."

Es ekként látszik tovább szólani : „Нa tökéletes egyetértés

emberek között gondolható : ugy az egyedül az én termeimben

lakozik, a szinházak termeiben. Ezrek olvadnak itt össze egy érze»

lemben, például a szánalom érzetében bizonyos szenvedö erény

iránt, vagy az undor érzetében bizonyos zsarnokló gonosz iránt, és

ezrek értenek egyet azon erkölcsi igazságban, melyet a szinmÛVé-

szet bebizonyitott."

„Itt elenyésznek a választó falak, s egy közös erkölcsi álla-

potban egyesülnek azon ezerneiaü különbözések, melyek az embe-

reket oly sokfelé osztották, hitök, születésök, szerencséjök, s értelmi

rangjaik szerint."

Ez oly iskola, melyböl az ember soha ki nem no, iskolája az

emberkor tavaszának, nyarának és osz-telének. Egy szellemi delelö,

vagy vendéglö, mely hasznos gyönyörrel foglalja el azon perczeket,

miket az elfáradt polgár pihenési szünetre szánt vala; hol égi gyö-

nyört igyék, és életbölcseséget egyék

És ugy tetszik, mintha az állam oly iskolát akart volua felál-

litani szinházában. hol a társasélet legnehezebb talányai, — proble-

mái, — gyakorlatilag fejtessenek meg ; hol az erkölcsi szñbadság

kétes határvonalai kijelöltessenek ; hol eligazodjanak amaz erkölcsi

KC1BKSSY OALAMOOS OÀBOB KKLÉKB. 7



jogok és kötelességek, melyeket apolgári törvény meg nem határo-

zott, melyek megirva sehol nincsenek.

Es hogy miután a polgári igazságszolgáltatás egyoldalu, mert

a törvények csak büntetnek , de tényleg nem jutalmaznak : ugy

látszik, mintha az emberi lélek szinmüvészetben keresett volna me-

nedéket, hol az élet méltánytalanságai kiegyenlittessenek. Hol len-

ne hely, a hol elitéltessenek és bünhödjenek azon szellemi csalások,

rablások és gyilkolások, melyek számára a színmüvészet tribunál-

ján kivül törvényszék a földön nines.

Különösen pedig a nemzet iskolája ez ; s mint ilyen, a leg-

egyetemibb nevelési tényezö az állam kezében. Hol az államnak

azon egyes organ uma, mely szellemileg a hon'minden vidékeire ki-

hasson? Hol azon ezerágu csatorna, mely a középponti forrásból,

erkölesöt és értelmet a legvégsö határokig elvezessen ?

„E szellemi csatorna én vagyok," mond a francziák

szinészete.

Vannak emberek, amott a távolban, a társadalom határszélein,

kikhez az értelmiség napsugára ki nem hat, hová a sajtó hosszu

karja el nem ér. És vannak ott alant a társadalom fenekén bíínbar-

langok, melyeknek levegöje méreg ; s vannak végtelen üregü cata-

kombák, melyekben örök setétség országol ; hol erkölesi férgek, ki-

gyó-fajok, seorpiók, erocodilok, farkasok, hyenák és tigrisek te-

nyésznek, hová még Isten igéje le nem hallatszott, hová az ezer-

szemü törvény le nem pillanthatott.

És hol azon villanyero, mely e sötét birodalom mélységeit be-

futhatná ?

eÉn vagyok azon vi 11 a n y er ö," mond a francziák szi

nészete. Villanyvezeto mágnesem pedig az érzékiség, mely az ember

természetében lakozik.

„A bíínnek és tudatlanságnak azon fenevadai , kik Istent és

könyvet nem ismernek, azok, lássátok, birnak bizonyos ösztönnel,

mely érzéki gyönyörök után szomjazik, mely öket üstökön ragadja,

és — a komédiába viszi.

„És mig én gyönyörök mámorában ringatom e nyomorultak

érzékeit: azalatt megtanitom öket tudtokon kivül istent ismerni és

bölesen élni.*
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Ezt mondja a francziák szinészete.

Cosmopoliták országában, hol ezen eszméket: „hon és nem

zet," csak a tudósok ismerik, és senki sem érzi, — ott a szinészet is

cosmopolitizálva van.

Igen, de világpolgár valaki csak elmemííveiben lehet, mely

elmemíívek az egész emberiségre jóltevöleg hatnak. Más értelemben

a világpolgárság képtelenség, s igy képtelenség szinészetiben is.

Hogy lehet hát világpolgárok országa, és világpolgárositott

szinészet ? Képtelenségnek látszik biz ez , és még is van valami a

dologban.

Ha például azt mondom, hogy Berlinben görög tragoedia,

franczia vigjáték és olasz opera van, a lakosok pedig németek : ma-

gyarázhatjátok magatoknak, mit értek a világpolgárkodó szinészet

alatt.

Szegény berlini sógorok ! vajjon mit akartok ti a görög tra-

goediával ? — Hiszen a kalendáriom nem enni való ! — Epitsetek

mar egyuttal templomot Jupiternek. Frakkotok helyett öltsetek tu-

nicát és tógát magatokra ; s beszéljetek görögül.

A elassicus kornak mííveit becsben tartjuk, mint ritkaságokat,

mint történeti emlékcket ; s mint ilyeneket , szabadon is megnézzük

tanulmányi érdekböl tiz évben egyszer : de mit akartok ezekkel

egyebet ?

Azonban bocsánat ! hiszen a ti haute voléetok franczia,

zenétek mindenféle , magatok pedig tudósok és németek vagytuk,

azaz : elassicitásokon rágódó férgek szinházatok az élet tükre ; — s

igy minden rendén van.

A német szinészetböl hiányzik az életadó eszme ; mert az nem

érzi, nem ismeri a hon és nemzetiség érdekeit. S ha valami még

tartja benne a lelket : az a családi érdek. s átalában az emberi.

A mely népnek pedig alkotmányos közélete nines : szinészeté-

nek jelentösége sem igen fog a szórakozási czélokon messze tul

emelkedni ; mig alkotmányos népeknél a szinház a nemzet közéleté-

nek hatalmas kiegészitö része.

A szinház legelsö feladata a nemzet minden tagját p o 1 g á r i

önismeretre ébreszteni, s ezzel a köznevelés munkaját bevégez-

ni, kiegésziteni.

7*
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A szinészet megjárja tehát a nemzet életének szélét, hosszát ;

mélységeit és magasságait. Behat az osztályok millió rétegü titkai-

ba. Megismerteti a polgárt erejével és gyöngeségeivel, dicsöségével

és szégyenével, köz- és magánérdekeivel , köz- és magánjogaival és

kötelességeivel ; mintha végre minden polgárnak egyenként akarna

lelkiismeretébe nyulni, s minden ember sziverét külön akarná meg-

tapintaui.

Épen ezért ugy vannak a szinházak elosztva és irányozva,

hogy nem csak minden mííszakot , hanem minden osztályérdeket

külön képviseljenek, s igy minden külön osztályu szinháznak saját

typusa, hangja és modora van — Párisban — mert hiszen Frank-

hon itt van, Párisban.

VII.

A franczia csak annyiban türi meg szinpadán az idegen szin-

müvet, mennyiben annak tartalma az ö politikai érdekeivel véletle-

nül épen összetalálkozik.

Ezen elzárkozás bizonyos nemévé fajulhät az cgyoldaluság-

nak, az igaz. Mert hiszen történt már az is, hogy az anya vakszere-

tetböl megölte gyermekét. Igy például, a müvészet áldozatul eshe-

tik az igen tulnyomó nemzeti féltékenységnek; mennyiben tudniillik

müvészetben a nemzetiség eleme különválaszthaté).

De mik ezen lehetö veszélyek, melyek a tiszta müvészet elvét

fenyegetik, ama tömérdek nemzeti hasznok ellenében , miket a szi-

nészetnek ily féltékeny elzárkózasa terem !

Az eredeti szinmüvek Párisban példátlan gazdagon jntahnaz-

tatnak és fizettetnek. A drámai emésztés pedig csaknem kielégithet-

len. Most már ki fogja megmérhetni azon végnélküli hatást, mit e

szellemi concuiTentia gyakorol a honi talentumok fejlesztésére. az

irodalmi világ mozgalmaira, s az ezeroldalu szinházi viszonyok nyo-

mán az egyetemes honi iparra és pénzforgalomra.

„Ecce signum \й

Azonban, hogy nagyszeríí jelességek szomszédságában nagy-

szerü hibák is megteremnek, s hogy az eszme szentségével itt is

történik visszaélés, az óvhatlan.
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A franczia allam négy nemzeti szinházat biztosit, ezeknck ir:'i-

nya tiszta, szent. Azonban az állam nem biztosithat annyi szinhá-

zat, mennyire Párisnak és a honnak szüksége van. Innen van, hogy

e népnek s a sajtónak szigoru ellenörködése mellett is szennyesczé-

lokra használtattak olykor a nem biztositott szinházak.

Hol a pénz nem eszköze, hanem c z él ja a szinmüvészetnek :

biz ott néha heroicus és tilalmas szerekhez is nyulnak, hogy csábit-

sanak, ingereljenek és kábitsanak.

A kisebb szinházak nem verscnyezhetvén a nagyokkal, a

nemzetiekkel müvészeti tartalmasság és tökély érdemében, de hátul

sem akarván maradni, mit tesznek ? — Különczködnek ; rendkivüli

találmányokhoz folyamodnak. Es e találmányok meglepö , borza-

dalmas, erkölcstelen drámai gyártmányok.

A franczia drámák erkölcstelenségei, melyek csakugyan ilye-

nek : megbocsáthatlanok. Azonban erre egy megjegyzésem van.

Shakspere azt mondja, hogy valami sem jó, sem rosz magá-

ban, hanem az izlés teszi olyanná, vagy ilyenné.

Ez azt teszi, hogy a franczia maga számára irja drámáit. O

pedig raár nagykoru nemzet. Az ö fogalmai az illedéknil nagy

koruak ; társadalmi viszonyai és elvei nagykornak ; de mindenesetre

külöubözök más népekéitöl, mint például a magyar.

Azért a mi más, szüzebb érzelmü, vagy inkább kiskoru nép

elött erkölcstelenségnek látszik : az a francziának nem mind olyan.

Azt is mondják a szigoru mííbirák, hogy a franczia szinmüvek

legnagyobb részében hiányzik a jellem, mint azon drámai fólényeg,

honnan a cselekvények és állapotok kifejlenek : miként e míívekben

a cselekvények csak készen vannak feltálalva s egymásra halmoz-

va, hogy meglepjenek, s ne hagyjanak idöt nézöiknek a dolog va-

lósága s helyessége felöl gondolkozni.

Itt is egy észrevételem van.

Mennyiben a vád igaz : annyiban kiméletlenül megrovandó.

De igen könnyen meglehet, hogy nem épen mind jellemtelenség az,

mi a franczia drámákban idegen elött olyannak látszik. Minden

esetre figyelmet érdemel azon mentség, hogy a forditásban a sze-

mélyekis csak forditottak, azaz: nem francziák többé. Minél szoro-

sabban nemzeti a jellem ; annál lefordithatlanabb az. Vagy mi
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nél jobban látszott a forditás sikerülni, annál kevesbbé lesz a lefordí-

tott személy franczia.

Sot feltéve, hogy a személyek a forditásban is lehetöleg fran-

cziák maradnak : már épen azért elöttünk annál idegenszerííbbek,

annál ismeretlenebbek lesznek.

Kisértsétek meg bár a Pclcskei notariust, vagy egy

igazi magyar körtest németre forditani.

A franczia drámairó franczia szinésznek ir, s ez egypár adat-

ból, egy pár jelböl, egy pár jellemzö vonásból elt'rti költojét : s a

vázlatból képes egész alakot elöállitani. A melyik tudniillik képes.

De felteszem itt, hogy a dráma organismusa mindenesetre törvcny-

szeríí legyen, tehát a dolgokat ne közepén kezdje, hanem elöl ; s igy

fejleménye okszerü, fokozatos legyen.

Minthogy idegen népet s életet tökéletesen nem ismerhetünk,

természetes: hogy forditásunkban az idegen népek bizonyos osztá-

lyának vagy fajának szine le szokott porlani, mint a berzenczei szil-

va kék hamva, ha több kézen megfordul.

A jellemnek egyik alkotása már a szavaknak sajátszerü szer-

kezetében van; a kifejezés formájában, módjában; az idiotismusok-

ban. S ki merné mondani , hogy az idegen nyelvben levö idiotis-

musok és tájszólásformák minden viszonyait és jelentéseit ismeri, s

érti, melyek mélyen a nép életében és történetében feneklenek ? De

még a magunkéit sem ismerjük.

A jellemet leginkább a lelki és testi foglalkozások mivolta

fejleszti ; tehát a hivatalszakok, mesterségek. Már hogyan ismerjük

és értsük minden elemeit oly nemzetnek, melynek társadalmi szer-

kezete, anyagi és szellemi helyzete egész más levén, mint a mienk,

oly osztályokat és hivatalszakokat állitott fel, milyenek nálunk nin-

csenek, miket mi nem ismerünk, következöleg arról sem lehet kellö

fogalmunk, vajjon mino alakot és formát nyomhatnak e hivataloka

velök foglalkozók lelkére és testére?

A franczia nemzeti szinházaknak , s ezekkel közvetlen kapcso-

latban álló intézeteknek, 80 millió franknyi tökéjuk van.

Legfelül áll itt a Théâtre français, a világ-szinészet koronája,

a nemzet büszkesége, dicsösége.
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Egy örök hangszer ez, melyen a nemzeti érzelmek szeraf-ze-

néje játszatik ; mely megzendülvén, zengeni fog mindörökké !

Adja Isten ! hogy ne legyen ez a nemzeti nyelvnck asyluma,

sem kórháza ; hanem élö muzenma gazdagságának, erejének, és ifju

bájainak tündér palotája.

Egy becses növény ez a nemzetiség virág-kertjében, mely vi-

rítni soha meg ne szünjék, mely a hon kebléböl veszi táplálatát ;

miért ö viszont bájos illattal árasztja el a honnak levegôjét, és drága

gyümölcsöt hoz annak asztalára.

Mondjátok : a nyelvet grammatica tanitja, nem szinház ?

Nyelvtanotok leirni tanitja, s megérteni a nyelvet, a szinház

pedig beszélni, a nyelvet érezni tanitja.

A szinész ád a holt eszmének, a néma gondolatnak h a n g o t,

életet, kifejzést. A szinház a nemzeti nyelv hangja.

És mi végtelen különbség van a leirt és kimondott ige

között !

Alkotmányos országban e szerint a szinház egyszersmind a

polgári szónoklat iskolája gyanánt tekinthetö.

A Théâtre français a legmagasabb drámai k ö 1-

tészet szinház a, éshaaköltészet eszméje egész fen-

ségében és határtalanságában megtestesíthetö: u g'y

én azt itt szin^öl szinre láttam.

A szinmüvészeti valószinüség e szinházbanki-

sérti meg alegvégsöhatárokat. Itt van a technikai

tokély non plus ultrája.
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В a r t a у В и d r é h о г.

Piot , 1844 fi binär 14

Tisztelt igazgató ur! Midiin fáradalmas évek után azt hiunök,

hogy értelmi dolgainkkal a lehctöségig tisztába jovénk; s midöu a

valódi cselekvo életet még csak kezdeni akarjuk : végtelen kín épen

akkor halált érezni keblünkben, s hosszu álmatlan éjeken át lassan-

kcnt halni meg ; kínoknak kínja között a sors által ily szörnyen ki-

gúnyoltatni ! De mondhatlanul jól esik még is, ha midön az embe-

rekre nem számolni már rég megszokánk, midön a barátságot csak

nevéröl ismerjük: ha ekkor a nemesebb emberiségnek egy sugára

pillant be szobánk sötét magányába, fölkeresve betegágyunkat.

Erhetne talán a részvétnek oly neme , mely lealázná onéize-

temet : de kegyed szives nyilatkozata , melyröl testvérem értesite,

lelkenmek valóban félig visszaadá az életet. — Nem azért, mert az

erény a mai önzö világban mindig ritkább lesz ; nem is azért. hogy

itt a jóakarat t e t t kiséretében jár, hanem egyedül az c 1 v d i c s ö-

s é g e miatt.

Mert szomoru, de természetes sorsa a szinmüvészet emberé-

nek : hogy elfelejtessék, mihel)rt a sokaságnak mulatsága lenni

megszünt, mihelyt a lámpavilágot elhagyá. De lám, a feledés ho-

mályában feltünik még is az emlékezetnek egy szép csillaga, mely

fénymosolylyal azt látszik nekünk mondani: „közpályáuak elfâradt

embere, ne veszitsd el hitedet, mert vannak híí kedélyek, kikben él

még emlékezet !"

Es lám, e híí kedélyek csupán azon keblekbe látszanak me-

nekülve lenni, melyek a müvészet által maguk is ihletve

vannak, — melyekbenmaga a müvészet i s te ne fejté

ki az emberiséglegszebbér zelemvirágait.

Ezen tény annál fölebb emelendi kegyedet önérzetében és a

jobbak szemében : minél kevesebb az ok, hogy beteg állapotom ál
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tal érdekelve legyen ; mert hiszen én nu'g mindekkórig sem mint

ember, sem mint szinész, nem tehettem kegyednek oly szolgála-

tot, miknél fogva részvételét igényelhetném.

Koszoruzza a honnak istene kegyed törekvéseit sikerrel azon

diszes pályáu, melynck én is egyik igénytelen közembere vagyok,

s mely még beteg napjaimat és perczeimet is szünetlenül foglalkoz-

tatja. Vajha mihamarább alkalmam lehetnc kegyed szivességét

tettleg is megköszönni, ki tisztelettel maradok alázatos szolgája—

Szigligcti Edéhez.

Pest, 1844. február.

Barátom ! üsak azt akarom mondani : hogy szerencse fia vagy.

„Két pisztoly"-od a „Szökött katonáa-t messze háta mögött hagyá.

f]lértéd a pillanat intését, s a franczia iskola nyomain oly rendki-

vüli ügyességgel haladsz elöre, hogy pár év mulva termékenysé-

gednél fogva — bizonyosan 20 ezer pengö forintnak ura lészsz; és

igazságod van !

En ezen vaudeville-féle iskolát igen alkalmasnak tartom arra,

hogy népéletünk minden elemei, ezerféle szinezeteikkel, a müvészet

kertjébe fölvétessenek. De ne késsél utazni barátom a honnak min

den vidékeire. Sokra vitted a többek között azt : hogy miként kell

kevés szóval nagyot ütni. Egyetkn mód censurai körülményeink

között, elmondani dolgokat. mik különben el nem mondathatnának ;

és e mód a hatásra nézve is legczélszerííbb. De a miért jelenleg üd-

vözölni kivánlalak, különösen az: hogy a szinpadi hatást müvészi

talentummal ellensulyozni. a nemzeti irányt müvészetivel egyesiteni

mindinkább törekszel, mely törekvésedben segitsen is a müvébzet

istene ! Szembetünö emez ujabb müveiden ama fokozatos higgadás

és tisztulás, mit kor és Studium szoktak meghozni.

Azon kimondhatlanul örvendetes iránynál fogva, mit közön-

ség és szinház venn: kezdenek, a te pályád barátom naponként fon-

tosabbá lesz ; s legnagyobb gyakorlati ügyességed és tapintatodnál

fogva, csaknem rajtad áll öket ezen irányban megtartani , s a szin-

ügyet eredeti czélja felé hatalmasan segiteni.
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Meg fogsz engedni egy észrevételt. A „Két pisztoly" kifejlé-

sében, nézetem szerint nem csckély hiba van. Ne utáltasd meg ve-

lünk ezen Steint, ki már családapai s férfi erényeivel keblünk egész

vonzalmát megnyeré, ne tedd öt oly aljas gazemberré oly híítlenné

önmagához, hogy most épen azokat csalja, lopja és rontsa meg, (ne-

jét s gyermekeit), kikért kevéssel azelött tolvajjá s gyilkossá lcm. Hi-

szen ha a kifejléshez Steinné féltékenységére szükség van, legyen o

féltékeny, de valódi alap nélkül , csupán nagyon világosnak látszó

bizonyitványok után ; például : Stein vigye az árukat Huglinéhoz,

de csupán gondviselés végett, mint saját neje számára titokban vá-

sároltakat. Hugliné azonban, mint a szemtelenségig hiu asszony,

öltözzék ezen árúkba a bálra, álarczosan, stb. Ezt vegye észre Stein

né, s gyanuja törjön ele- a legnagyobb dühvel, stb. stb.

Szigligcti Edéhez.

1844. február.

Barátom Júzsi ! ,.Két pisztoly"odra közvetlenül olvasva

„G r i tti"-det, s összehasonlitva Szigligetivel Szigligetit, meggyö-

zödcssé ion bennem egy elöbbi véleményem, mirffl máskor, most

csak Grittiröl néhány észrevételt.

A vaudeville-iró leczkét adhat a komoly drama irójának, a

többek közt abban is, miként kell az cxpositiót a cselekvény szöve-

gébe müvészileg belefonni, a dologgal egygyéolvasztani, vagy hogy

az expositio ne. álljon külön, mint a kép alá irt magyarázat, mely

csak az értelmet fáraszsza, hanem mint valóságos lelki állapota

mondójának, drámailag érdekeljen ; mint Hamletben a szellem be-

széde fiához, Othelloé a tanácsban, stb. különös látni : mi könnye-

den sikerül a vaudeville-irónak egycs dolog, mi a drámairónak ba-

josan.

Leginkább a mesére vannak észrevételeim ; mert a kivitel

már következetes. En, édes barátom, megvallom, nem örömest látok

oly problemákat adatni fel a drámai müvészetnek, milyen Grittiben

is a testvérek között támasztott n e m i szerelem. A legnagyobb mes-

ter sem fogja e problemát, nézetem szerint, kielégitöleg megfejthetni,
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mert utja Scylla és Charybdis, azaz : botrány és lélektani hazugsá-

gok közé szorulna. A legjobb esetben ketté szokott vágatni a esomó,

mtíly magát becsülettel feloldatni nem engedi. De soha sem lehet el-

kerülni, hogy a hallgatóban e nemi viszony látása testvérek között,

iszonyt, undort, és más, az erkölcsérzet szüzességét sértö benyomást

ne okozzon ; vagy, hogy majd a felvilágosulandó szerelmesek a

testvériséget valami irtózatos átok gyanánt ne tekintsék, mely a

nemi szerelem boldogságát szétrombolá, feláldozá. Ime a testvériség

erénye tétetik, ha nem épen gyíílölet, de bizonyosan idegenség

tárgyává ; nem is számitva, hogy a véletlennek ily nagy játé-

kot engedni drámában alig szabad. De az ily esetek sokkal kivéte-

telesebbek is az életben, hogysem valami erkölesi tannak vagy áta-

lános elvnek felállitására lehetne, vagy kellene öt alkalmazni.

Szintoly kevéssé sztretem az ily viszonyt, mint drámai esz-

közt egy rosz apa megbüntetésére ; hogy tudniillik: a gyer-

mek biróként állíttassék az apa és anya, a nö és férj közé ; hogy

gyermek itéljen nemi bünök felett, mikbe avatva nem lehet a nél-

kül, hogy korának természetes szemérmét, ez erényvirágot lábbal

ne tapodja. Nem szerethetem, édes barátom : hogy gyermek tartson

leezkét szülöinek házastársi kötelességek felett, hogy gyermeki kö-

telességeit ezek szerint latolgassa, és igy még saját ügyében is bi-

ráskodjék. Ezen szörnyü dilemmában neki igazságosnak lennie er

kölesi lehetetlenség. Ily tény által a gyermeki erény önmagát fer-

tozi meg.

Czibak és Gritti sikerült jellemek. De Czibakné egy ismeret-

len nyelven irt könyv, melynek tartalmát nem érthetjük. Szenvedni

látjuk ugyan öt, de a mely szenvedéseket nem értünk: azok

bennünket nem érdekelhetnek. Csak halála után értjük öt meg

egészen, s igy mint drámai személynek, egész élete veszve van,

mintha nem is lett volna jelen.

Othello, e legremekebb míítani példány, arra tanit bennünket:

1) hogy minden drámai személynek szivébe kell látnunk eleitöl

fbgva, és 2) hogy a drámában mindennek elöttünk kell kezdodni,

kifejleni és bevégzödni.

Jobban szeretném azt is, ha azon antoniusi okos szónoklatot

a szülék holttetemei felett, fiu és nem leány tartaná.
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Még egyet. Ugy tele vagy költöi képekkel barátom, hogy a lélek

minden állapotára tudsz hasonlatot mutatni a természetben ; de nekem

ugy tetszik, mintha komoly drámáidban e képek gazdagsága néhol

tuláradoznék a mértéken. Pedig én alaposnak tartom Blair Hugó-

nak azon állitását, hogy a szenvedélynek háborgásai között sen-

kinek sem jut eszébe leirni másoknak, mit érez, vagy hogy akkori

lelkiállapota mihez hasonlit.

De minek ez a közönséges nota?! Shakspere, Blair és a

többi! nekem csak a ,,Két pisztoly" iróját kell tanulmányul

ajánlanom „Grit ti" ¡rójának; s ezzel eleget, csaknem mindent

mondtam. Vagy még inkább azt kellene mondanom : hogy én a te

helyedben, barátom, a fáradságosabb és mégis kevésbé hálás uuí-

szaknak hátat forditva, azon ösvényen haladuék, melyet végze-

tem látszott nem ré g k i mutatni; azon ösvényen, melyen

még sokáig vetélytárs nélkül fogok járhatni , és dicsöséggel :

a vaudeville ösvényén. Tartozást érzek magamban azon gon-

dolatimat, miket ,,Két pisztoly "-od támaszta bennem, nyilvánosan

is elmondani.

A „két pisztoly "-ról elöbbi levelemben nemmondék én el nc-

ked mindent barátom, mert hiszen arra két lapoeska nem elég; én

csak örömemet kivántam ott veled közlcni azon uj fordulaton, me

lyet vevél, és azon nagy lépésen, melyet elore tevél. — Megfordul-

tak az én eszemben minden okok, melyekkel Stein dolgát, a mint

az nálad kifejlik, igazolhatni ; de ugy találom, hogy nézeteink alap-

jokban, azaz : felfogásilag különböznek. Nem állitám azt feltétlenül

lélektani hazugságnak, hanem csak ohajtottam volna, hogy a leg-

irigyebb és szigorubb critica se találhatott volna e darab kifejlé-

sen gáncsolni valót.

Várva várom édes barátom, igéreted szerintaszámomrairandó

szerepet; büszkeségem leend az, és legbecsesb feladatom. Lehetne-e

szentebb míítárgya lelkem összes erejének, mint oly honi termék,

mely legtermészetesebben igényli polgári kötelességemet. Bocsáss

meg, ha észrevételeim talán igen is öszinték voltak. — Barátod —*)

*) Azon G ritti, mely nyomtatásban mcgjelent 184G-ban, ncm az, mclyró'l czen

lcvél ezól, — hanem kúsobbeu van kidolgozva.
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Szinház és nemzet.

1846.

I.

„Századunk az anyagiság százada." Sokszor hall-

juk! Annyi bizonyos, hogy az érdekeknek kilencz-tized része, meny-

nyire az emberiséget napjainkban foglalkoztatja, csakugyan az

anyagiság osztályába esik. Miböl némely berlini logicus aligha azt

nem fogja következtetni, hogy ezen irány bennünket szükségképen

az állatok országába vezet. Hanem a természetnek egyoldaluságot

tulajdonitani nem kevesebb, mint a természetet félreismerni. S ha

jól körülnézi magát a német logicus, nem látand egyebet, mint cgy-

oldaluságnak végtelen czáfolatát.

Nem kell félni ! mert az emberi lélek sokkal önzöbb, semhogy

mindent egyedül a test érdekében tegyen. A léleknek magának is

van gyomra, még pedig feneketlen, és van éhe, szomja, még pedig

telhetetlen.

Lehet, hogy egyes népek, az állatiság álmába mélyen elme-

rülve, sokáig tengenek buta egyoldaluságban ; de koránsem az ösz-

szes emberiség. — Mert midon a földnek egyik oldalán éjszaka van :

a másikon világos nappalnak kell lenni. Ha tán a négerfaj oda mu

tat, hogy ö az értelmiségnek éjszakája, mely mindig volt és leszen

a földön : ám akkor fehér fsijunk az értelmiség nappala, mely szinte

volt és lészen. Orvendjünk azért, mert habar néha ködös és borus

is nappalunk, mégis csakugyan nappal az, mely elöbb-utóbb ki fog

derülni. Itt, vagy amott mindig üti fel magát, szellemi nagyság és

tökély a földön, egyesekben és egész népcsaládokban. Ezek fénytor
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nyok, utmutatók a sötétben, a viharban. Mert ha van emberi nagy-

ság, ugy az nem állhat egyébben, mint azon vállalkozásban, hogy

az embert kellöleg felfogva, emberi hivatásához képesitse, utbaiga-

zitsa végczélja felé, a tökélyhez és boldogsághoz. Ez a nemzetek és

egyesek nagyságának mérlege.

Épen ezért minden nemzet, mely e névre méltó, mindenekfe-

lett azzal bizza meg bensö hatalmának képviseletét, az államot, —

hogy nevelje, nemesitse saját népcsaládját ; minthogy a nevelés leg-

elsö feltétele azon jóllétnek, mit nemzetének megszerczni az állam

hivatott. Például az állam föteendöje, hogy polgárainak életét és

vagyonát biztositsa. De vajjon fog-e sikerülni valóban e biztositás

másként, mint hogyha nevelés veti meg annak alapjait? mert a

bitó nem csak egyoldalu eszköz a közbátorsághoz,

de még ember telen is. Nem eleg azért a bitóra vérrel irni fel

e szavakat : ne gyilkolj és ne rabolj ; hanem meg kell az igéket a

népnek magyarázni, még pedig ugy, hogy jelentésöket necsak értse,

hanem é r e z z e inkább ; mert csak igy lesz a honban közbátorság.

Az állam kezében hatalmas nevelési tényezök vannak. Es

ezek : az egyház, iskola, míívészet, sajtó és alkotmá-

nyos közélet. S hahogy a siker még sem felel meg e tényezök

erejének, onnan van, mert nem kezeli ezeket az állam oly czélszerll-

leg, mint kellene és lehetne. Ugyanis, bármily nagy eröt rejtsenek

is e tényezôk egyenkint magokban : ám azért külön egyik sem fog

czélhoz vezetni. Midön nemzet i köznevelésröl van szó: ak-

kor e tényezök csak együtt és összhangzatos munkálkodásban tesz-

nek egy erkölcsi hatalmat ; tehát az állam feladata, e tényezök míí-

ködését egységben, összhangzatban tartani ; s feladata e tényezöket

szaporitani és tökéletesiteni.

Hol az itt elöszámlált tényezök bármelyike hiányzik, vagy

mííködésök össze nem hangzik, egyensulyban nem áll : ott a siker

is ferde lesz , ugymint : egyoldaluság lesz a közmíveltségben, és igy

a közjóllétben is. A példát erre nem messze kell keresni.

Hol az érzelem országában való hóditásokról van szó : ott a

míívésztítek hadának nem csekély sz:-rep jutott.

A köznevelés táborozásiban muvészetek találták fel és gyako-

rolják a hadi cselt ; különösen pedig a míívészetek egyetemes kép
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viselöje : a szinmíívészet. Mit az államnak más, positiv ténye-

zíikkel és egyenes hadjárattal meghóditania nem sikerül, meghóditja

azt a szinmíívészet cselfogásokkal, indireet utakon. A szinmíívészet

eljárása nevelési szakmájában csakugyan a csel eszméjén alapszik.

Hogy az állatisághoz férkezhessen : állattá lesz ; az ige o benne ér-

zéki köntöst ölt magára, behizelgi magát az ellenség szívébe, s be-

lopja oda álköntöse alatt a nemesebb érzelmek égi magvait.

A szinmíívészet, ezen fenséges cselszövö hatalom, mit az állam

ingyen és készen kapott az uristentöl, ezt látszik mondani : ,,ime el-

jöttem, és kulcsot adok neked állam, az emberek szívéhez ! — E

kulcs én vagyok. Én értem amesterséget: érdekelni az embert, mint

állatot és szellemet, s mulatva nevelni öt, tudtán kivül. Eljöttem,

hogy kiegészitsem azon hiányokat és különbsegeket, mik még az

egyház és élet, az iskola és közigazgatás között fennmaradtak. Most

légy elég bölcs engem használni tudni. Ha teljes egyenlöség és

egyetértés emberek között, — tehát köztetek is magyarok — gon-

dolható : ugy azt egyedül az én termeimben találjátok ! Ezek olvad-

nak itt egygyé ugyanazon értelmekben, miket az én bennem meg-

testesült erény és bün támasztanak, ellenállhatlanul."

Igy van és nem másként. A szinház életiskola, melyböl az

ember sohasem n($ ki ; mnlatóhely, mely hasznos gyönyörrel tölti

be a polgárnak munkaszünetét. Tribunál ez , mely gyakorlatilag

fejti meg az élet nehéz talányait, kijelöli az erkölcsi jogok és köte-

lességek ama kétes határvonalait, melyek a népek törvénykönyvé-

ben meghatározva nincsenek. Egyetlen szellemi forum, hol az élet

méltatlanságai kiegyenlittetnek, hol elitéltetnek azon erkölcsi rab-

lások és gyilkosságok, melyek számára törvényszék e földön sehol

sincs. Szellemi csalorna, mely erkölcsiséget és életbölcseséget vezet,

a társadalomnak legtávolabb esö vad vidékeire, s ama mély titku

barlangok fenekére, hol a társasélet dögvészes férgei tenyésznek,

hová Isten igéje még le nem hatott, s a villámszemü törvény le nem

tekintett, és a sajtó hatalmas karjai el nem érnek.

Igy áll a szinház, mint képzö intézet, az ember irányában.

A p o 1 g á r irányában pedig a szinház feladata, a polgárt ö n i s m e-

retre ébreszteni, s ezáltal a köznevelés munkáját kiegésziteni. A

szinmíívészet megjárja tehát a nemzet életét széltében, hosszában,
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mélyébenés magasságában. Behat az egyes osztályok titkaiba. Meg-

ismerteti a polgárt nemzete erejével és gyöngéségével ; dicsöségével

és szégyenével; öt magáfc pedig köz- és magán érdekeivel, jogaival,

kötelességeivel. Söt benyul a szinmíívészet minden egyes polgár lel-

kiismeretébe, megtapogatja szíverét, s megmutatja neki saját erköl-

csi becsének mérfokát.

Mint áll a szinház végre a nemzet irányában ?

Szinház a nemzet erkölcsi kincseinek, érzelmeinek és gondo-

latainak élö-muzenma. Varázstükre multjának és jelenének. Örök-

életü Sybilla, kinek könyvében irva vannak a sorsnak titkai, s a

nemzet végzete, végtelen idökig. Orök-hangszer, melyen a haza

nyelvének Szeráf-zenéje játszatik. — Egi származatu növény a hon

kertében, mely bájos illattal tölti el a haza legét, s draga gyümöl-

csöket hoz a nemzet asztalára.

Jóravaló nemzetek igy fogták fel, és alkalmazták a szinházat

és míívészetet. A népet édes rokonszenv csatolja mindenhol e muvé-

szethez, s e rokonszenv nem fog megszünni soha, mert ez mélyen

feneklik az emberi természetben.

II.

A szinház története minden népeknél csaknem ugyanaz; a

mennyiben sehol sem volt a szinház kezdetben felfogva érdemileg ;

a priori nem is lehetett, mert cz képtelenség ; csak késöbb kezdett

az állam miudenhol arra eszmélni, — a már kifejlett míibölcselet

nyomán, — hogy a szinházat társadalmi tényezöképen alkahnazza,

— a közintézvények sorában.

A szinmíívészet szükségének érzete kezdetben csupán vak,

sejtelemszerü s teljesen öntudatlan volt a népeknél, csak idövel esz-

mélt az ész ez ösztönszerü szükségességnek öntndatára.

A szinmíívészet magvát idegen tájak fuvalmai hozták el Hun-

nia földére. Jó fóldbe kellett a magnak hullania, mert oly ellensé-

ges körülmények között valóban csodás hamarsággal fogamzott

meg.

E hon parlagain saját erejével nött fel a szinmíívészet pálma-

természetü növénye, s életerejét a sorsviszályok súlya csak sokszo
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rozni látszatott; különben lehetetlen, hogy ezen eszmenövény az

életmííves fejlödés azon fokozatára juthasson, hol jelenlegáll, miután

az elemek, mik életet adni képesek, mind hiányzanak körötte ; s a

viszályok, mik ez eszmenövényt elsorvasztani képesek, mind és

nagyban voltak jelen, egész azon legujabb korszakig, mely életét

veszélyen tul kivánta helyezni. — De vajjon kivül van-e már való-

ban helyezve minden veszélyen a magyar szinészet élete ? S túlélt-e

már minden ellenséget e hazában ? Ez azon kérdés, melyre nemzeti

szinészetünk helyzete még most is „nem"-mel kénytelen felelni.

Igaz ügynek mindenkor legártalmasabb ellenei voltak a

mystifikálók, kik az igét ferdén magyarázzák, sátánilag csürik-csa-

varják, s igy a nép értelmét a dolog tiszta fogalmához jutni nem

engedik. Migellenben legbiztosabban szerzének diadalt az eszmének,

kik azt legvilágosabban, legtisztább valóságában állíták a nagy kö-

zönség elé ; mert mélyebb jelentésü tárgyat népszerüleg s világosan

értelmezni tudni nem kevesebb , mint az eszmének rokonszenvet,

közvéleményt s diadalt késziteni ; egyszersmind pedig az általános

értelmiség birodalmát szélesbíteni.

A nemzeti szinészetnek többé tevöleges ellenei nincsenek, vagy

örökre meghunnyászkodva, s ö t é t zugaikba vonultak vissza, — ki-

vevén egyetlenegyet, a magyarhoni nem magyar elemet. Ezen el-

lenség az, mely a magyar szinészet helyzetét sajátossá, egyetlenné

teszi széles e világon ; s mely ez ügy hováhamarábbi rendezését sür-

geti országszerte.

A szinház eszméjének többi tagadó szellemei, kik még fenma-

radtak, csupán a fentebb érintett tekintetben érdemelnek figyelmet ;

azaz : a mennyiben még gátul szolgálnak a szinház eszméjére nézve,

egy általános értelmiség és közvélemény kifejlésé-

nek: mire jelenleg a szinháznak mindenek felett

szükége van! — A nagy közönség nem gondolkozik; saját leg-

becsesb ügyei felett eszmélkedni nem ér rá ; s feltétlenül hisz annak,

a ki bizonyos szakban tekintélyt vívott ki magának elötte, — bármi

zöldeket beszéljen is olykor ezen tekintély, mely ex professo min-

denhez ért, mert hiszen alkalmasint táblabiró.

Nem a pesti magyar szinházról van szó , — legyen megje-

gyezve mindenkorra, — hanem egy országos szinészetröl általában ;

KOBKSSY OALAMB0S QÁBOB BULEKX. 8
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mert ez nem mindegy. — Ha magyarok nem volnánk, meg nem fog-

hatnók, miként lehet nem akarni ügyet. viszonyaiban oly mélyen a

nemzet életébe vágót, hatásában oly sokoldalut, mint a szinház : nem

értenök, uiikép lehet egész fontosságában nem méltatni körülmé-

nyeink között egy oly nyilvános helyét a közéletnek, hol a szellem

bensö függetlenségének egy nemében nyilatkozik, naponként több

ezer ember láttára s hallatára. Nem foghatnók meg, hogy ehazában,

hol a népnevelés szüksége mindinkább égre kiált,

és fenyegetöbb alakot ölt; mikép lehet két kézzel nem ra-

gadni meg minden tényezöt, mely ez ügyben oly czélszerü szolgá-

latot tenni képes. Nem foghatnók meg, hogy haza, — melynek

gyermekeit nyelv és kiváltságok oly ellenfelekké különzöttek, —

mikép nem ölel fel minden eszközt, mely egyesit, — amalgamizál,

— nyelvben, érzelemben és gondolatban ! — Nem foghatnók meg,

ha magyaroknak nem születünk, hogy hazában, hol oly keve-

sen olvasnak és gondolkoznak, hol az irodalomoly

szükkörben mozog, mikép nem lehet akarni organumát az

eszmének, oly széles határköríít, mint ez ; intézetet, mely eszmélke-

désre, polgári öntudatra ébreszt; intézetet, holanépek és idök nagy

eszméit tökélyeit, s hitványságait, dicsöségét vagy szégyenét míí-

vészet birálja meg, egyszerre nagyobb tömeg elött, mint az olvasó

közönség egész Magyarországon ; mikép nem akarhatni közintézetet,

mely a holt betíínek hangot, életet ad, hol a szózat gyakorolja ha-

talmát, hol élöpélda szól , mely vonz, mig a szó tanit. Mert ki ne

tudná, minö hatalma van a kimondott szónak, az édes anyanyelv

bájosan zengö hangjának, az i r o t fc szó felett !

Magyar elött azonban mindez könnyen megfogható. Náhmk

még mindennapi dolog, hogy midön a szinházügynek teljes elinté-

zése sürgettetik : a nemakarás, — forma szerint, — igy szokott hang-

zani: ,,Nem érünk rá; fontosabb teendöink vannak."

— Valóban különös ! mintha egy éhes árvai tót mondaná : hogy

nem ér rá e b é d e 1 n i, vagy egy beteg rab, hogy nem érkezik é 1 n i,

vagy egy mámoros bonvivant, hogy nem ér rá k i j ó z a n o d n i. —

Jóravaló nemzet rá fog émi mindenre, mihelyt munkáját, erejét és

idejét bölcsen tudja felosztani. A teendök fontosságát pedig hajszá-

lig rangozni akarni , haszontalan munka. — Tapasztalás mutatja,
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hogy bizonyos haladási tény mulhatlan föltételc mind az elötte,

mind az utána levönek, hogyha csakugyan az akar lenni, a minek

lennie kell. Ussétek bár föl törvénykönyvünk utóbbi lapjait. A te-

endoknem sorban, hane m körben állanak; — egymás

mellett, nem egymásután. Körben mozognak a világok, és a

természetben minden.

Mondja továbbá valaki, hogy egy nemzeti szinészet megterem-

téséhez több kell egy millió váltó forintnál. A nemakarás erre mit

felelhetne mást, mint, hogy : ,,pénz nines, hogy: szánktól szakasz-

tók el e milliót is ; hogy : szükségesebb dolgokra sem telik." Ez is

különös ! hogy gazdagabbak is lehetnénk, mint vagyunk , — ha

akarnánk, — az áll ; de hogy oly igen koldusok volnánk, azt meg-

hazudtolják a tisztujitási költségek és fényüzésünk. E szerint csak

ugyan lehetne benne valami, hogy szánktól szakasztjuk el, a mit

elszakasztunk ; hanem csak azért szakasztjuk el ma, hogy holnap

megegyük amolyan erkölesi dáridóban ; azaz : ma vetünk, hogy hol

nap arassunk. Kinek adunk tehát ? egyeseknek ? s miért ? ingyen ?

— Vajrjon nem esztelenség volna nemzettöl egy éhes naplopónak

adni kenyeret, midön magának sines ? Ha tehát ad a nemzet, ad

annak, a ki visszafizetheti : vagy inkább fizet a nemzet annak, a ki-

töl már kapott ; fizet addig, mig viszont fizettethetik ; aztán pedig

azt mondja kiszolgált emberének, hogy ,,odább" ! sazUristen irgal-

mához utasitja. (!) Meg kell azonban jegyezni, hogy alamizsná-

r ó 1, s ilyen ajándékozói magas hangon koránsem a nemzet beszél,

hanem csak egyesek, kik igen tetszenek magoknak, ha legalább is

13 millió ember nevében szónokolhatnak.

Az ily eszmékkel való bánás jellemzi legmetszöbb valóság-

gal értelmi kiskoruságunkat s politikai egyoldaluságunkat ; ekkor

érezzük leginkább látkörünk szíík voltát, s azt, hogy egyes tudo-

mányszakra vannak ugyan itt-ott észjelességeink, de val ó ban mi-

ve 1 t szellemeink igen igen kevesen .

Itt van tehát az ideje, bogy az ország rendei komolyan ki-

mondják s végkép : kell-e szinház a magyarnak, vagy nem ? Mert

ha kell, akkor rendeznie kell az államnak szinészetét országszerte,

minél elö'bb ; ha pedig nem kell : ugy vesse ki magából ez elemet,

mint a tenger halottait ; mert a leszentebb eszme, melyben tetterö

8*
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van, elhanyagoltatván az állam által, el fog korcsosulni, s épen el-

lenkezöjét fogja eszközölni annak, mit az állam általa czélba vett ;

azaz : táp- és gyógyerö helyett, erkölcsi dögvészt fog a társadalom-

ban terjeszteni ; mikép már ez más eszmékkel meg is történt.

Ha tehát az állam meg van arról gyözödve, hogy a szinészet

lényében bizonyos erök rejlenek, hogy ez erök tevékenyek, és álta-

lok üdvösen lehet a társadalomra hatni : ugy a szinészetet h i -

vatásáhozkell képesitenie.

Az 1840-diki szinházi törvényezikk, azon logikai kénytelen-

ségbe helyzé az államot, hogy a mit akkor kezdett, azt most magá-

hoz méltólag kell bevégeznie ; mert pénzét hiába kivetni nem akar-

hatta, sem egy idétlen lényt világra hozni nem akarhatott, mely

— Shakspere szerint — azzal töltse idejét, hogy árnyékát lesse

a napon, és saját élhetlenségét megénekelje; hanem

azt kellett akarnia, hogy akkori vállalatának minél egyetemibb si-

kere legyen, hogy milliója minél dúsabban kamatozzék a nemzet-

nek, szellemileg, s a férfiasan bevégzett munka becsületére váljék.

III.

Ujra megjegyzem, hogy nem középponti, hanem eg ye te

me s haz ai szinészetröl van szó. Pest fó'város ugyan, hanem azért

Magyarország nem Pesten van, — mikép ezt Párisról mondani szo-

kás ; — következöleg, nem Pest az egyedüli ok, a miért nemzeti szi-

nészec van, vagy inkább lesz.

A tennivalók tehát röviden ezek lennének :

1) Az anomáliákat megszüntetni, mely anomáliák fölmerül-

tek, miután a szinh'áz törvényessélönsnemzetivé nevez-

t e t i k, s igy aztánj:

2) A szinészetet hivatásához képesitvén, annak jövöt adni s

egyszersmind

3) A nemzeti szinészetet egész országban életbeléptetni :

tehát a hazának oly pontjain, hol a szinházak, — mint olyanok, —

leginkább igénybe vétetnek, az alább említendö fontos tekintetek-

nél fogva.

Az anomáliák itt koránsem oly vádképen akarnak fellépni,
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mintha talán a nemzet e dolgot nem az elején kezdette volna, hanem

az eszmébe csak amugy magyarosan belemarkolt, hol épen keze-

ügyében találta. En azt tartom, hogy bizonyos intézvénynek, habár

nagyjában is, életet kell adni, hogy aztán hiányai kitessenek ; s

hogy a hozzávalók szüksége kézzelfoghatóvá levén, kénytelen le-

gyen a nemzet pótlólag oly rokonintézvényeket hozni létre, miket

különben soha sem hozott volna. S ez rendén van. A gyermek sok-

kal elöbb beszélt, mintsem ábéczés könyvet adtak volna kezébe ; s

a nyelvtanból még késöbb tanulja megismerni voltaképen azon

nyelvet , melyet már beszélt ; hanem azért mégis tanulnia kell e

nyelvet elmélet szerint is, hogy beszéde öntudatossá legyen.

Nem mondom tehát, hogy egy nemzeti szinház teremtését,

például, szinészeti iskolán kellett volna kezdeni, — mert épen ez

lett volna fonákul , — hanem hogy már csakugyan ideje lesz a

gyermeket iskolába küldeni.

Visszás állapotnak tetszik elöttem legelöször is : hogy a szi-

nészet tagjai, kik most már a haza törvényes tisztviselöi, nem pol-

gárai hazájoknak, melyet szolgálnak. Meglehet, hogy ök történe-

tesen mind a kiváltságosak osztályába tartoznak, de meglehet, hogy

egyik sem közulök. — Oket e részben egyeseknek tekinteni nem

lehet. Ók egy uj elem az államban. uj osztály a társadalomban,

melyet ha törvény szerint magáénak ismert az állam, helyet is kell

«zámára jelölnie, s polgári lételt kell annak a társadalomban adnia.

Alkotmányos országban, mint az édes miénk, hol a lakosok kasztok

szerint vannak elosztva, mindenkinek valamely osztályhoz kell tar-

toznia, legyen az a paraszt, nemes, vagy a tisztesbeké ; mert egyik

osztályhoz sem tariozui, annyi, mint a társadalmon kivül lenni, te

hát polgárilag nem létezni. Törvényesen ki vannak mutatva köte-

lességeik a hon, a nemzet irányában ; ki kell hát mutatni jogaik kö-

rét is a társadalom irányában. Jog és kötelesség együtt kell, hogy

járjanak. Midön a mult országgyíílésen a tisztesbek jogköréröl,

sánczba vételéröl volt szó : a tndományos és míívészeti osztályok

névszerint jelöltettek ki, s az istenadta szinészetröl senki sem emlé-

kezett meg, pedig akkor már a szinház neve nemzeti volt.

Ha tehát egy nemzeti szinészet néposztálya helyet igényel a

polgári társaságban, ez oly igény, mit hosszasan okadatolni szük
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ségtelen. Igazság, becsùietesség , az ügy méltósága s fenntartási

kénytelensége parancsolják, hogy a nemzet egyik ügyének szolgá-

latában ne legyen az ember megalacsonyitva pária gyanánt, köz-

hivatal a honfit ne tegye hontalanná honában ; különben a méltat-

lanság elöbb-utóbb megboszulandja magát, s majd lesz idö, mely

nem fog teremni egyéneket, szinmüvészi lélekerökkel megáldottakat,

kik egyszersmind elég fanaticusok legyenek, a hazát ily áron is

szolgálni akarni ; nép között, mely i t é 1 e t n a p ig a r i s t o c r a t i-

cus fog maradni jellemében.

A szinészeti osztály polgárositása pedig szükségképen követ-

kezteti, hogy a szinészet országszerte szabályoztassék. Mert hiszen

az állam nem oszthat polgári jogokat ingyen — s föltétlenül, egy

rendetlen tömegnek ; hanem mint szerzödö félnek, biztosítani kell

magát, hogy a jogért, melyet ad, hasonló becsü szolgálatot adjon

vissza — cserébe. Az állam kiköti világosan, hogy az adott jogokért

mino szolgálatot; tehát a szolgálatra minö képességet kiván

minden tagjától a polgárositott osztálynak.

És ezzel meghatározván az állam a szinészeti karba léphetés

föltételeit : egyszersmind a szinészet országos rendezését is megkez-

dette.

Magában értetik, hogy azon tulajdonoknak, miket az állam a

szinészeti karba lépöktöl kivánni fog : ezen müvészet természetéböl

s a hivatal komolyságából kell meritetniök.

E sajátságokat kijelölni könnyü dolog ; de mit ér ez magá

ban ? Fenn lesz a z er n y ö, s nem leszkas. — Csodöt hirde-

tünk bizonyos jogokra, s nem lesz, ki magára vegye. Magyar

ifjutól kivánunk sajátságokat , miket Magyarországban meg nem

szerezhet. Müvészi készületeket kiván az állam, a nélkül, hogy isko-

Ща, volna, hol olyanokat szerezhetnl ; sopánkodunk , hogy szinészi

saijadék nines , hogy a jelen nemzedékkel kihal szinészetünk : és

nem teszünk róla. hogy ki ne haljon. Körülálljuk a tüzet, de senki

sem eszmél arra, hogy atüzet táplálni kell, ésa tííz kialszik.

Ez a másik visszás állapot szinészetünkben, melynek n e m z e t i neve

van. Testet adánk a készen kapott léleknek egy csinos szinházban,

némi biztositékkal is ellátók az egy millióban ; gond-olkodni kell

mar most róla, hogy e lélek ki ne repüljön a testböl , mert bizony
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nem egyhamar talál jönni Promethensz , égböl orzott szellemeivel,

hogy a lelketlen testnek ismét életet adjon.

Nemzetí férfiatlanság volna tovább is, a véletlentöl várni jó-

szerencsét. A szinház és milliója mellett tehát intézkedni kell a fó-

dologról, a, szellemi fentartás elvéröl. A szinészet számára

szellemi forrást kell nyitni, mely ki ne apadjon, s e forras egy s z i-

n é s z-k é p e z d e. Ez logikai kénytelenség. A szinészet által nevelési

czélokat akarván az állam elérni: nem lehet ránézvemindegy,hogy

e müvészi hivatal milyen egyéniségek által, hol és miként gyakorol-

tatik. Az államra nézve nem lehet mindegy, hogy a szellemképzés,

a nyelv és nemzetiség szent ügye, mino kezekre bizatik. — Mert

valamint iskolai tanárokat, papokat és törvényhozókat börtönböl és

gálya mellöl nem alkalmazhatni : szintoly kevéssé gyakorolhatni

müvészetet természeti hivatás nélkül egyfelöl, s szintoly kevéssé ke-

zelhetni nyelvet, nemzetiséget, szivképezést a szükséges elökészüle-

tek nélkül, másfelöl : csupa tudatlanok, müveletlenek és a feslettség

posványában fetrengö sáfárok által.

És itt helye volna föltakarnunk a hazai szinészet testének ama

fekélyeit, melyek szintoly undoritók, mint szánalomra méltók; ha-

nem ezek, fájdalom, igenis piaczilag — nyilvános rejtelmek. — Az

erkölcsi nyomor, melyben szinészetünk országszerte vonaglik, eléggé

pellengérezve van már magában, helyzetében ; s mégis vannak, kik

ebben a büntelen közönséget még sárral és kövel is dobálják. Mar-

koljunk fel bár a társadalom kellö közepéböl akármely finom anya-

gu tömeget, és dobjuk a sorsnak ama nagy katlanába, mely alatt a

pokol tüze lángol : meglátjuk, hasonló viszonyok között mivé lesz-

nek. Ha csakugyan bün van e kórállapotban, akkor e bíín sulya

azokra nehezül, kik e kórállapotot és következményeit a nemzettes-

tében megszenvedik. E kórosok magukon nem segithetnek. Az árva

gyermek és beteg, magukra hagyatva, tehetetlenek. Apa kell nekik

és orvos. Apjok és orvosuk csak az állam maga lehet.' Csupán az ál-

lamnál van az ero és hatalom, e társadalmi bajon segiteni. Faragja

le tehát a nemzet testéröl e kinövéseket, a gyógyithatókat pedig or-

vosolja meg. Szóval : rendezze, szabályozza szinészetét országszerte.

— Ne szenvedje meg, hogy e pálya munkakerülök, korhely kicsa-

pongók, söt büntettesek menedéke legyen, mint oly állapot, mely
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társadalmon s törvényen kivül van. Ne turje tovább, hogy e nevet,

— melyhez immár szent érdekek vannak csatolva, — és pedig tör-

vények által, — ingyenélök, üzérek és hajhászok bitorolják, kik az

igével oly sátánilag visszaélve, ama balitéletet csak erösbitik, a

helyett , hogy irtanák azon balitéletet, miszerint a romlottság,

melylyel ezen osztály vádoltatik , csakugyan szükségképen e

pálya természetében fekszik. Vannak azonban itt is kivételek , kik-

nek tisztelet, becsület. A vidéki szinészet tôbbsége valóban érezni

látszik föladatát, egész komolyságában, — erröl itt bizonyságot te-

szek, — s nemesen küzd a vándorélet viszontagságaival , de siker-

telenül. A mi vándor-szinészetünk körülmenyei közt el nem aljasod-

ni, már magában érdem. Azonban hiszem, hogy nem messze van

immár az idö, midön az itt kijelentett óhajtások teljesedésbe men-

nek, s a szinészet nem csak a papiroson ; de tettleg is emancipálva.

rendezve, s feladatához képesitve lesz az egész hazában.

Ugyanis, a szinészet szükségét vidékeink napról napra jobban

kezdik érezni. Megyék és városok szinházakat épitenek; pártolá-

sukra hatóságok és egyesek szivesen nyujtanak segédkezet. Tárt

karokkal fogadnak bármily gyámoltalan szinészcsapatot. Azonban

a vállalat többnyire balul sikerülvén, a derék hazafiak kedvetlenül

látják füstbe menni pénzüket és buzgalmukat, azon kivül, hogy ez

ügy miatt gyakran a legkellemetlenebb viszonyokba sodortatnak ;

s igy aztán mindenfelöl csak ezt halljuk, hogy „pártolnának, de

nines kit; a czélt akarjuk tettleg, és nem puszta szóval, de nines

eszközünk : a szellemi tényezök nem ütik meg a mértéket." Ez elé-

gületlenség vidéki szinészetünkkel, igen természetes. Országos kül-

detésünk mindinkább könnyülvén : az emberek utaznak , látnak, ta-

pasztalnak, hasonlítnak, s bensö világuk mindinkább kiterjeszkedik.

Az ügybarát szemei természetesen a pesti nemzeti szinházon függe-

nek, és ezért van, hogy a mily arányban emelkedik a középponti

szinészet fényben és tökélyben, — minthogy ennek az enrópaiszin-

házakkal lépést kell tartania, — szintoly mértékben sülyed a vidéki

szinészet beese, minden hasonlitó szemében. Mert mig minden em

ber halad, ki csak mozogni tud, ök egyedül kénytelenek elmaradni,

kiknek lábain a szegénységnek ólomterhe függ; ök! holott nekiek

elöl kellene menniök, habár csak egy lépest is. Innen vau, hogy vi
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déki szinészetünk tantalus-kádban ül, hol a pártolási jó szándék

közepette szomjan kell elvesznie. Ily körülmények között pedig, s a

logica törvényei szerint, a pesti s vidéki szinészet mindinkább tá-

vozni fognak egymástól, ellenirányu csillagzatok gyanánt, — a leg-

szélsöbb pontokig. És ezen ellentét az összes magyar szinészetnek

valóban tragicailag sajátságos tekintetet ad.

Egy minotaurus az, emberi fóvel és ökörlábakkal. Jogtani ha-

sonlat szerint pedig legszomorubb képmását látjuk itt a majorátus-

nak, mely mig az elsö szülöttet gazdaggá teszi : testvéreit végsö

szegénységre juttatja. Ime, mily metszö gúny van az egyoldaluság-

ban ! Igenis, a vidéki testvérek azon uton vannak , hogy végkép el-

nyomorodván, semmivé kell lenniök, s mint haszonvehetlen népnek,

a társadalom kiállhatlan terhévé válniok. S épen mivel már ezen

állapot nem messze van, azért hiszem, hogy az állam nemsokára

kénytelen lesz e bajon segiteni.

IV.

A nemzeti szinészetnek, apolgárositáson és szinész-

képezdén kivül, még egy harmadik életföitétele van : a n y u g d i-

j a z á s. E három elv el nem választható, mert hárman alkotnak

egy életet. Nyugdijazás nélkül a szinészetnek el kell sorvadnia, ki-

vesznie. Nyugdijazás nélkül nem lehet remény egy jövendö müvé-

szi nemzedékhez a szinészetben. Mert vajjon ki fogja természeti ké-

pességeit, talán lángelméjét azon hálátlan pályának szentelni, mely

egy félszázados híí szolgálat után az élet végnapjaitól élelmet és

nyugalmat megtagadni oly embertelenül mostoha. Kinek kell oly

államhivatal, mely egy becsületes uradalmi tisztséggel föl nem ér e

tekintetben ?

„Tegyetek félre havidijatokból vénségtekre" — szoktákmon-

dani — „ott van a takarékpénztár \a — Ez ugyan elég jámbor ta-

nács, hanem elég együgyü is.

Volt Pápán egy becsületes korcsmáros, ki mikor a szinész-

nek éljent kiáltott a közönség , mindig boszankodva jegyzé meg :

hogy „de hát m i b ö 1 éljen ? — Ne orditsátok — ugymond —

hanem tegyétek, hogy éljen!" — Ama tanácsra hasonlóan vála
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szolhatni: „tegyetek, hogy félretchessenek, és magukat nyugdijaz-

hassák szinészeitek."

A mostani dijazás mellett azt kivánni, hogy a szinészek

nyugdijazzák magukat, annyi, mint a müvészetet, tehát a czélt nem

akarni.

A sziuészt oly állapotba kell anyagilag helyezni , hogy lelke

osztatlanul és minden más gondoktól függetlenül , csupán nemzeti

feladatával, müvészetével foglalkozzék, s kötelességeit a lehete leg-

dúsabb sikerrel végczze.

Kényszeritett nélkülözések, s a jövö érdekében való mellékes

foglalkozások megrabolják a müvészetet. Igenis , minden órával,

minden másnemü faradozással, mit nemzeti szinész hivatalán kivüli

dolgokra veszteget, az ügy, a nemzet maga lopatik meg tetteröben

és idoben.

De habár még oly gazdagon fizetné is az állam müvészeit, a

mint még nem fizetheti : a nyugdijazás szüksége még akkor sem

szünnék meg. Nagy évdíj ajelen érdemet jutalmazza , nyugdij a

mul tat. — Evdij a szolgálat minöségét, — nyugdij a szolgá-

lat mennyiségét és minöségét egyszersmind. Az állam

gyámapja minden szolgájának. Rosz gyám az, ki növendékének a

tokét magát adja kezébe. Lehet a novendék könnyelmü vagy sze-

rencsétlen, ki talán hibáján kivül is tönkre juthat. S a gyámságban

épen az ily véletlenségek elleni biztosság és óvás elve van képvi-

selve.

Az államnak külön tökéje van, kell lenni , minden szolgája

számára, kisebbnek, nagyobbnak. A tökét illetnie nem szabad az ál

lamnak, de a kamatokat megtagadnia bizonyos idön tul még ke-

vésbé.

Még egyszer tehát, egy nemzeti szinészetnek három életfölté-

tele van : polgárositás, szinés z-k é p e z d e, nyugdijazás.

Ezeket elvileg bövebben igazolni fölöslegesnek tartjuk ; hanem in-

kább megkisértjük ezen elvek alkalmazásához adni véleményt, a

hely köréhez képest lehetö röviden.

Felfogásunk szerint egy nemzeti szinészet rendezésébenegyéb

államhiлтatalok analogiája szerint kell eljárni.
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Ezen alapelv nyomán nem lesz nehéz a tárgy körül eligazod-

ni, mely különben igen bonyolultnak látszik.

Legelsö dolog, hogy egy országos szinés z-k é p e z d é-

h e z kimeritö terv készittessék. E munkára hováhamarább jutalom

lennc kitüzendö, vagy bizonyos szakértök lennének azzal megbizan-

dók s a feladat segédeszközeivel ellátandók, söt ha szükséges, utaz.

tatandók is, még pedig a nemzeti szinház országos alapitványából,

minthogy a tervnek még országgyülés elött volna szükséges elké-

szülnie. — Ha felteszszük is azon roszabb esetet, hogy még most a

rendek szinénznöveldére külön alapitványt megszavazni nem fog-

nak, de azt feltenni teljességgel nem akarjuk,.hogy a már meglévö

alapitványnyal, az idö logicája szerint ne rendelkezzenek ; mert hi-

szen ez adózásba nem kerül, söt fáradságba sem. — Ugyanis szün-

tessék meg azon szabályt, hogy a jelen alapitvány kamatainak har-

mada tökésittessék egy dunaparti nagy szinházra.

Nekünk dunaparti nagy szinházunk. — minoröl álmodozunk,

— nem egyhamar lesz, mert olyannak épitéséhez egy millió pfrt

kell, fenntartásához pedig két másik millió. Az adott váltó milliót,

két kamatos tökésítéssel, e czélra nyolczszorozni akarni , mely egy

oröklétig tart, — s addig e miatt a szinészetet lényegében vesz-

ni hagyni, valóban czéltalan eroködés. 1860-ig, tehát tizenháromév

alatt, Pest különben is vagy megmagyarosodik, vagy német marad;

az elsö esetben a dunaparti német szinháznak is magyairá kell len-

nie ; s ez, ha külfényre nézve nem is, de hely tekintetében némi

bensö módositásokkal, elég czélszerü lesz még sokáig ; a másik eset

ben pedig, akkor a mostani külvárosi szerény magyar szinház is

elegendö lesz.

A legroszabb esetben tehát azon 8 ezer pfrtot kellene sziuész-

képezdére forditani, mely mostévenként tökésittetik, mint a szinház-

alapitvány hatos kamatának harmada. — Nyolcz ezer pfrtból nem

lehet ugyan képzöintézeti házat épiteni, de lehet ez összegnek egy

negyedrészével e czélra szállást bérelni , három-negyedrészével pe

dig e képzö intézetet fentartani , ugymint : mestereket és tauitókat

fizetni, segédeszközöket beszerezni, házi szinpadot épiteni, stb.—Ha

majd a német szinházba költözik a nemzeti szinészet, akkor a jelen

nemzeti szinházat lehetend szinész-képezdévé változtatni.
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Ez nem csak a legelsö, de mulhatlan tennivaló szinészetünk

ügyében ; mert szinész-képezde nélkül az államnak nem lesz

majd kivel rendelkeznie, midön a szinészetet, mint politikai tényezöt

az egész hazában életbe léptetni, s minél elöbb mííködésbe tenni ki-

vánja. — Hiába hirdetünk csödöt e vagy ama szinház részére , nem

lesz vállalkozó társulat, mely szorosabban meghatározott képessége-

ket mutathasson elö ; mert hiszen hol, s mi módon tett volna ilye-

nekre szert? Kiképzettebb szinéezeink sem léptek ugyan teljes ké-

születtel s mindenoldalu képzettséggel a pályára , hanem pályázás

közben lassankint szerezgették meg azokat, kimondhatlan erömegfe-

szitéssel; de vajjon lehet-e az államnak még akkor is bizonytalan

reményekre támaszkodnia , midön positiv intézkedésröl van szó,

midön a szinészet gépezetének országos szabályozása, egységbe,

összhangba hozatala megállapittatik ? Lehet-e okosan az államnak

egy nagy fontosságu ügyet olyanokra biznia , kiket majd az idö és

gyakorlat magától képezend ki talán; s kik majd akkorra lesznek

kellöleg kiképezve, midön már másfelöl természeti erejök hanyat-

lásnak indulván, a szerzett képességeknek nem vehetni többé hasz-

nukat.

Szinész-képezdében kell tehát elöbb az államnak egyfelöl er-

kölcsi biztositékot a czél irányában, másfelöl oly míítani mérleget

fölállitani , melynélfogva minden egyes pályázónak hiva-

tal-képessége megbiráltassék, valóságos akademiai mód-

szerrel ; következöképen :

A nemzeti szinház dolgai közé lenne sorozandó szinte, hogy

midön a szinész-képezdéhez tervet készittet: tözzön jutalmat egy-

szersmind a szinészet kézikönyvére, mint a képzö intézeti

tanulmányok legfóbbikére. Ezt ugyan tette már a Kisfaludy-társa-

ság is, de siker nélkül ; elöször azért. mert a feladat nagyságához

képest igen csekély dijt ajánlhatott fel ; másodszor, mert még ak

kor nem volt am agyarnak nyelvtana, mely azon pá-

lyamíínek alapját teszi. Most már idején van e tennivaló, mi-

ntán a magyar nyelv rendszereki van dolgozva.

Feltéve hát , — mit kétségbe sem vonhatni, — hogy a jövö

országgyülés egy nemzeti szinész-képezde létrehozatalát, —
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ha máskép nem , a kamatok harmadából, — bizonyosan elrendeli,

azonnal ki fogna mondatni, hogy :

A szinészeti pályára lépök a pesti szinész-képezdében

ingyen nyernek képezést.

Megkivántatik azonban a felveendök részéröl :

1) Hogy a férfiak 16, a leányok 14 éven alul ne legyenek.

2) Hogy szabályos termettel és arczczal, tiszta hanggal és he-

lyes kiejtéssel birjanak.

3) Hogy korukhoz képest iskolákat végzettek legyen.

4) Hogy erkölcsi viseletök feddhetlen legyen.

Nyilvánittatni fog továbbá: hogy a képezés ideje három évre

terjed ; ezenkivül egy év gyakorlatra rendeltetik.

Ezen négy év elteltével a rendes vizsgálatot kiállott növendék

oklevél által a polgárositott szinészeti kar tagjául ismertetik. Egyik

hazai állandó szinháznál tehetségéhez mért alkalmazást nyer ; s a

haszonvehetöség bizonyos fokán ny ugdij-képessé leend.

Most kerülhet a sor, a Tiszánál is szabályozatlanabb vidéki szi-

nészetre. Kimondatnék tehát, hogy : a mostani vándorcsapa-

tok "mindazon tagjainak, kik 45 éven alól vannak,

szinte 4 évi határidötüzetik ki nemzeti hivatalké-

pességeik igazolhatására.

Kik tehát a törvény által polgárositott szinészeti kar tagjai

közé soroztatni kivánnak, 4 év multával, 1850. tavaszán jelenjenek

meg Pesten, hogy az e végett fennálló míítudományi bizottság ál

tal vizsgálatra vétetvén, s képességeik bebizonyulván, a szükséges

beiktatási oklevelekkel elláttassanak.

A vizsgálat tárgyai lesznek : A szinészettel közvetlen egybe-

függö iskolai tanulmányok, minök például : nyelvtan, aesthetica,

lélektan, szónoklat, történet, dramaturgiai ismeretek stb. — A szi

nész-képezdében felállitott mérleg szerint; különösen pedig az er

kölcsi minöség és gyakorlati képesség.

A 45 évet meghaladottak, hanyatló koruk tekintetéböl, föl-

mentetnek ugyan a szorosabb értelemben vett tudományos vizsgá

lat alól j azonban beiktatásuk föltétlenül még sena történhetvén meg,

inkább erkölcsi minöségük s gyakorlati használhatóságuk szerint

jogosittatnak — a sikerhez képest — országos alkalmazásra.
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Hogy a szabályozási míítétel alatt sokan ki fognak a rostából

kihullani, az bizonyos. De hiszen, dologszeretö becsületes ember édes

magyar hazánkban éhen talán meg nem hal.

Ha valaki jobb módot ajánland a jelenleg létezö vidéki szi-

nész-testületet salakjából kitisztitani , hogy az megnemesülten s egy

országos alkalmazásra képesülten lépjen elö : én véleményemmel

szerényen visszélépek. Mert hiszen körülbelöl ötszáz tagból álló tg-

meget erkölesileg rögtön eltörleni, s habár keserü kenyerétöl is rög-

tön megfosztani talán már csak azért sem járná meg, hogy hol Ven

ne az állam annyi kész embert egyszerre, a mennyire szüksége van

ez ügy érdekében a haza külön vidékein ? igy azonban mégis em-

bertelen eroszak nélkül történhetnék meg ezen nagy testület átala-

kitásának mütétele. Es szerintem igy négy év multával , egy lehe-

töleg kimustrált szinikar állhatna készen az állam rendelkezésére ; s

ez uj nemzedék teljesen megifjodnék a színész-képezdéböl akkorra

már szintén kikerülendett fris elem hozzájárulása által. — Az ál-

lamnak pedig e négy év alatt már ugy kellett, intézkednie, hogy ez

ifju hadat a csatatér különféle pontjain rögtön munkásságba he-

lyeztethesse.

V.

Nemzeti szinészet és középponti szinház különböznek. Amaz

egész, emez csak rész. A szinházi törvény 1840-ben nem részt, ha-

nem egészet tervezett, mert az ok nem részben, hanem egészben

volt és van jelen. A sziv betegsége legnagyobb baj ugyan, de mit

érne viszont a sziv épsége, ha körötte minden tagok elsorvadnának ?

— Ovó, fentartó szerekre van szükség, nem csupán egy tag, ha

nem az egész test számára, hol sorvadás mutatkozik. A szinészet,

mint ezen szerek egyike vétetett igénybe ; azaz : nem csupán mint

szellemképzési tényezo, átalában; de különösen mint nyelv és

nemzetiség védö-, terjesztö- és fentartó erö. Nem csupán a középpon-

ton lévén tehát a baj, alkalmazni kell az ellenszert mindazon tagok-

ra, melyek sínylenek. Más szóval : mivel az ok, mely nemzeti sziné-

szetet hivott elö, nem csupán Pesten van , tehát nemzeti szinészet

nem egyedül Pest miatt vau.
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Ez eléggé érthetö ; — tehát a dologra.

En azt javaslom, hogy az ország határ-vidékeit szin-

h á z-k erületekre kell osztani, köröskörül.A székhelyekre nem-

zetiség határkövei gyanánt kell szinházakat állítani, hogy ezek, —

a mennyire hatalmukban áll, — a külsö nemzetiségek b etolakodá-

sát gátolják. Minket hatalmas szomszédok környeznek ; s igen ter-

mészetes, hogy inkább a mííveltségben es iparban nagyobb ország

nyomul kisebb szomszédjának országába nyelvestöl, mindenestöl,

mint megfordítva. Ezért van, hogy Ausztria nem Hainburgnál vég-

zödik, hanem, ha a népnyelvét tekintjük, Györ körül, azért van,

hogy Sopron és Pozsony vármegyék, nyelv szerint, németországhoz

tartoznak ; azért van, hogy nem a mi nyelvünk terjedt tul a német

határokon, hanem megfordítva. Ezért van , hogy Francziaország

nyomult be nyelvével Helvetiába, Badenbe, Belgiumba, s nem meg

fordítva.

Tehát mondom — a végvidékeket szinház-kerületekre kell

osztani, következö módon.

A megyék kettesével — vagy hármasával álljanak össze, 8

minden ilyen kerület tartozzék egy tökéletesen fölszerelt szinházat

állandóan feltartani, középpontjában. E középpont legyen a kerület-

nek legnépesebb városa.

Szinház épületet az ily középponti város adjon, a kerület pe-

dig tartsa fenn abban a színészetet ; ez jogszerü. E középponti város

veszi hasznait a szinháznak mind szellemileg, mind anyagilag. Ez

részesül a helybenlét kényelmeiben, s e hasznokért a szinházat fel-

épitheti. A szinház ily városban mintegy 50 iparüzö családnak ad

munkát; nehány száz embernek állandó keresményt; és mintegy

60— 70 ezer forintot hoz évenként forgásba, nem is számitván a

mozgalmak egyéb nemeit, — miket a társasélet külön ágaiban

fölidéz.

Egy ily kerületi szinház fentartása havonként kerül két ezer

pengö forintba, közép számmal, tehát évenként 24 ezer pengö fo-

rintba ; melynek tökéje 400 ezer pengö forint. E tökét a kerületnek,

egyszer mindenkorra, birtok-aránylag összetenni nem oly igen nehéz

lenne, ha négy év alatt, négy részben történnék a befizetés.

%У egy esztendöre 100 ezer pengtf forint jutna, melyböl egy
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ily szinház-kerület lakosaira fejenként nem esnék több nyolcz

váltó garasnál, vagy annyi sem. E négy év alatt a szinészet

jelen állapota teljesen átalakuland, ujjá születik, szabályozva lesz.

E négy év alatt a szinésznövelde már szinte 20 —30 kiképzett ujon-

czot állithat elö vidéki szinház-kerületeink számára, s azontul miu-

den évrc legalább tizenkettöt. — E négy év alatt már a részenként

beszedett tökepénzek is kamatoztak : s igy négy év multával a ke-

rületi szinházak rögtön életbe, munkásságba léphetnek.

Az ily kerületi fó-szinház fcntartását napi jövedelmektöl füg-

getlenné kellene tenni, a havi kiadások öszletének tehát két ezer fo-

rintot meghaladnia nem lenne szabad, a mennyit t. i. az alapitvány

kamatai fedezhetnek. Hogy a bukás lehetlenné tétessék: addig kell

nyujtózni, a meddig a takaró ér. Hogy pedig ez intézeteknek a napi

jövedelmekre támaszkodniok nem lehet, nem szabad : ennek oka

magában a szinház rendeltetésében fekszik. Ugyanis, miután a szin-

házakkal nemcsak nemzetiségi védelem, hanem a népnek erkölcsi

képezése is czéloztatik : természetes, hogy a népnek a szinház gya-

korlatát, — mely a népért van, — lehetöleg meg kell könnyiteni.

Ez az államnak kötelessége. A nép számára legtágasabb helyet kell

a szinházakban késziteni, és ezen helyek belépti díját lehetö legcse-

kélyebb mennyiségben állapitani meg. Ezt a czél természete hozza

magával ; a pénz itt nem czél, hanem csak eszköz. Ezt sohasem kell

feledni ! a karzati díj tehát ne lenne több egy garasnál, a föidszint

négy ezüst garasnál. A páholyok és zártszékek hadd fizessenek,

minthogy ezen helyek olyanoknak szánvák, kik fizethetnek.

A napi jövedelmek, már bizonytalanságuknál fogva sem fe-

dezhetnének más köitségeket, mint a szertáriakat, könyvtáriakat,

ruhatáriakat, diszitményieket, szóval a technikai kiállitás költségeit,

s a véletlen kiadásokat. A netalán még fennmaradandott összegböl

pedig nyugdíj-intézet lenne alapítandó, s e végre még éven-

kint négy elöadás jövedelme lenne fordítandó.

E kerületi szinházak természetes összefüggésben lennének az

országos középponti szinházzal, miként a szív dobogása szerint kell

az ereknek is verniök ; mert hiszen a míívészeti forrás, honnan a

kerületi szinházak életeröt, ifjuságot és tökélyt merithetnek, kétség-

kivül csak a fövárosban, í^sten lehetend mindörökre.
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A kerületi szinházak igazgatóit az országgyülésnek kellene

kineveznie. Szükséges, hogy ezen igazgatók rendes fizetést huzza-

nak, s helybeliek legyenek, kik a vidék viszonyaival és szükségei-

vel ismeretesek, s kik saját szinházuk ügyét függetlenül kezelnék

ugyan, az országgyülésnek adandók számot sáfárkodásaikról. Azon-

ban az országos fö-igazgatóság általános felügyelete, vagy legalább

ellenörsége alól egészen ki nem vétethetnének. Mert avvagy, mi tar-

taná fenn különben az országos gépezet mííködésében a szükséges

egységet, arányt és összhangzatot ? s miben álljon azon közvetitö,

mely ez elszórt részekböl egy nemzeti egészet alkosson, s ennek

irányadója legyen ? Ezen erömíívész nem lehet más, mint az orszá

gos fó-igazgató, ki már különben is oly pontra van állitva, honnan

egy tekintettel az egészet beláthatja.

A magyar végvidékeket 8 ilyen szinház-kerületre lehetne fel-

osztani, ngymint:

1) Pozsony, Mosony, Nyitra, Bars. Középpont: Pozsony.

2) Trencsin , Arva , Túrócz , Liptó , Zolyom. Középpont :

Trencsin.

3) Abauj, Szepes, Sáros. Középpont : Kassa.

4) Zemplén, Ung, Mármaros Középpont: Ujhely.

5) Temes, Arad. Középpont : Temesvár.

6) Torontál, Bács. Középpont : Nagy-Becskerek.

7) Baranya, Torna, Somogy. Középpont : Pécs.

8) Soprony, Vas, Zala. Középpont: Soprony.

Ezen középponti szinházakon kivül szükséges, hogy minden

ily kerületi megyének legnépesebb városában szinház legyen; mint-

hogy a középponti szintársulatnak minden nyáron kirándulásokat

kell tennie, saját kerületének nevezetesebb városaiban.

Az ily nyári keresmény utazási költségekre fordittatnék, s a

netalán fenmaradott összeg a kerületi közpénztárba folynék be.

Beljebbesö vidékeink, hol nemzetiségünk nines annyi vésznek

kitéve, törvényes kényszerités nélkül is követendik a végvidékek

példáját, s kerületekbe fognak állani, hogy köznevelési czélból ál-

landó szinházat tartsanak fenn, ha kivált azon dilemmába tétetnek,

hogy különben a végvidékek szinházi alapitványához aránylag

adózni tartoznak. Szinészekben fogyatkozás nem leend, mihelyt ezek
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ügyét az állam elrendezte, mi ha nem történik minél hamarább :

ugy inkább rontsanak le vidékeink minden fennálló szinházakat,

semhogy többeket épitsenek, mert e házakból igy az igazi szellem

örökre hiányozni fog, vagy olyan lesz, mely az igét idegen nyelven

fogja hirdetni — Magyarországnak.

Még valamit a más országokban divatozó nyugdíjazási gya-

korlatokról.

Nyugíj kétféle természetü van. Egyik olyan, mit a hazai tör-

vények analogiája szerint, mint államszolga húz a szinész ; másik

pedig lehet kamatjövedelme bizonyos tökének, mit valamely szinház

önállólag e végre megalapított. Az elsö rend be nemzeti vagy udvari

szinházaknál alkalmaztatik, hol vagy egész életre köttetnek szerzö-

dések, vagy bizonyos föltételek határozzák meg e jogot, s a szolgá-

latra kiszabott évek mennyisége letelvén : az állam pénztárához té-

tetik által a szinész.

Nyugdíjazáskor egész fizetése hagyatik meg a szinésznek,

vagy azon arány tartatik meg, mely az állam egyéb szolgáira nézve

fennáll. A nyugpénzt külföldön elkölteni nem szabad. Oroszország-

nak e tekintetben legliberalisabb szabályai vannak. (!) Ott a míívész

10 évi szolgálat után nyugdíjt von ; s ha tovább is szolgálni kiván,

rendes fizetése mellett nyugdíját is huzza. Ott vannak szinészek, kik

kétszer tíz évi szolgálat után, kettös nyugdíjt s ezenkivül még ren

des fizetéseiket is huzzák , — nyugdíjaikat pedig akárhol elköit-

hetik.

Oly szinházaknál, hol nagy operák és balettek tartatnak : a

nyugdíj-összeg gyakran igen magasra nö, s az államnak nem kis

terhére van; minthogy az énekesek és tánczosok általában hamar

megromlanak. Berlinben 1840-ben halt meg egy Tombolin nevü

herélt énekes, és egy Meróni nevü tánczosnö, kik 1801 óta évenkint

1000 tallér nyugdíjt huztak, tehátaz államnak ezalatt nem kevesebb,

mint 78,000 tallérba kerültek.

A drámai szinészek hosszabb ideig képesek szolgálni , (?) s

nagyobb nyugdíjakat többnyire igen rövid ideig huznak.

A nyugdíjazás második módja a tartományi városok szinhá-

zaiiiál van szokásban, hol a töke szinészek s más egyesek által ala-

pittatik. E töke forrásai következök szoktak lenni ;
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1) Száztóli lehuzások a tagok havidíjából , azon arányban,

mint a havidíjak emelkednek. Például, a havidíjak két osztályba

tétetvén, a kisebb osztályuak fizetnek száztól kettöt, a nagyobbak

hármas századbért.

2) A nyugdíj-alapitvány számára határozott elöadások jö-

vedelmei.

3) Minden büntetéspénzek.

4) Míívész-vendégek adományai.

Az ily alapitvány felett egy szinészekböl álló választmány

intézkedik, az igazgatóságtól függetlenül ; s egyik helybeli hatóság

pártfogó befolyása mellett, a jogviszonyok tekintetéböl. Ily szinhá-

zaknál a nyugdíjképességet nem a hosszas szolgálat magában, nem

is a fényes tehetség igényei határozzák, hanem a szolgálat m i v o 1-

ta,végig kitartó szorgalom és a jellemek erkölcsi mi

nö s é g e összesen, s nem egymás nélkül.

Nyugdíjazásban az ily intézeteknél csupán az elöadó tagük

részesülnek, néhol még a zene-karnagy, sugók és ügyelök is ; a se-

gédszemélyzet nem.

A nyugalmazás legalább három orvos egyértelmü nyilatkoza-

tára történik meg, kik közül egyet a nyugalmazandó, egyet a bi-

zottmány s egyet a pártfogó-hatóság választ. Azonban szinházi igaz-

gatóság és nyugdíj-bizottmány valamely tagot akaratja ellen is

i)yugalmazhatnak .

Ezen alapvonásokban többnyire minden ilyen másodrangu .

nyugdíj-intézetek megegyeznek.

Már most, akármikép csürjük-csavarjuk, huzzuk-halasszuk, és

ismét czifrázzuk a dolgot mi magyarok ; elöbb-utóbb is a fizetésre

kerül a sor, akármelyik módját válasszuk a nyugdíjazásnak.

A középponti szinház alapitványának kamataiból egy ideigle-

nes szinész-képezdére valahogy csak kitelnék talán, de mindenre, a

mi még hiányzik, e kamatokból csakugyan nem telbetik. Azért

igazság szerint kellene :

Szinész-képezdére, helyszerzéssel 100,000 p. frt.

Fentartására tökésítendö 200,000 ,,

Középponti nyugdíj-alapitványul 200,000 „

A pesti volt német szinház bensejének átalakitására 50,000 ,,
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Ezen 550,000 pengö forintot azonban, tizenegy részletben,

tehát 50,000 pengö forintonkint tizenegy év alatt egy nemzet csak-

ugyan nagy megerötetése nélkül kiteremthetné ; minthogy akkorra

talán míndez késo nem lenne ; mert hiszen a német szinházba külön-

ben is még hosszasb idö mulva költözhetünk : addig pedig van ideig-

lenes szinházunk ; lehet ugyan — ilyen szinész-képezdénk, — s talán

nyugdíjra sem lesz még addig szükségünk.

A kerületi szinházak nyugdíj-forrásai, már elöbbi javaslatom-

ban ki vannak mutatva, mik azonban a nemzeti szinházra nem al-

kalmazhatók.

Még nehány szót záradékul a nemzeti szinházról.

VI.

A pesti magyar szinháznak nemzeti neve világosan megma-

gyarázza, hogy ez nem egy vidék vagy megye, vagy város közön-

ségének szinháza, hanem egy egész nemz eté.

Való, hogy a nemzeti szinház, hazáuk egyik városába vanhe-

lyezve ; való , hogy e helyzeténél fogva természetes kapcsolatba

jöttek a nemzet szinháza s e város közönsege ; való, hogy nemzeti

szinészetnek épen oly szüksége van arra, hogy ne liortobágy pusz-

táin, hanem a fóvárosban legyen , mint a fóvárosnak , hogy nem

zeti szinészete legyen ; azonban e szinháznak tiz éves történetében

igen megnöttek, söt megvénültek az okok immár arra, hogy a nem

zet és fó'város közötti némely jogviszonyok, e szinház irányában,

közelebbröl meghatároztassanak.

Sajnos állapot, midön rokonok között jogok feszegetésére ke-

rül a dolog, de ez nálunk igy van rendén ; a magyar rokonok hi-

vek maradnak nemzeti jellemökhöz ; — azaz : ritkán élnek egyetér-

tésben, azért mondják , mikor a magyar verekszik , hogy o s z t o-

zik. És mégis osztozni kell, a dolgok ugy állanak. Nemzetnek és

fóvárosnak, bizonyos szinházi jogaik felett igazságosan kell meg-

osztozniok, — hogy „a kecske is jól lakjék és a káposzta is meg-

maradjon," mert e pórias kifejezés most igen ide vág. i

Szinházunkat csupán fóvárosi szempontból szokás felfogni.

Ez egyoldalu felfogás ártatlannak látszik ugyan , de következmé
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nyeiben igen kakukk-szerüvé fajulhat, amennyiben e felfogás, neta-

lán az egyik birtokosfél egyenes erkölcsi kárával, kedvez a másik-

nak, egyoldaluságot idézve föl a szinház intézkedéseiben.

A fó'város közönségéröl a legjobbat teszszük fel, hanem eb-

böl még sem következik, hogy a fóváros mindig olyat kivánjon a

szinháztól, mit egyszersmind a nemzetnek is érdekében volna ki-

vánni. A fóváros érdekei minden lehetö figyelmet érdemelnek :

azonban ezeknek a nemzet érdekeit alárendelni, vagy épen felál-

dozni nem szabad. És mint e részben a mi szinházunk teljes függet-

lenségre még nem juthatott, — hatalmán tul fekvö 99 ok miatt, —

tehát magában a fóváros közönségében kell egy értelmes és elfogu-

latlan közvéleménynek kifejlenie, mely a netalán jogtalan és önzö

kivánatokat erkölcsi hatalmával ellensulyozza , szinházunk erkölcsi

függetlenségének talpköveket rakjon, és cselekedje, hogy ez inté-

zet ne kényszerittessék apagyilkos gyanánt azon elveket taposni,

melyek életének nélkülözhetlen föltételei.

Lássuk hát, miben álljanak azon szinházi ügyek, mik felett a

nemzet és föváros össze nem egyeznek s lássuk, nincs-e mód \)enne,

hogy az apa gyermekével igazságosan osztozzék meg a közbir-

tokon.

Hadd beszéljenek maguk a felek.

F ö V á r o s. A szinház legközelebb áll az én zsebemhez, én pe-

dig legközelebb vagyok magamhoz, azaz : kényelmeimhez, érzéki és

szellemi élveimhez és hasznaimhoz. Csupán igénytelen hazafiságból

fizetni már elég volt. S mivel a szinházat én tartom fenn, jogom van

kivánni, hogy minél több ujságok adassanak; tehát havonkint

legalább is két komoly dráma, két vigjáték, egy népszinmíí és egy

opera. Ócskaságok ismétlésével én megfizetve nem vagyok.

Nemzet. Fiam föváros ! e pontban meg nem egyezünk ;

inert én nem azt kivánom szinházamtól , hogy sokat adjon, hanem

hogy jót, tökéletest adjon, kis idöközben sok ujat és jót, mindig

ugyaaazon egy rendbeli mííködök által nem adhatni, mert ez phy-

sikai lehetetlenség. A drámai költemény: mag, mely a szinmüvé-

szet földébe vettetik el ; és e magnak meg kell elöbb fogamzania, s

igy tovább az életmííves fejlödés minden fokozatain átmennie, s nem

átugrania, hogy belöiejól megérett, egészséges gyümölcs válhas
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sék. Ha be nem várjuk, hogy a buza megérjék, hanem zöldjében le-

kaszáljuk, vajjon igy embernek való eledel lesz-e ? A természetben

mindennek törvényei vannak. Nem teremthetni szóból embert, lé-

lekbeu tán óriásokat, egy rövid hët alatt. Én színmüvészetet aka-

rok, eröset, nagyot, hatalmast, mert egyedül ez biztositja vállala-

tom sikerét, csak ez által érhetem el nemzeti czéljaimat, mik végett

nemzeti szinházat teremtettem.

Föváros: En pedig, öreg ur, ujságot akarok. Ocska darab

= megfejtett talány. Mi a darabban engem érdekel, az a mese, mig

uj, s nem az elöadás szinmüvészete. A szinházat igy kényeztetni,

legyezni, annyi, mint a szinészeti henyeséget és semmittevést or-

szágosan szabadalmazni.

Nemzet: Magát agyon nem dolgozni nem azt teszi, hogy

mitsem dolgozni. Semmi munka és sok munka közt igen nagy tér

van. Es itt nem is sok van a semminek ellenébe téve, hanem a sok

a jónak. S mivel annyi bizonyos, hogy sokat tökéletesen nem ad-

hatni, tehát természetes, hogy inkább kevesebbet kell adni tökéle

tesen, mert ez már lehetséges. Egy tökéletesböl több az erkölcsi ha-

szon, mint száz tökéletlenböl. Fiam fóváros, én nem akarom, hogy

korán letépett, vagy eröszakosan érlelt gyümölcsökkel , fövetlen és

sületlen ételekkel gyomrodat végkép elrontván, erkölcsi beteglégy.

Ezen erkölcsi mértékletlenségböl többféle kár származik. Nemcsak

egészséged romlik meg, hanem kárba mennek ama gyümölcsök, me-

lyek üdvösen táplálókká érhetendnének ; elvesznek munka és ido,

mik ezen éretlen termék elöállitására fordittatának. Az én feladatom

erkölcsi épségedet eszközölni, fentartani; s épen arra törekszem, mi-

dön azt akarom, hogy lelki tápszereid lehetö legtökéletesebben legye-

nek megérve, elkészitve ; midön szinházamból az aljasságokat szám-

üzetem ; midön egészséged elvét állitom fel a szinpadi müvek

megválasztásában is. Ten érdekedben akarom, derék föváro-

som, hogy te légy és maradj a magyar szinmüvészi tökélyek örök

fénypontja, honnan e tökély szerte sugározzék a haza minden vidé-

keire. S igy nem akarhatom az ellenkezöt, hogy t. i. tehetséggel bi-

ró gyermekeim örökös rögtönzések, zaklatások és kergetések által

elnyomorodjanak, és csak silány töredékeivé törpüljenek azon ma-

gasb tökélynek j minöre netán képesek, igazságosabb viszonyok kö
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zött. — Nem akarhatom, hogy szinészetem e félkészületü robotolás

mellett a felületességben megvénüljön; hogy e napszámosság börtön

legyen, mely a lélek müködését bizonyos szük körbe szoritsa; hogy

póráz legyen a feltörekvö képesség lábain, mely azt bizonyos vona-

lon tul soha se bocsássa. Nem rosz gazdálkodás-e birtokunkból csak

tized részét huzni azon haszonnak, a mit képes adni. És ezt tesszük

azon erkölesi kinesekkel, miket nagy szellemek mííveikben az utó-

századokra hagytanak örökségül. Másfelöl nem tevöleges veszteség-e,

ha szinészetünkben csupán egy parányi része csillámlik fel azon

nagynak, jónak és fenségesnek, minek teljes mivoltában kellene s

1 e h e t n e napvilágra jönnie. Idöt tehát és lehetöséget a sziné-

szetnek, mindig nagyot és jeleset teremteni , különben az ilyet töle

kívánni képtelenség ; lehetöséget azzá fejlödnie, minek a nagyszerü

vállalat irányában lennie kell. A munkátlanság ellenében való biz-

tositék magában a nyilvános életben van.

F o V á r o s : Nem is igen teljesittetik e követelés oly nyakra-

före, hogy miatta ily nagy zajt ütni elég ok lenne.

N e m z e t : Elégszer teljesittetett mégis arra nézve, hogy a

szokás joggá legyen; s az elvet, mely veszélyt rejt magában , addig

kell elitélni, mig nem késö. Ámbár intézetemben a házi ur én va-

gyok, még sem szándékom abban kényuraságot gyakorolni, jól tud-

ván, hogy nemzeti szinházat némely helybeli viszonyoktól egészen

függetlenné tenni nem lehet ; hanem viszont a másik tulságot sem

akarhatom, azért eszmélned kell neked is föváros, mint híí fiamnak,

arra, hogy hová vezet azon egyoldalu felfogás , mely egy nemzet

szinházát magán érdekek szolgájának kivánja tekinteni.Söt imemó-

dot ajánlok arra, hogy kérdéses kivánatod károm nélkül teljesül-

hessen. Ujdonságok szinházamban sííríín és mégis tökéletesen csak

ugy adathatnak , ha ez uj darabokban különbözö szinészcsapatok

foglalkoznak, s ekként a munka kellöleg meg fog oszlani ; tehát

ezentul a nagyobb szerepeket nem minden darabban ugyanazon

corifeusok adandják, h a n e m a fö szerepekre jó reményü

kezdök, ujonczok és vidéki szinészek fognak alkal-

maztatni. — Pihent erö, ha kisebb is, többet tehet, mint a na

gyobb erö, ha ki van fárasztva, kimeritve.

F ó"v á r o s : Warum nicht gar ! nem elég , hogy a szinházi
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tagok egész éven át vendégszerepezni járnak a vidékekre, vagy

betegeskednek, ugy, hogy nem tesz két hónapot éven át, midön az

egész személyzet épségben és együtt van ; — hanem még faragat-

lan ujonczok ügyetlen kisérleteivel is gyötörtessem magamat, s drá-

ga pénzen unalmat és mérget vásároljak, holott a legjobbat igényel-

hetem, mit a szinház adni képes.

Nemzet: Ámde nekem az ügy holnapjáról is gondos-

kodnom kell. Tehát mig szinész-képezdét állithatok, — és ez Isten

tudja mikor lesz, — kénytelen vagyok , söt kötelessségem , szinhá-

zamat képzó'intézetül is használni. A vidékre nem utasithatom azo-

kat, kikben valódi hivatást veszek észre, mivel ott, a jelen köruimé-

nyek között, a helyett, hogy kiképzöJnének, végkép elferdül-

nek, nem lévén ott elöképeik, szükséges nyugalmok és azon nél-

külözhetlen segédeszközeik, miket csak a fóváros nyujthat számukra.

— Igy azonban, észrevehetlenül egy uj szinészi nemzedékre teszek

szert, s ha mostani tiszteim kidölnek, már készen állanak azok, kik-

kel helyöket betölthetem. Az sines megirva sehol, fiam, fóváros,

hogy a szinészet tagjai soha vidéken ne mutatkozzanak. Hanem az

igazság könyvében igen is meg vagyon írva, hogy a nemzet sziné-

szete hálásan keresse fel azon jó hazafiakat is, kik filléreikkel az in-

tézet megörökitéséhez járulának. Meltányos , hogy nekik is számot

adjon elömeneteléröl a nemzeti szinészet, s koronkint öket is része-

sitse saját hazafi munkájok hasznaiban és élveiben; — mit azonban

ezentul, a másutt is divatozó szinházi szünnapok által eszközlendek.

A középponti szinészetnek viszont szüksége van arra, hogy népéle-

tünk különbözö részleteit, tájszokásait és nyelvsajátságait ismerje,

tanulja ; söt méltányos is, hogy vásárok alkalmával a fóváros he-

lyet engedjen a vidéknek szinházában, három vagy négy bérletszü-

netes efóadásra.

F ö V á r o s : Elvben ezek mind igen szépek, hanem* én a dol-

got gyakorlatilag veszem. — Annyi bizonyos , hogy tisztelt nem-

zetapám csak 40,000 forintot ad az intézet fenntartására évenként,

én pedig majd négyszer annyit : s igy azt hiszem, hogy a hol mint-

egy 160 ezeret fizetek évenként, ott egy kis akaratom ne

kem is lehet; az én akaratomat pedig, megvallom, hogy izlésem, sze-

szélyem, szenvedélyeim határozzák. Ha nemzetapám saját erejével
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tartaná fenn szinházát és anyagilag tolem és szeszélyeimtöl teljesen

függetlenné tenné ; akkor igen is, rendelkezhetnék vele határtalanul

és kizárólag egyedül. — Igy azonban a szinház élete az én izlésem-

nek is igen ala van vetve ; s az izlés oly dolog, mely vita tárgya

nem lehet, mit senkire nem eröszakolhatni. — Én pénzemért azt

eszem, a mi nekem tetszik, nem pedig a mi másnak tetszik ; a mitöl

pedig undorodom, olyat senki kedvéért nem ehetem. — Ez a ter-

mészet könyvében van megirva.

Nemzet: Igaz, jó fiam, hogy te majd négyszer annyit adsz

a szinháznak pénzben, mint én ; de lásd fiam , én adok neked leve-

göt, napot és földet, „mely bölcsöd s majdan sirod is" — és ezekért

te is tehetsz részemre valamit, annyival inkább, minthogy adomá-

nyod, az enyémmel együtt zsubedbe szivárog vissza, még pedig ka-

matostól. Izlésed dolgát pedig majd eligazitja intézetem, minden erö-

szak nélkül. Épen abban áll a inuvészet fönséges föladata , hogy

a kornak szeszélyes kórságait magára sulyosodni soha ne hagyja ;

hanem hogy istenileg tiszta függetlenségét rendithetlenül fenn tndja

tartaui, a nélkül, hogy magát az élettöl elkülonzené. A müvészet

igen bölcs ellenség. O nem fog izléseid szeszélyeivel nyilt csatára

szállani, s izléstek még is az ö tetszésének fog meghajolni. A müvé

szet nem kéjhölgy, bár a német bohózatok annak rágalmazzák ; s

nem is egy zsémbes, mogorva Xantippe; hanem ama bííbájos ifju

szeráf, kinek arczáról türelem és méltóság sugárzanak ; égi közben-

járó az örök igazságok és emberi hitványságok között.

F ö V á r o s : Tartok töle mégis, hogy itt az élet ki fogja gú-

nyolni az elméletet.

Nemzet: No tehát fiam, ha tetszik, alkudjunk meg barátsá-

gosan addig is, mig én szinházamat egészen függetlenné tehetem a

pénzrabságtól. Én eléd adom szinészetem programmját, — magya-

rul : étlapját, — a szinházi Almanachban, az érintettem kivételek

mellett. Ekkor te elöre tudván, miért fizetsz, s mit követelhetsz jo-

gosan: volantinon fit injuria. En pedig majd addig nyujtó-

zom, meddig a takaró érend ; azaz például : Cerittókkal s más ily

világhirü müvészekkel alig szolgálhatandok, miután, vagy nem tu-

dod, vagy izlésed nem engedi akarnod e vállalatot fizetni.
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Föváros: Majd meglátjuk. De most legyen szabad nekem

is némi csekély reformokat igénylenem a szinház körében.

Nemzet: Hallom.

F ö V á r o s : Hogy a remekmíívek s közöttük elöl az eredetiek

a tömegre nézve külsö ingerekkel is birjanak : ezeket kellene min-

denekelött a legnagyobb fénynyel s tökélylyel kiállitani, nemcsak

müvészileg. hanem technikailag is : diszitmények , öltözetek, butor-

zatokban ; itt kellene öszpontositni a müvészetnek minden csábitási

mesterségét, a szó legnemesb értelmében, — az érzékek irányában.

S minthogy a szinháznak oly rosz acusticája van, hogy e

miatt a müvészetnek nagy része többnyire haszonvehetetlenné lesz,

minthogy a játszók a közönséggel mind szemközt és elöl mindig

nem állhatnak, — alkalmazni kellene már itt is a francziaféle z á r t

szinpadot, mely a müvészi valóságot is annyira gyámolitja. E

zárt szinpad mennyire kiszélesitené a szinmüvészet határait, midön

a hangjáték legalsóbb s leggyöngébb fokozatait is föl lehetne hasz-

nálni a beszéd müvészetében ; minthogy ekkor a leghalkabb hang-

mozdulatok is eljutnának a nézöterem minden részeibe. S milyszük-

séges lenne az oly veszélyes légvonal utját is elzárni általa. És e te-

kintetben a szinház minden részeiben minél több ajtókat kellene al

kalmazni; továbbá

Nemzet: Ismerem én e háznak szükségeit. s tudom tenni-

valóimat; majd el fog a sor kerülni mindenikre. Engem sok és ne-

héz bajok vettek körül idök szerint; azért mindenekelött értsükmeg

egymást, erre legnagyobb szükség van.

* *
*

Magában értetik, hogy e párbeszédben is, miként az elöbbeni

nézetekben, csupán egyéni meggyözödés nyilatkozik, még pedig

szintoly szabadon és öszintén, miként e nézetek más egyéniségek

által, kik olvassák, meg fognak itéltetni. E gondolatok hosszu során

azon óhajtás vonul keresztül," vajha vállalkozók találkoznának kö-

zöttünk oly irodalmi közlönyre, mely kizárólag a nemzeti müvésze-

tek ügyével foglalkoznék. Nagy szükség van egy , de okvetlenül

csak t e r e m t ö tehetségek által kezelendö idöszaki folyóiratra, mely

biztos iránytííje lenne az izlésnek, állandó fokmé
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röjeahumanus müveltségnekésanemzeti müvészet

haladásának; egy müvészeti lapra , mely értelmiség és

i g a z s á g erejével tekintélylyé válhatnék, mely gyámolitó, ser-

kentö, figyelmeztetö lenne a müvészet irányában, tájékozó,

vezetö, magyarázó a közönség irányában ; mely fogéko-

n y a k k á idomitaná a kebleket , elöttök ismeretlen benyomások él-

vezetére, s az ember lelki képességeit egy ujabbal, a legneme-

sebbel szaporitaná, mely meleg ágyat vetne az emberek lelkében,

jó, nagy és igaz eszmék számára, hogy ezek elöbb jól megemész-

tessenek , s majd a vérbe menjenek át ; mert igy készül az értelmes

közvélemény ; ez az ut, melyre az eszmék b ö 1 utasitá-

sok, ezekböl törvény, sagondolatból messzekiható

tény leszen.
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Frankenburg Adolf emlékkônyrébe.

Pest, 1847. april 29.

„ — természet ! istenem te vagy

Torvényeidnek hódol életem. "

Shakspere.

Van oly nôvény, mit a rontó elem

— Midôn elpusztitásán dolgozik —

KôVé változtat, vértet ad reá,

Mely pusztitó hatalmával daczoljon.

A nagy természet e mütételét

Az embervilágban ismétli szinte.

Egy példával én is szolgálhatok.

Engem a balsors addig döngetett

Oklével, ugymint : a gazemberekkel :

Hogy már egészen vassá változám.

S a dôngetés tôbbé már nem nekem fáj,

Hanem fáj az öklöknek, melyek Utnek.

(Tanácslom, hogy mindenki ôklözôdjék,

Mert igy szokás a lelket edzeni.)

Csupán rajtunk áll ám az életet

Pokollá tenni, avvagy égivé.

Méltatlan bántalmak felett evôdvén :

Gaz ellenidnek gyözedelmet adsz ;

De megvesznek sükertelen dühökben,

Szétzúzván öklüket vaskebleden.

S a sirba, melyet igy számodra ástak,

Ok, a gazok temetkezendenek.

Felteszem, hogy tisztában légy magaddal,

S helyed becsUlettel foglaljad el !

Tapasztalásom szentirása ez.

Én szózatát megértém és követtem,

S nekein meg is hozá jóllétemet

Most, midön harmincznyolcz éves vagyok.
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Ba j za József hez.

Pest, 1847. dec. 20.

Általában rettentö átok szinészetunkön, ez a sietés

szüksége. Hogy élhessünk , napszámoskodnunk kell. Ha ezen

átkot a jelen országgyülés rólunk le nem veszi, részemröl megval-

lom, hogy akkor én el vagyok veszve. Az ujdonságokkal való ro-

botszerü sietés, — kivált az utóbbi években, — mely a lélek becsü-

letes munkáját teljes éretségre jutni soha nem engedi, mely a felü-

letességet szokássá, természetté gyakoroltatja, lassu méreg minden

míívészi hivatásra nézve, mely engemet legalább már nem sokára

meg fog ölni. Jobb körülményekre viradván, talán megmenthetném

magamból, mi még megmenthetö, mind a mellett, hogy negyven

éves vagyok, de három év multával már csakugyan késö lesz.Vajha

most Pozsonyban jobb nap viradna míívészetünkre !
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Petöfl Sándor emlékkônyyébe.

Pest, 1848. január 29.

Ha van hit, mely bennünket e világon

Megmenthet a pokoltól, — nem lehet más,

Mint a mely a becsUlet *) istenének

Érzelemben és tettleg áldozik.

E bit nélkül minden társas viszony,

Mely az embernek lelkét egybefilzi :

Csupán csak o'nzések szôvetkezése,

S bizony mondom, hogy ez bálványimádás

Az elvrokonság máskép csak palást,

Melynek külsejét angyalok szôvék,

De béllését az ördögök csinálván

Ráirták : „ matare consilium."

Igaz rokonság szellemek kö'zö'tt

Akkor van, ha szlvö'k vallása egy :

Ha vakbuzgón járják a templomot,

Hol a becsületnek szent mérlegén

Az emberek nagysága méretik.

*) Politikai, tareadalmi, polgári és családi becsület.
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Egressy Gábornéhoz.

A Tisza hátán, ,,Buda" gözösön. 1848. julius 26.

Édes nöm ! Különös, hogy még olyan emberek is, kik magu-

kat a felvilágosultakhoz számitják, olyanokat hisznek, iniket nem

értenek, meg nem foghatnak. Tudod édes, hogy nekem bizonyos

nap és szám iránt mindig oly vakhitü elöitéletem volt, mióta csak

eszemet érettnek tudom. De én ezt ugy magyarázom magamnak,

hogy nem a szám, sem a nap, hanem a lélek sejtelme az, mi a jót,

vagy roszat az embernek megjósolja ; és nekem valóban van ily

sejtelmem, van ily titkos elöérzetem. Nem mondtam-e meg ponto-

san, hogy fiamtól a táborból vasárnap fogok levelet kapni ? és lám,

ezt azon perczben mondám, midön fiam épen levelét irá. Mi ez

egyéb, mint valami szellemi magnetismus ? !

Nem tudom ugyan, ha elhatározottságomtól van-e, de sejtel

mem e perczben azt mondja, hogy az én órám nem fog ütni még

oda lent, hogy én titeket még e földi létben látni foglak. Kezem

reszket ugyan, midön e sorokat irom, de szívem nyugodt, mint e

mellettem szunnyadó ösz ; és a reszketö nem én vagyok, hanem e

kis sugár hajó, melyet a gépezetnek erös szívdobogása remegtet. És

mégis a vésznek órái, melyek elébe az elszántság nyugalmával me-

gyek, önkénytelenül lelkembe idézik az enyészet gondolatál. Es e

szép , e nagy gondolat elömbe hozza mult napjaimnak búsfényü

tarka képeit. Mondhatlanul boldogtalan volt az én életem, — te tu

dod édes nöm! — ámde éreztem kimondhatlanul édes örömeket

is. Es mert oly igen sokat és oly igen mélyen szenvedék : épen

azért érezém örömeimet egész végtelenségökben, mint senki más a

világon Lelkembe s egyéniségembe erök magvait ülteté

a természet, melyek kedvezö körülmények között roppant nagyságra

fejlödhetének. De végzetem ugy akará, hogy pályámon folyvást el-

lenséges viharok által ostromoltassam. Eröm nagy részét idegen-

szerü küzdelmek emészték föl Való, hogy e hon nemso-

kára virágzó, nagy, dicsö leszen, és az én hivatásom szép nyári nap
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jai meghozandják majd az eddig hiába várt kedvezö körülményeket.

Ámde e napok nem hozandják vissza ifjukorom fáradhatlan, kime-

rithetlen erejét, lelkem aczél rugalmasságát, tenyészeti képességét !

Petöfi Sándor barátom azt mondja, hogy én a csatatéren csak

egy ember vagyok, otthon pedig, — hivatásomnál fogva, — több,

mint egy. Ezt én nem tudom ; csak annyit tudok, hogy én otthon, a

hazának e perczeiben, igen haszonvehetetlennek éreztem magamat.

El nem viselhetém tovább a gondolat sulyát, hogy én most az ál-

lamnak terhére vagyok Megyek azért sorsom elé. vidám-

nyugodtan. Fiam mellett fogok harczolni ; s ha már eddig elesett

volna: meg fogom öt boszulni. — Szabadságidöm hat hétig tait.

Ezt hasznosabban nem töithetem. Vendégszerepet fogok játszani a

véres drámában, melyet a magyar nemzet e pillanatban ád a világ-

nak, s az utókornak. Kevés napok elött Brutusokat, Mátyásokat s

Coríolánokat játszám, most akomoly valóság szinpadán talán pissze-

gés nélkül fogom eljátszani néma szerepemet. Társaim ! nemde irigy-

litek nekem e néma szerepet ? Ne féljetek, a sor ti rátok is fog ke-

rülni. Ide még sok ily statista kell !

Szöke Tisza, magyar Tisza ! hová viszesz engemet ? hol van

ate utadnak véghatára? — Szép hazám, jó anyám! hadd

nézzem meg jól fenséges arczodat ! Aztán hadd nézzek amaz undok

vampyrok sötét-sárga szemébe, kik drága véredet szomjazzák !

Jó- és balsorsom híí részese, nöm ! Etelkám, szívemnek leánya !

Árpád, — barátom Sándor ! ne búsuljatok ! Hiszen sok nehéz nap-

jaink voltak már, s az Isten nem hagyott el bennünket soha ! Most

sem hagyand el, csak mi ne hagyjuk el magunkat.

Edes ! mi sok javával éltünk e hazának, most elérkezett a fize-

tés ideje, s tán én és fiad nemsokára azt fogjuk mondhatni :

„ Szent bazánk !

MegfizettUk mind, mivel csak tartozánk ?"

Isten veletek !
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Szentpétcry Z s i g moud hoz.

Viddin, 1850. juníns 16.

Edes Zsigám ! Mi már utban vagyunk Stambul felé.

Utközben pedig semmi bajunk nem volt. A törökök, kikkel érintke-

zéseink vannak, és kik különben minden nem-törökök, azaz : gyaurok

iránt a brutalitásig durvák : — irányunkbau szívesek , megelözök.

Es ez egy részröl azért van, mert mi magyaro^k .... vagyunk,

más részröl, mert család vagyunk, — és végre, mert azt hiszik,

hogy nemcsak török alattvalók, hanem törökök is szándékozunk

lenni Innen ismét csak vitorlás török hajón folytatjuk

utunkat Rustsukig, mert ez lassabban halad ugyan, mint a gözös,

— de olcsó és kényelmes. — Rustsuktól Várnáig szárazon megyünk;

Várnától Stambulig gözösön. — Utunk még három hétig fog tar-

tani Isten veletek !

SzentpéteryZsigmoudhoz.

Konstantinápoly, 1 850. julius 2.

Edes Zsigám ! Nyolczadik napja, hogy ide megérkeztünk, és

még most sem tudjuk magunkat elegendöleg tájékozni e rémitö ki-

terjedésü városban, mely tömérdek egymás mellett emelkedö hegye-

ken fekszik a Bosphorus hosszában, annak két partján, több mint

egy millió lakosságával. Ha más körülmények között történt volna

ezen elutazásom kedves családommal együtt, itt Keleten, másnemü

lett volna a benyomás is, melyet reánk ez ös-görög tengeri város

tön, mely csodálatos fekvése, alakja és külsö szépségeivel egyedül

áll a világon : igy azonban e fönségesen nagyszerü látványok mel

lett, e mesésen tündéri szépségek tekinteténél, még inkább érezzük

azon gondolatot nehezedni lelkünkre , hogy ez reánk nézve nem

egyéb, mint egy forró Szibéria, mint inségnek és nyomornak Gol-

gothája Kérlek édes Zsigám, küldj nekem nehány

KQBKSSV OAI.A.MBOS OÁBOK K1II.ÊKK. 10
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szindarabot , a közelebbi levelemben kijelöltek közül. Különösen

shakspereieket Szívünkböl üdvözöljük minclen igaz barátin-

kat, kik rólunk el nem felejtkeznek ! . . . Áldjon megajók Istene ! . . .

Szentpétery Zsigmondhoz.

Konstantinipol y, 1850. julius 22.

Edes barátom Zsiga ! Még mikor a nuilt februárban Sumláról

oly szándékkal mdultam el, hogy haza megyek bármi történjék ve-

lem, emlékül számodra akkor vettern ezt a török dohány-zsacskót.

Fogadd e csekélységet, mint török rabságom és családtalanságom

emlékét szívesen Egy valódi Perin atyus, egy regény-

beli jótevo szellem ismeretségébe jutánk véletlenül afekete tengeren,

— neve Dr. Macqowan, az angol missionáriusok fo'nöke egész Ke-

leten, Jerusalemben lakik, — Londonban volt, s Magyarhonon át

utazott vissza A hajón megismerve családunk sorsát : en

gem szobájába szólított, s fölkért : engedném meg neki, hogy velem

vagyonát megoszthassa A Galathea nevü városrészben

lakunk, hol már az egészségtelen lég és szokatlan életmód mindnyá-

junkat betegekké tön Zsuzsika és Etel most érzik a hon-

vágyat lelkökre nehezedni, mit én elöre sejtettem, s azért voltam el-

szánva Belgrádból hazamenni, akármi sors érendett legyen

Küldj nekem, az Isten áldjon meg, ha jó alkalmad lesz, nehány

classikus darabot,— különösen shakspereieket ! . . . Elj boldogul ! . . .

Szentpétery Zsigmondhoz.

Konstantinipol 7, 1850 ¡uigusztus 13.

Barátom Zsiga! Mint elöre is gondoltam, Zsuzsikánál és Etelnél

a honvágy, ez a szívbetegség, mindig veszélyesebb stadiumba kezd

átmenni. Igen jól tudtam éu azt, hogy ök a hazán kivül nem élhet
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nek, s el fognak sorvadni, mint szelid égalj virágai, miket forró egöv

alatt ültetnekel. Épen azért valék elszánva még márcziusban föltét-

lenül hazatérni , з inkább életem egy részét adni áldozatul, — ha

máskép nem lehet vala, — semhogy ök legyenek miattam a honta-

lanság áldozataivá hadd jöjjön tehát, a minek jönnie

kell a mielöbbi viszontlátásig !

10*
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Egy kivándorolt ifju emlékkônyyébe

(Töredék.)

18Í.O.

Komor sö'tét az éj a hon feleU,

Mély, kétes Almot alszik Huuuia;

De fentlindöklik gyász cgén e honuak

A hir s becslilet fényes csillaga!

Ágya mellett a szenvcdö anyának

Virasztanak bü s éber gyerraekek,

S bármily aggasztók arczának vonási :

Még balsorsán el nem csliggedtenek.

Hü testvér ! ki messze pályára lépsz,

S fásult népeknél egy bonfájdalomnak

De meg nem tö'rt reménynek bangja lészsz :

Bus honfiarczodou ragyogjanak

Az elbukott nagyságnak fénysugári,

Melynek fényénél elpindjanak

A hontipró hatalmak czimborái.

S ha majd eljö a boldogabb tavasz,

S elhozza jobb reményink teljesUltét :

Aldott égaljunk többi vándorával

Hozzon kibékült nemtönk vissza ismét !
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К o m 1 ó ss.y Idához.

Pest, 1851. február 27.

Tisztelt kisasszony ! Kegyed és még nehány meleg keblil ba-

rátom tényleges részvétökért köszönetemet irásban is kifejezni ki-

vánom.

Egyszersmind alkalmat veszek itt azon sajátszerü benyomás-

ról, melyet reám ezen esemény tön, magamat kegyed elött kibeszélni

oly öszinteséggel, mint bizalommal.

Erzem, hogy a minó' kényes a viszony, melybe engem bará-

tim részvete helyezett: szintoly nehéz leend e helyzetben ugy szóla-

nom, hogy magamat egyfelöl kellöleg kimagyarázzam, másfelöl pe-

dig, akaratom ellen, kegyeletlenül ne láttassam illetni azon szent for-

rásn érzelmeket, melyek iránt tisztelettel s hálával tartozom.

Midön elhatárzám számüzetésemnek véget vetni, s hazámba

visszatérni : nem tevém ezt a számüzöttek életküzdelmeitöl való kis-

lelkü félelemböi, mert hiszen nekem a sanyaruság születésem óta

megszokott pályatársam ; s mert a hol emberek laknak, ott munka-

kedv és egészség mellett megélni lehetetlennek nem tartottam.

Okozta tehát e lépésemet egy leirhatlan bensö kényszerüség.

Okozta azon véghetetlen hiány egész családom lelkében, melyet a

föld kerekségén semmi sem képes betölteni azon kivííl, a mi ezen

szavak értelmében foglaltatik : haza, sznlöföld, itthonlét,

övéi közötti életés halál; okozta azon lelki testi kórállapot,

mely az idegen földön lassu halál férge gyanánt rágódott nöm és

gyermekeim életén.

Ezen Istentöl magától származott önzésen kivül pedig okozta

még azon erkölcsi kötelességérzet is, mely nem engedé, hogy a kü-

lönben is annyira megfogyott magyarfajt, melyhez tartozom, számá-

ban egy életrevaló népes családdal én is megröviditsem.

Azért a helyett, hogy magamat, s velem együtt családomat,

mint földjébol kitépett novéuybokrot, szélnek ereszteném, s elveszni
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hagynám a végtelenben, elveszni Isten-, emberekésmagunkra nézve

haszontalanul : számot vetve magammal, elszántan léptem elébe sor-

somnak, inely reám a haza földjén várakozott.

Midön tehát itthon a lehetö legroszabb sorsot is önkénytesen,

s elkészülten fogadtam el : akkor igen is gyarló következetlenségbe

kellett volna esnem, ha szegénységem fölött valaha pa-

nasz jött volna k i ajkimon. Es ha még is helyzetem nyo-

masztósága köztudomásu dolog, s ha szegénységem arczomon olvas-

ható : nyugôdtan mondhatom, hogy ezek egészen szándékomon ki-

vül tevék hatásukat az érzö nemes szívekre.

Igaz, hogy a szegénység igen nagy baj, söt szégyen is azon

esetben, ha az munkátlanság szüleménye. De ha például egy mun-

kabiró s kedvelóí ember tüzvész által lesz szerenesétlenné, vagy te-

hetetlenné : azt hiszem, hogy az ilyen, rongyaiban is fölemelt fóvel

járhat, — és pirulas nélkül nézhet a szerencsés emberek szemébe.

Oszintén mondom, hogy a mily méltán hiszem igényelhetni

a szinháztól, mint nemzeti iutézettol , hogy rólam megemlékezzék

nehéz napjaimban : sziutoly kevés okot tudok, s még kevesebb jogot

érzek pályatársaim irányában gyámolittatásra még csak gondolni

is. Es én, ha e gyámolitás tervéröl jó eleve értesülheték : ahhoz

megegyezésemet nem adhattam volna.

Mert pályatársaim kétfélék lehetnek. Olyanok, kik híí emlé-

kezetü barátaim, és olyanok, kik épen nem barátaim. Amazoknak

épen azért, mert öket tisztelem, kényelmetlenséget okozni efFéle igé-

nyekkel már csak illedelmi érzésböl sem akarhaték ; emezektöl pe-

dig koldulni, enérzetem nem engedheté vala.

Azon köriilmény, hogy ezen segélyezés eszközlése s kézbesité-

sére kegyed vállalkozott, tisztelt Ida : engem azon helyzetbe tön,

hogy azt el nem fogadnom nem lehetett. De nem titkolhatom, hogy

azon pillanatban egy nehéz érzelem szállta meg lelkemet.

Vajjon a szegénység képes volna az embert erkölcsi be-

csével együtt a porba sülyeszteni, s még a jobbak szemében is?kérdezem magamtól aggodalmasan.

Vajjon felfognak-e bennünket helyesen, s bensö világunk

egész terjedelmében azok, kik felöl ezt hinni szeretjük ama

jobbak, kiket mi viszont érteni hiszünk, skiktöl becsültetni ohajtunk?
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Vajjon a nyomor csakugyan oly pénzjegyekké silányitana-e

bennünket, melyek a forgalom piaczáról leszorittatván : bensö érté-

köket az emberekre s az életre nézve végképen elveszték ?

Engedjék önök, tisztelt Ida és tisztelt barátim, e gyötrö kéte-

lyeim között bizalommal reménylenem, hogy esegélynek elfogadása

nem fog engemet alább helyezni kegyetek elöbbi nemes véleményé-

ben ! .... S ennek bizonyságaul engedjék ezen segélyt baráti ado-

mányul, s kölcsönhasználatul tekintenem, smagamat baráti adósuk-

nak tartanom mindaddig, mig arról egykor számolni fogok.

Végre pedig — ha mit e sorok folytán hibásan monduttam

vohia : kérem azt jóindulatjuk által helyreigazittatni, maradván ke-

gyednek, s általa többi hökeblü barátimnak — híí tisztelöje. —
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Kaziiifzy Gáborhoz,

neve napján.

Pest, 1851. martius 24.

Naponként fogynak vérUnk jobbjai,

Miként istenkéz lrta drága könyvek,

Miket nagy mesterok lángoknak ád

Sértett onérzetében. Szörnyü leczke :

Hogy megbecsUljük, mi még fenmaradt.

Tebát hogyne kivánuám én neked,

— Mint a kisebbik Gábor a nagyobbnak,

Hogy megérd a nagy itéletnapot,

A mely feltámasszon halottaidból

És meghozza üdvöd s érvényedet,

Ki most élö halott vagy ; fold alá zárt

Magyar kincs, mely eltünt a forgalomból 1
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Szinbirálatok.

i.

Néger szinész. Othello.

1852.

Miután a berlini míítudósok azt hiszik, hogy a shaksperei

alakokra egyedül azöszinészeik teremvék: nem csodálkozunk rajta,

hogy a néger szinész, Ira Aldridge, nekik „caviar volt." *)

Nem akarjuk azért öket nemzeti elfogultsággal vádolni, ma-

gunkról tudván, hogy az ilynemü elfogultság nagy erények alapja

szokott lenni : azonban mi magyarok e néger pályatársunkat mégis

saját néger szempontjából igyekszünk felfogni, ugy vélvén, misze-

rint egyedül az ö négersége mutatja ki azon tért, melyen az itészet

igazságos lehet míívészete irányában.

E szerint Ira Aldridge, nekünk magyaroknak nem annyira

„caviar", mint inkább afféle pokoli erejü fekete kávé, mely a mi

hegyaljai borainkkal versenyez , ha nemésségében nem is , de a

szesz mértékében mindenesetre. Az ilyen fekete lé pedig, — bár-

mily idegen származásu legyen, — nemhogy szokatlan élvény volna

nálunk, de söt néha legjobb boraink élvezetével szükségképen ösz-

szefér.

Most már nemcsak a gondolat repül villámszárnyakon, hanem

az ember is. A szintoly sebes, mint könnyü és olcsó közlekedés, az

emberiséget mintegy mobilizálván : egyetemes és folytonos népván-

dorlást idéz elö\ Tobbé helyünkböl sem kell kimozdulnunk a végett,

*) Hamlet szava. Szokatlan nemü étket jelent nála, melyher a nagy kozonségnek

nince érzéke, s melyet ennélfogva uem izelit meg.



154

hog-y szinröl szinre láthassuk ama messze világrészekben lakó né-

peket, kikröl eddig csupán a dajkamesék és krónikák után voltak

némi homályos sejtelmeink : hanem e uépek maguk keresnek föl ben-

nünket saját fészkünkben. Csodálatos tarka csoportok vonulnak el

koronként szemeink elött, miaden részeiböl a világnak. Mi a föld

kerekségén jó, nagy és szép : mindaz becsületének ismeri megláto-

gatni e hazát. Csapatostól jön az olasz, frauczia, néger és angol ; és

asztalunkra tarja hona földének isteni terményeit.

Mi pedig a vendéget szívesen látjuk ösidök ota, akár hoz va-

lamit a házhoz, akár nem. Azonban valamint a külföldi vendég nem

követelheti magyar házi gazdájától, hogy ez családi szokásait el-

dobja, s minden tekintetben az ö izlését kövesse ; sziutoly képtelen-

ségnek tartjuk a gazda részéröl is, az olyan igényt, miszerint az o

kedvéért az átvonuló vendég saját fajának természetéböl azonnal

kivetkezzék. — Mert hiszen a távol-vidéki emberek látásának egyik

fó ingerét épen az teszi, hogy rajtok egy ismeretlen népfaj eredeti

külöuössége annyira ki legyen nyomva, hegy e látványnyal ben-

nünket mintegy hazájok földjére varázsoljanak. E körülmény csak

növelheti megjelenésök érdekét még akkor is, ha ök uetalán válasz-

tott lények volnának egyszersmind, kik apostoli körutat tesznek a

világbau.

Alkalmazzuk a mondottakat a szinmíívészetre.

A szinház fogalma a nemzetébe van foglalva. Szinmíívészet

nemzetiségen kivül nem gondolható. Szinház : a nemzet maga. Is-

merni akarod a nemzetet? . . . nézd meg szinpadát. . . .

Ha már most egy idegen nemzet tagja, mind nyelvében, mind

egyéb fajkülönösségeiben uj és ismeretlen látvány etóttünk, és csak

annyiban ismeretes,a mennyiben az emberi természet közös tulajdon-

ságaival bir : ugyanez áll a szinmüvészetre is.

A szinmiívészet egy nagy állam, mint az egyetemes emberi

nem ; ez államban minden nemzetiségnek saját müvészeti me-

gyéje van.

Az egyes nemzetek szinmüvészetében tehát két elem olvad

össze : az egyéni és az emberi ; vagy bölcselmileg szólva : a különös

és általános.

A szinmüvészet nyilatkozásának elso közvetlen közl)_i .
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zetiség. A gondolatnak és érzelemnek e sajátnemü és alaku nyilat-

kozatát egyedül azon népcsalád képes teljesen megérteni, mely ma-

gát abban visszatükrözve látja. De van az egyes nemzetek szinmíí-

vészetének általános nyelve is, melyet megért az egész emberiség.

Az érzelemnek amaz általános szinezetében áll ez , melyet az élet

ünnepélyes perczeiben szokott a lélek magára ölteni ; s ama legben-

söbb s legmélyebb hangjában a szenvedélynek és indulatnak, mely

a tragoediában szokott megszólamlani.

A franczia szinészt, például, reszketegség szállja meg bizonyos

állapotban, szavalása pedig határozott éneklésbe megy át, melyet

hangjegyekre vehetni. Mindezekben az ö nemzetök egyénisége fe-

jezi ki magát. Es midön mi ezeket nagyon furcsáknak találjuk, meg

kellene gondolnunk, hogy a francziának épen aunyi oka van a mi

kifejezéseinknek szintoly kiválólag nemzet-egyéni formáit még fur-

csábbaknak találni. De a franczia szinmüvészek játékában voltnnk

tanui pillanatoknak, midön megállott lélekzete még annak is, ki

franczia szót soha sem hallott: midön megrendült bennünk a lélek,

és könyforrás fakadt szemeinkben. A nyelv, melyen ekkor a franczia

szinmíívészet beszélt, s melyet mindenki megértett közöttünk : az

emberi szívnek általános nyelve volt.

Ira Aldridge, a néger szinész, szintén saját helyet foglal el a

szinmüvészet álladalmában. Az ö helyzete itt egyetlennek mondható,

a menuyiben feketesége, — ugyszólván, — sokkal inkább honivá és

nemzetivé teszi öt, s ennélfogva határozottabb körre szoritja szinmü-

vészetét, mint a fehér faju nemzetekét.

A mi szinmüvészetünk alapföltétele épen a szinnek változ-

hatóságában áll.

Elvileg szólván, a szinész neve: „legio." Ez pedig azt teszi,

hogy a szinnek müvésze örökké uj legyen, s alakjaiban kifogy-

hatatlan, mint a természet maga.

Az arcz szinének változhatlansága tehát lehetetlenné

tenné Ira Aldridget, mint áll and ó szinészt, itt, a fehérek világ-

részében.

Azért mi ugy tekintjük öt, mind rendkivüli tüneményt, mint

egy üstököst, mely látkörünkön megjelent, hogy nemsokára ismét

végképen eltünjék.
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Valóban mesés látvány, hogy egy sötét alak, onuan az értel-

miség éjjeléböl, felkerekedjék, hogy bolygófénynyé változva, vilá-

gitsa meg az égi tajakra vezetö pályát mi elöttdnk, itt, az értelem

nappalának félgolyóján ! . . . .

Mintha „Tamág bátyát" épen elöfutáraul küldötte volna

hozzánk, hogy ez az ö számára helyet készitsen szíveinkben

gondoltuk, midön hirét hallók jövetelének.

De miután láttuk öt, azt mondjuk, hogy valamint fajának nem

volt arra szüksége minálunk, sokkal kevésbé van magas müvészeté-

nek, mely valódi diadalmenetet tart a szívek honában, ott, a hol

megjelenik.

Márczius 29-én lépett fel szinpadunkon elöször, mint Shaspere

nemes mórja : Othello; s egészen uj, ismeretlen oldalát tárta fel

elöttünk a csodálandó természetnek. Müvészetében tökéletesen kép-

viselve volt azon afrikai faj, melyröl eddig csak homályos sejtel-

münk volt. Igaz, nagy , rettenetes, szép és fönséges volt ö, müvé-

szetében : mint a nap szerelmi hevének szülötte, kinek vérébe égetö

napsugarak oltvák ; mint az oroszlánok és tigrisek honának feje-

delmi sarja ; mint egy hatalmas keresztyén birodalom höslelkü ve-

zére ; mint férj,

ki szeretett,

Nem okosan, de szcnvedélyesen ;

Ki féltékenynyé nem lön könnyeden,

De fellázitva szertelen düböngö'tt, ..."

mint egyén és mint ember, egyenként és összesen.

Nagy tehetség, mély tanulmány, éles itélet, finom tapintat, és

hatalmas természeti eszközök egyesülvék egyéniségében.

Mily férfias méltóság ! ... a míívészi öntudatnak mily nemes

nyugalma ! . . . .

Alig ismerünk míífeladatot, mely a szinészi erök rendkivüli

mértéke mellett, oly szigorú kiszámitást igényelne, s melynek két-

harmada végleteken járván, míívészét annyira kitenné az átbillenés

veszélyeinek, mint Othello.

Es mégis . . . minö folytonos és emelkedö haladása volt ez a

bensö mozzanatoknak ! . . . mily változatos volt a kebelnek e tragi-

kai zenéje ! ... a szívállapotoknak e sokoldalu kezelése mily vilá
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gosan mutatott vissza mindenütt a cselekvény mozdulatának indo-

kaira! . . . minö mesteri felosztása idö és erömértéknek, árnyéknak

és világosságnak ! . . . mily parancsoló észhatalom, a kebel háborgó

tengere fölött! . . . általában mily egyszerüség, s mindenekfelett

mily bámulatos eredetiség ! . . . .

Játéka fénypontjai közé számitható mindjárt a tanács elötti

nyilatkozása, melyet a drámai szavalás mestermíívének tartunk.

Ilyen volt a 3-dik felvonás kezdetén ama csodálatos felkiáltá-s,

midcm Jágó legelso fulánkja elevenre találván : a gyanu Othello

keblébe nyilallik, s a férj boldogságának kelyhébe a legelso méreg-

csepp vegyül.

Fénypont volt a következo jelenet , midön kinja dühének

szabad utat enged, lelke nyugalmától búcsut vesz. és majd Jágót

vadul torkon ragadva ezt mondja :

„Bizonysägot teremts elö gazember,

Hogy Desdemona kéjhôlgy ; szemtam'it ;

Vagy lelkemnek Udvösségére moudom :

Jobb lett volna kutyának születned,

Mint haragom utjába állanod." . . . stb.

Ilyen volt ama leirhatlan perczek egyike, midön agyermeteg

Desdemonát, mint elveszettnek hitt menyországát, megnézi, a remény

és bizalom végvonaglásai közt . . . midön tuldagadt keblében fenn-

akad a szó ... s végre zokogásban tör ki a visszafojtott érzelem.

Ilyen a vallatási, s szemrehányási jelenet, a 4-dik felvonásban,

hol a féltékenység fájdahuának mértéke megtelik, hol a gyógyit-

hatlan szív, —

. . . . „Mely forrón szeret, s mégis kétkedik,

Gyanakszik, és mégis mélyen szeret. — ...

Desdemona elött ki akarja önteni fájdalmai egész tartalmát. Mily

magas költöi hangulat, s mily szörnyü életvalóság egyesült e sza-

vakban :

„Kisértett volna Isten engemet

Nyomorral " stb.

s késöbb e helyen :
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„Üb te niérges

Virág, ki oly igézii kellemü vagy !

Ki édes ilatoddal érzékeiukct

Mámorba szenderited : bár soha

Ne születtél volna !...." stb.

Пуen volt végre mindenekfelett az 5-dik felvonás kifejlési

pontja, Desdemona megfojtása után.

Ki még nem hallott fíaikat vesztett oroszlánokat tömegben

orditani, ki még nem látott vad kétségbeesést isteni erök után kap-

kodni az ég felé, hogy feltámassza ártatlan kedvesét, kit vak dühé-

ben megölt ; ki nem látott egy várost összeomlani, orkánüvöltés és

földrengés között : annak e szavakat kell vala hallania Ira Aldridge

ajkairól :

nKorbácsoljatok el

Ez angyal látásától, (irdögök !

Fujjatok szélylyel engem a vibarban,

Fürösszetek meg lángoló kénkôben,

Olvasszatok meg a folyó tüzek

Mély aknáiban ! . . . O Desdemona ! . . .* slb.

Ez azon nagyszerü tragikai helyzetek egyike, hol a legmé-

lyebb valóság, s a legnagyobb szépség oly bensöleg egybeolvadvák.

Az ily perczekben, mig egyfelöl a gyászos valóság egy vilagfájda-

lom sulyával nehezül kebleinkre : addig a fentlebegö míívészeti ön-

tudalom a szépnek, nagynak és fönségesnek égi balzsamával eny-

hiti a megrenditö benyomásokat.

Ira Aldridge délpontján látszik állani müvészetének, hol az

értelem és vér ki vannak egyenlitve. Férfias higgadtság, az erö fo-

gyatkozása nélkül ; és ifju szellem, az éretlen kor tulcsapongó szilaj-

sága nélkül. Középtermet, nemes tartás, izmos testalkat, nem egé-

szen fekete börszin, fekete gyapjúhaj, barna-sárga szemek, tompa

orr, néger metszetü ajkak, gömbölyü arcz, mozgékony arczizmok,

magas homlok, széles vállak, domboru mell ; nagy terjedelmü, erös

csengö hang, mely a barbár hangzásu angol nyelvet valódi zenévé

nemesiti, s mely a szinmüvészet minden kifejezéseire képesitve van.

Társasága 5 férfi és 2 nöi tagból áll ; a férfiak közül egyre két

szerep is jut esténként, számuk elégtelensége miatt. Ezekröl nines

mit mondanunk.
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Othello Shakspere életnyarának legérettebb gyümölcse. A vi-

lágirodalomban ez a legtökéletesebb míítani példány, a drámairás

mesterségéhez.

Hogy meggyözödjünk azon mély szükségessegröl, mely e

míínek összetartó kapcsait képezi : a végett nem szükség bölcselmi

szemléletekbe merülnünk , hanem csak egyszerüen követni a míí

személyeit, beszédröl beszédre, jelenetröl jelenetre.

E míínek életmíívezete oly tökéletes, hogy azon emberi kéz

nyomai nem látszanak ; hanem mintha csak magától nött volna

olyanná, mint valamely ösvilági növény, melynek élete saját bensö

törvényein alapszik ; mely törvények fogalma tnlesik az emberi ér-

telem határain. A mester saját szavaival élve : „mintha ösalkotója

volna önmagának, és szelleme nem ismerne más teremtöt magán

kivül."

II.

Macbeth. Shaksperetöl. Utána The Padlok (a lakat), vaude

ville egy felV. Birkerstafflól. Ira Aldridge föllépte, angol tár-

saságával.

1852. márczius 31.

Minden, mi világos,

Minden, mi virágzó :

Dalodban ó koldusok íise, Homér!

Minden, mi sotét,

Minden, mi sivár :

Dalodba kiWilyi utód, O s s i 4 n ! . . .

Petöfi.

Mit elhunyt barátunk itt e két nagy költöi szellemröl mond :

Shaksperében mindazt feltaláljuk, a szerint, mint azt költöi hangu-

lata, tárgyának választása, képcsoportjainak hona, égalja és fajter-

mészete hozza magával.

Nyáréji álma, példáid,egy ragyogó tündérország, megné-

pesitve képzelmes ábrákkal s játszi röpke szellemekkel, Romeo, a

gyermeteg szerelem szép tavasza, illatos virányzatával , bájos ber-

keivel s madárdalaival. Othello, a féltö szerelem nyarának déli

vidéke, a nap hevével, s a végitélet képét mutató fergetegei s villá
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tnaival. Macbeth, a nagyravágyási csábok rejtelmes éjszakája.

nyugati vadregényes tájakon, éjféli rémek és bíívös szellemekkel ;

midön

„Halväny Hekatéuak büvészi serge,

Borzasztó áldozattal áldozik ;

És a gyilkolás, — folébresztve, 6re,

A farkas által, mely orí jelszót

Elorditá, — dolgára ellopózik . . ."

Az itt elsorolt szinmüvek — épen annyiféle benyomásokat

hagynak hátra bennünk, a hányféle azokban az uralgó szellem, az

átalán^s alaphaug, a költöi szinezet.

Csupán oly költönek sikerülhetett, k¡ szinmüvész is volt egy-

szersmind, hogy magát saját hazáján, nemzetén, levegöjén és egyé-

niségén annyira kivül állitsa , idegen égövek és iiépfajok természe-

tébe annyira bele nöjjön, s az égövek szinét, világát, hévmérlegét,

szóval a népnek és honnak egyéníségét annyira belélehelje míívei-

be, mint ezt a fent jellemzettekben látjuk és érezzük.

Shakspere gyakran egész szellemországot tüntet földi sze-

meink elébe. Ez nem pusztán költöi kedélyesapongás. O mint az

emberi lélek oly bölcs ismeröje : megvalósitja tulvilági sejtelmein-

ket, a nagyot, a végtelent, a megfoghatatlant, a félelmest, rémüle-

test és csodálatost, oly végböl , hogy vallásos érzelmeinkre számit-

va, biztositsa legmagasb erkölcsi czéljait. a jónak, nagynak és igaz-

nak sikerét.

Ezen eljárás méltó mesteréhez.

Roszul fogná fel e nagy költöt az, ki ezen eljárásban a drá-

mai valószinüséget az élet gyakorlati mértékei szerint akarná meg-

itélni. Shakspere szellemeit nem ugy kell tekinteni, mint önálló lé-

nyeket, hanem mint a drámai személyek lelkületének tárgyitott

részeit; mint személyesitett alakjait a drámai hös képzelmeinek, Vá-

gyainak; azon jó vagy gonosz szellemnek, mely lélkületének fó_aU

katrészét teszi, s élte sorsára elhatározó befolyást gyakorol. Ilyen :

Hamlet atyjának szelleme, Julius Caesar szelleme, a III. Rioha*d

által legyilkoltak szellemei, Macbeth boszorkányai és Banque

szelleme. .2?.-.;

Macbeth egészen különszerü állást foglal el a szinköltés'zet-

*****
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ben. lit a hely, kor és cselekvényben találkozik mindaz, mi sötét,

komor, sivár, rejtelmes, borzalmas és csodaszerü ! Ez fejezi ki ma-

gát a történet középkori harcziassága-, kegyetlenségei- s ugyneve-

zett „vadregényességében" . . . az ossiáni költészet busongó szikla-

szigetén, az északi tengerek búskomor égövén, az éji órák véres

borzalmain, s az alvilági rémeken. Mindezek legbensöbb cgysége

s összhangzata helyzi e nagyszerü költeményt oly bus fényü vi-

lágba.

Ira Aldridge jeles Macbeth volt. Hogy négerségét teljesen

meg nem tagadhatá, az természetes, de nem nagy baj. Miért ne le-

hettek volna Maebeth ösei skót származatuak ?

A szinmüvészet egyik legbámulatosabb pillanata volt Macduf-

fal való halálharcza . . . s ebben a legyözhetlenség önérzetének erösza-

kos halála. Ez a szellemerö még akkor is élni látszott, midfm a test

már régen halva volt.

Mivel sorainkkal sietnünk kell : találandunk alkalmat, midön

e benyomást kellöleg taglalhatandjuk.

Jelenleg másik szerepéröl, a néger Mungóról is csak annyit

jegyzünk meg, hogy ez bevégzett mestermüve volt e nemben az

egyéni ábrázolatnak, s hogy ez egyéni alakban egész faját láttnk a

négerek elnyomott millióinak. Láttuk ezek érzéki tompultságát,

szánalmas butaságát, állati vadságát ; s láttunk egy középlényt az

emberiség és baromiság között, — az életnek ifju, vidor és köny-

nyelmü perczeiben.

. * III.

\ „\ elenczei kalmár." Shaksperetöl. Irai Aldridge

¿~ ". vendégjátéka.

: " 1852. ápril 2.

'- Azon lehetöségért, hogy Aldridget mint „Velenczei kal-

- -rhárt" láthassnk, elnézéssel kelle lennünk azon körülmény rrányá-

ban,: hogy a szereplök egy drámában különbözö nyelven beszéltek

"ïegyen;mi különben a szinészeti képtelenségek sorába tartoznék.

MeTt a mai elöadásban Aldridge angolul, a nemzeti szinház tagjai

padig — természetesen — magyarul beszéltek.

-«qtOSCSSY G4.LA.MB03 OÁB0B KHLÉKS. 11
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Afrikai vendégünk ma, mint Shyllok, egészen európaí arczot

öltött, s ez neki valóban meglepöleg sikerült. A tompa fekete orr

eltünt, s helyette horgas fejér orr állott elö ; valamint a néger gyap-

jat is fehér börü félkopasz fej váltotta fel.

Nekünk ugy tetszik, hogy Aldridge müvészete ma egy egész

fejjel magasabb volt, mint Maebethjében.

Ezen Shyllok, melyet ö elénk teremtett, az egyéni sajátszerü-

ség bevégzett ábrázolata volt, a keleti vérmérséklet és fajtermészet

átalános szellemében. Kedvezö körülménynek tekinthetö, hogy a

míífeladat ez utóbbi pontban, a müvész személyiségével véletlenül

ma ismét találkozott. Ilyen keleti faju *jsidó volt ö, testének és lel-

kének minden ízében , minden helyzetben és állapotban. Ilyen volt

atyai és kalmári vesztesége kínaiban ; határtalan vallás- és fajgyü-

löletében ; kárörömének ama perczében, midím Antonio vesztesége

felöl értesül ; ilyen ama végsö megsemmisülés tragikai pillanatában,

midön a keresztyén (?) igazságszolgáltatás öt javainak vesztésére

itéli, s életének is csupán a hitváltoztatás föltétele alatt kegyel-

mez meg.

Mennyire saját módja ez a lélek nyilatkozásának ! . . . meny-

nyire különszerü alakjai ezek az érzelemnek, indulatnak, szenve-

délynek, szóval : a kebel minden mozzanatának ! . . . Es e hang, és

ez idegenszerü alakok, mily tiszta, érthetö nyelven beszélnek mégis

az egész emberiséghez ! . . .

Hol van azon itészeti dagnerrotyp, mely e müvészi ábrákat,

vagy csak egyetlen perczet ezekböl képmásolni, s az öröklét számá-

ra fentartani vállalkoznék Hol a mesterség, mely a látás és

hallás hiányait kárpótolhatná azokra nézve, kik ez élö képektöl tá-

vol vannak térben és idöben? . . .

Az itélö tehetség földhöz ragadt szegénységét sehol sem érez-

zük inkább, mint a müvészet rendkivüli látványainak körében. Szá-

mitgató, méregetö, rendezgetö egész képessége alig terjed tul a mü

vészet technikai körén, mert mihelyt a müvészi szellemet, magas

röptében, bármily távolról, kisérni akarja : a képzelet szárnyira kell

felkapaszkodnia, csupán ily módon juthatván el a tapasztalásnak

amaz ismeretlen tájaira, hol a lángelme nyomain haladva, szabályo-

kat, elveket gyüjthet a míítudomány számára ; veteménymagvakat,
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melyek elhintetvén a müvészet kertében : égi gyümölcsöket fognak

teremthetni a földieknek.

Ugy van, és nem másként. Az itészetnek tanulnia kell, hogy

tanithasson. Im itt a fényes alkalom. Megtanulhatták e nagyszerü

míípéldányon, hogy a többek között a tragoedia méltóságos hang-

vítelével mily elengedhetlenül szoros összhangzatba kell állania a

játék minden egyes részleteinek, s az egyes eszközök kezelési mód-

jának, ha bár csak legelsö fokát akarja is e játék elérni a müvészeti

tisztaságnak.

Aldridge, mint uj tünemény a szinmüvészet mezején, egy uj

világát tárta föl elöttünk a ü'agikai hangmüvészetnek , s ezzel egy-

szersmind a testjáték müvészeti látkörét is messze kiterjesztette. Mi

eddig hallatlan vakmerészség, vagy a delirium egy nemeként tünt

volna fol a szinmüvészetben, egy fehér börü lángelme részéröl, —

kinél magasabb sejtelmek, s az ihlet sugalma szinte kimutatták a

valónak vagy lehetönek határait , — ez most ugy jelenik meg elöt-

tünk, mint a nagyszerü valóságnak és rendkivüli szépségnek ne-

továbbja.

E szerint, ha áttekintjük a tért, melyen Aldridge müvészete

mozgott, széltében és hosszában ; s egyszerííen elemezzük az erö-

ket, mint annak egyes müszereit : egyik lényeges tanulságul álland

elö a han g er o végtelea változatokra képesitésének szüksége.

De minthogy a hangok erejének forrása , müvészetünkben nem a

tüdö, sema gyomor, hanem kizárólag a szív: tehát az érintett

szükséggel jár együtt az is, hogy a szív érzelmei szinte végtelen vál

tozatokra képesittessenek, azaz : hang és érzelem egysége, a tökély-

nek oly fokára gyakorlandó, hogy valamint a hang, örökké tisztán

kell, hogy nevén nevezze az érzelmet, szintugy viszont az érzelem

örökké tisztán kell, hogy saját hangját megtalálja. Csupán e k e t-

tönek teljes egységében lévén az erö, mely szívhez szól és

lelket ráz ; igy a tartalom nélküli tüdohang, a fülnek elötermein be-

lül hatni nem képes.

Elvül tünik föl továbbá, hogy nem szükség kimeriteni akarni

véges eszközökkel mindazon mérhetetlent, mi a lélekben és szívben

van ; a müvészet megfelelt feladatának s legmagasabb czélját érte

11*
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el, ha csupán sejtetni vagy éreztetni képes azt , mit kifejezni nem

lehet.

Oly természetü míífeladatokban, hol rokonnemü lelkiállapotok

halmozvák össze, hol ugyszólván a költészeti egyhanguságot sziné-

szeti dallammá változtatni lehetetlennek látszik: ott az indulatok

pontos articulatiójának titka abban áll, hogy ki kell keresni a ro-

konszerü, hasonnemü s egymás mellé sorban helyzett érzelmek el-

lentételes oldalait, s ezekre helyezni a kifejezés sulyát; ekkép

nem fognak ez egyhangu érzelmek szinetlenül s határozatlanul ösz-

szefolyni, hanem egymást fogják kitüntetni, bár mily finom árnya-

zatok tennék is köztük a különbséget.

Láttuk azt is, hogy a szinmüvészeí Jegdicsobb perczeiben a

testjáték nem mint külonálló része jelenik meg a cselekvénynek,

hanem a kifejezés egységébe teljesen beolvasztott elem gyanánt.

észrevétlenül. Szinte fényesen igazolva láttuk ez alkalommal a moz-

gásbeli gazdálkodásnak amaz elveit, miket a minapában emliteni

volt szerenesénk, nem épen mint saját találmányunkat, hanem mint

a melyeket alkalmilag föleleveniteni szükséges. Láttuk, miképegyes

tagjainkkal, mint mííeszközökkel való bánás tekintetében, mennyire

nem szabad magunkat a véletlenre, a pillanatra, vagy a lelkesedés-

nek látszatos mindenhatóságára biznunk, s hogy ezekben a müvé-

szeti öszhangzás tökélye csupán százezerszeres gyakorlatnak

lehet érett gyümölese. Meggyözödhetenk, miszerint a mesterinasi

éveket a legnagyobb természeti adományuak sem szökhették még

át büntetlenül,hogy a természetben ugrás nines! hogy a müvészeti

érettséghez idö, fáradhatlan önképzés és gyakorlat kivántatik.

Ugy van ifju társak a muzsák mesterében ! . . . ne azt tanuljuk

a làngelmétöl, hogy hol állott, hol ült, mikor tett igy, mikoramugy :

mert hiszen ennyit a majotn is megtanuihat, az ügyes papagáj nem

kevésbé ; hanem tanuljunk töle elveketés mííszabályokat.

Kisérjük a nagy szellemet, müvészetének vezérfonalánál fogva, in-

dokról indokra, visszafelé azon pontig, honnan kiindult; az érzés és

fogalmazás kezdö pontjáig, a végett, hogy megismerjük lelke járá-

sának nyomait, s követhessük az utat, melyet ö követett, vagy tört

magának ; ama esodálatos, mint fáradalmas utat, mely van a szelle
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mi kezdo pont és azon gyakorlati végpont között, hol a gondolat

megtestesülve lép elu a szinész müvészetében.

A sötét és zivataros éjszakában elkésett vándorok nyugtalan-

ságával kell öt nyomoznunk, müvészetének titkos ösvényein, hogy

kínosan érezhessük, mily tömérdek a tenni valu elöttünk, meddig

testi lelki nuíszereinket a fönséges ábrázolatok tökélyeihez idomit-

hatandjuk, hogy nyomasztó öntudalmára juthassunk : minö pályát

kell a véges eszközöknek megfutniok, hogy a végtelent kife-

jezni, s valósitani képesekké válhassanak, szóval, gyötrö és zaklató

öntudalmára ama régi de mély igazságnak, hogy mily rövid az em-

berélet, s ehhezképest mily végtelen a müvészet! . . .

Mi Aldridget, mint szinmüvészt, nem hasonlitjuk senkihez

azok közül, kiket a világban szertqgzét látni és bámulni alkalmunk

^olt. Aldridge szintoly egyedül áll a természetben, mint más kitü-

nö egyéniség, mely senkihez sem hasonlit, csupán önmagához. Azt

mondani, hogy Aldridge nagyobb egy fejjel, mint eg y má-

sik, fehér börü lángelme : annyi, mint azt állitani, hogy a pálma-

fa szebb, mint a paradiesommadár. Minden egyéniség

egyetlen a maga nemében és kipótolhatlan ; a természetben szint-

ugy, mint a müvészetben. Egyik sem képes a másikat feleslegessé

ten"ni; vagy hiányát kipótolni.

IV.

Ш. Richard. Shaksperetöl. Utána: The padlok. Ira

Aldridge utolsó vendt'gjátéka s búcsuvétele.

1 852. márczius 9.

III. Richard mai elöadása, nu'ívészeti merénynek mondható'

Mert hogy a velenczei zsidó más nyelven beszélt, mint a keresztyé-

nek, egy azon elöadásban : az kivételképen egyszer csak megjárta;

de hogy HI. Richard és édes anyja, különbözö nyelven beszéljenek

egymással : e képtelenségrc müvészi ürügyet minden igyekezetünk

mellett sem találunk. Azért legillöbb lesz hozzánk, öszintén beval-

lani, miszerint az alkalom kéjpoharát ki akartuk üritni fenékig ....

és minden á r o n ; azaz : kis idö alatt sok oldalról kiváutuk Al
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dridge szellemi erejét látni, bámulni és tanulni .... hátat forditván

ezuttal az itészetnek.

Azonban a'mily nagy eröszakot követett el Adridge saját míí-

vészi öntudatán, midcm III. Richardot magyar ladyk és lordok kö-

rében adta elö kedvünkért : szintoly lelkesült elismerést és kegye-

letet uyilvánitott irányában ezért, az igen tisztelt közönség.

Ily különnyelvüség mellett a drámai elöadas egészének leg-

bensobb egységéröl tcTmészetesen szó sem lehet ; itt az egyes szerep-

lök olyanok, mint egy összetört szobornak egymás mellett heverö

darabjai. E szerint Aldridge Richardjában is csak jellemtöredékeket

láthattunk ugyan, hanem, — az épség e hiányának daczára — el

kell ismernünk, hogy ama jellemtöredékek egynémelyikében ismét

rendkivüli erök nyilatkozványait tapasztalók.

Ily nagyszerü látvány volt az álomjelenet, midön ez ördögi

egyéniség, febübb hatalmu kezek érintésére, emberi arczot kezd öl-

teni ; midön e vad k'iekben az óneszmélet iszonyu hangja legelöször

megszólal. Ilyenek voltak a kétségbeesésnek ezutáni fokozatai, a

végsö pontiglan.

A párbcszédek legnagyobb rcszében mindazonáltal el kellett

veszni azon finom természetü lelki viszonyosságnak, mely nyelv-

egyformaság mellett, a legszebb müvészi pillanatok szülöje szokott

lenni.

A darab angol sziapadi szerkezet szerint adatott 4 felvonás-

ban. E szerkezetben Ш, Richard, rövidebb idö alatt hosszabb élet-

pályát fut meg, mintamiénkben ; minthogy az angol szerkezet kissé

hátrább menvén a történetben : VI. Henriket is föllépteti azért, hogy

Richardot mindjárt ugy mutassa be, mint cnnek gyilkosát. A darab-

nak ez uj alakjában az elöadás harmad nap alatt rögtönöztetett ;

nem csekély eröfeszitésével a benne mííködött szinházi személyzet-

nek. S itt önkénytelenül azon gondolatba botlunk, hogy a nemzeti

önzt's egy nemében, mi furcsa ellentéte vagyunk mi a francziának !

.... A mily mértékben elfogult például ez, saját hazai jelessége

mellett, s a mennyire megvet és lenéz minden idegent, bár a csilla-

gokat verdesse is : mi szintoly mértékben bálványozunk minden oly

tehetséget, a mi nem sajátunk, és e mellett . . .

-
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„Mé¿ mindig itt vagy régi s/.örnyeteg, (részvétlenség),

Te minden j("mak lassu sorvatagja.

Te átok a serdUlö érdemen,

S a hallgatô dicsôségnek halál."

Vörösmarty.

Hogy azonban hébekorba kivétel is történjék e szabály alól :

— mindazoti tiszteletünk mellett, melylyel afrikai vendégünk iránt

viseltetünk, — a nyilvános elismerés tartozását ezennel teljesitjük

saját hazai tehetségeink iránt is. Ezek között ma Jókainé (Margit

királynö) s Latkóezyné (Erzsébet királynö) míívitelök nemzeti becs-

érzetünket teljesen megnyugtathatá. Ez alkalommal Shakspere az

igazság legszükebb terére szoritá e míívésznök erejét ; s minél igény-

telenebb volt; állásuk, ez estve a vendég irányában, annál tisztább

ragyogásu volt müvészetü a mi szemeinkben.

Orvendünk méltányolhatni Bulyovszkiné (Anna királynö)

igyekezetét is. Az idegcn nyelvü Richard irányában az ö helyzete

legnehezebb volt. Természetes, hogy szerepére forditott szorgalmá-

nak müvészi becse csupán ugy tünhetett volna ki teljes mértékben,

ha ama hires temetési jelenetben Aldridge magát magyarra fordit-

hatá vala; mert párbeszédben, müvészeti tökély, — mint imént em-

litök — csupán teljes viszonyosság mellett lehetséges.

Nyelvünk zenéje sohasem hángzott szebben, mint ma, s külö-

nösen e három hölgy ajkairól. Diadalmas hangversenye volt ez nyel-

vünknek, egy oly idegen nyelv ellenében, melyen a színmüvészet

egyik nagy mestere játszott.

Mit Aldridge szinészi személyisége, s pályaköre felöl elsö lá-

tásra mondánk : azt Maebethje és Richardja megmagyarázta. s egy-

szersmind igazolta.

Azt mondók akkor, hogy az ö müvészete itt a fehér világban

szükebb térre van szoritva, mint saját honának vidékein. Azt is mon

dók, hogy a protensi átalakulhatásnak, s a szinmüvészi egyt'nités

technikai föladatának csaknem legyözhetetlen nehëzségekkel áll el-

lent Aldridge feketesége, de leginkább fejének, s arcza minden

egyes részeinek oly kiválólag néger alakja.

Azonban nem feledök, hogy Aldridge hazája: egy roppant

félvilág ; továbbá, hogy Aldridgenek akkora szellemi ereje van, mi
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szerint e körülmények az o müvészi becsmérlegére nézve igen ártat-

lanokká váltak.

Es vajjon a szellemnek ilyetén physikai korlátozottsága nem

közös-e minden nemzet fiával ? . . . Elt-e valaha szellem, mely fajá-

nak természetéböl kivetközketett volna, — bár különben az egész

emberiség feje fölébe emelkedett légyen is ?.. .

Es a természetnek czen örök törvényét a szinmíívészre alkal-

mazván: azt hisszük talán, hogy például a mi Bolingbroke-

j a i n k és Burleigheink tiszta telivér an gol lordok?

Oh nem! .... a mi Bolingbrokjaiuk és Burleigheink nem egyebek,

mint m a g y a r á llamférfiak angol jelmezben és alakban. Vagy

megforditott viszonyban : azt hisázük például, hogy a franczia szi-

nészek Bánkbánjai, vagy Zrinyijei tös-gyökeres magyar

ember ek? C)h nem ! azok szinte franczia hösök régi magyar

jelmezben és alakban.

Tehát az egyénités míívészctének határai reánk nézve szint-

ugy kivannak mérve, mint a franczia vagy néger szinészekre nézve;

e határok pedig a nemzetiség határai. A másokéi ott kezdödnek, hol

a mieink végzodnek.

Es e szerint világos, hogy a szinmüvész részéröl, — midön

egyént alakit, — saját fajtermészetének megtagadása szintoly kép-

telenség, mint szükségtelenség.

Othello és Mungó két végpontját látszanak képezni Aldridge

szinmüvészetének. AmazJ tragikai végpontja az eszményinek, a

nagynak és fönségesnek ; emez : komikai végpontja az érzéki való-

nak és alacsonyszerünek. Mily mérhetlen ember-világ fér el e vég-

pontok között! . . . és épen ez azon világ, mely, mint fekete müvé-

szünk szülöföldje, k i z á r ó 1 a g az ö protensi hatalomkörébe tartozik.

Hogy pedig alkotó erejénék s aj á t v i 1 á g á b a n levö sokoldalusága

diadalmasan kitünjék : e végett neki a mi fehér világunkban nem

szükséges egyebet ábrázolnia, mint ama két alakot, a nálunk egé-

szen uj tüneményeit a természetnek. Mert azon teremtö szellem, mely

ekét alakot magába foglalja: betölti egyszersmind azon ürt is, mely

ez alakok müvészi végpontjai között van, azaz : magába zárja mind-

azon milliárdját az emberi árnyazatoknak, mennyi csak ama végpon-

tok közötti tért megnépesiteni képes.
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Becses vendégünk, III. Richardja végeztével még egyszer elö-

adta Mungóját is, e síró és nevetö állatot, e hasonlithatlan példá-

nyát a nuívészi részegségnek, s az érzéki és szellemi tompaságnak.

Ezután a hala könyei között búcsuzott el szinházi közönségünktöl,

mely míívészete iránt annyira lelkesedve volt ; és midön mi e sorok-

ban róla elmélkedvén, mesés ábrái fölött merengünk: már rég el is

távozott.

Hordozzon tehüt a szerencse vándor utadon, te fekete szövét-

nek a végzet kezében ! . . . . fényes szellemü i)rófétája sotét fajod-

nak ! . . . .

Epen jókor jövél, hogy világot gyujts azon pogányok lelké-

ben, kik nem hivének a szinmüvészetben ; kik elöttate míívészeted-

nek „csnpan annyi érdeme van, hogy sok ember ülhet elébe, hogy

a szemnek is ád kevés tápláK'kot , s hogy a durvább idegzetííre

is hat." *)

Epen jókor érkezél, hogy megmutassad ezeknek a különbsé-

get, mely az irott betíí és az ölet szava között van; hogy meg-

mutasd nekik, mikép adhatni hangot és nyelvet a mondhatlan-

n a k, alakot a végtelennek.

De bezzeg, ha nem sikerült mind ezt épenaz illetöknek

megmutatnod ! . . . Akkor müvészetednek csakngyan egy nagy hi-

bája van. Az tudniillik: hogy nem osztogat érzékekct is a míí-

élvezethez, és észtehetséget a míífelfogáshoz, azoknak, kiktöl

ezeket a mostoha természet megtagadta. Ennek azonban az az oka,

hogy közöttünk olyrövid ideig mulathatál. Mert mi hisszük és vall-

juk, hogy a te müvészeted bíívereje lassankint a vakok szemeit is

felnyithatá vala.

Sebaj ! ... a mi halad, nem marad.

Mi bennühket illet : mi nem fogunk egyhamar megválni tudni

azon arczképektöl, miketerendkivüli egyéniség lelkiinkben hátraha-

gyott, sem eltelni azok bámulatával és gyönyörével.

E néger müvész , ki a vadállapot legmélyebb fenekéröl az

emberi magasság legfensöbb fokára emelkedett, valósitá sejtelmein-

ket amaz ismeretlen emberfajokról, s ama rejtelmek, és csodákkal

*) Erdélyi.



170

teljes világrészekröl, honnan származik. Teljes meggyözödésünket

fejezi ki В. Stowe Henriettenek azon jóslata, miszerint, „ha valaha

Afrika kifejlett, és muvelt fajt fog felmutatni, — és el kell jönni az

idönek, midön ezen faj is fel. fog tünni az emberi tökélyesülés nagy

drámájában, — az élet oly dicsöséggel és fénynyel fog ott kifejleni,

melyröl hídeg nyugati fajunk aligbirnémi sejtelemmel." Amatávol,

rejtelmes honában az aranynak, drágaköveknek, fü'szernek, lengö

pálmának, csodás virágoknak és bámulatos termékenységnek : a

míívészetnek uj alakj ai, a fénynek uj nemei fognak föime-

rülni ; és a többi meg nem vetett, lábbal nem taposott néger faj,

talán némely legutóbbi , és legnagyobbszerü nyilvánulásait fogja

feltüntetni az emberi életnek. Szelidsége, alázatos szívének tanulé-

konysága, fensöbb lelkü emberekben való bizalma, s magasabb ha-

talomban levö megnyugvó hajlama, gyermetegsége, érzelmi egysze-

rüsége, megbocsátási készsége folytán, bizonyosan meg is fogja azt

tenni. Mindezekben a keresztyéni életnek legmagasztosabb képét

fogja felmutatni ; és talán, mivel Isten kedvelteit szokta büntetni : a

szegény Afrikát választá a gyötrelem tüzére, hogy a legmagasb,

legnemesb 'polczra emelje azon országban, melyet fel fog állitani,

midön a többiek mind megsemmisültek ; „mert az elsök utolsók leez-

nek, az utolsók pedig elsök."

V.

Dandin Gryörgy, vagy aférfigalibák.

1852. april 19.

Molière vigjátéka. 3 felvonásban. Kazinczy Gábor fordít-

mánya.

A bús-vidor múzsa, kivel ma találkozánk, egyike müvészi

bálványainknak. Ez XIV. Lajos ud vari szinésze. Molière, Shakspere-

nek, a britt-szinésznek, frauczia testvére. Egyetlen, rendkivüli, mint

amaz. Legkedvesebb mindazon nemtök között, melyek a földön va-

laha megjelentek! Szeretetreméltó és csodálatos egyszersmind. Ve-

led egy asztalnál poharaz és enyeleg; veled élveziajelennek illatát'
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s ugyanakkor fönt a magasban látod Ö*t lebegni, s fanyar mosolylyal

nézni szét a haza, nemzet, idök és emberiség feje fölött.

Nines különben. Molière azon szellemek közé tartozik. kik

minden kornak és népnek éltenek. Bús-vidor alakjaiban igazságok

szólanak, melyek mindenki lelkében igyen viszhangzanak : „tökéle-

tesen igy van ! . . . ez, az élet maga ! . . . az ember ilyen volt szá-

zadok elött, ilyen ma, és ilyen lesz mindörökké ! . ..nem isuierünk-e

közöttünk Dandin Györgyöket és Sotenville bárókat? ... s kifogy-

nak-e földünkröl ezen angyalkák (Angelikák) ? . . .u

Molière e gyönyöríí vigjátékot, szinészi pályája 23-dik évében,

1668-ban irta. Elöször adta ugyanazon év július havában, teljes si-

kerrel, maga játszván a czimszerepet.

A kórállapot, mely ellen Molière e bús vigjátékban a müvé-

szet hatalmas gyógyrendszerével harczol : ferdetalálkozása bizonyos

társalmi, erkölesi és nemi viszonyoknak, egyénekben, kiket a sze-

szélyes sors egy családi kalap alá kényszeritett. E ferdeség, mint a

házi boldogság gyilkos nyavalyája, következö kórelemekböl áll :

1 . Dandin György, gazdag ember, de paraszt ; vagy : paraszt

ember, de gazdag ; ki, mert gazdag : bátorkodik fónemes kisasszonyt

venni feleségül, a nélkül, hogy tudakozná jámbor feje : vajjon vi-

szont szerettetik-e vagy sem ? . . . és kit, mint nöt és férjet, pórságá-

nak szerény érzete gyámoltalanná törpit.

2. Fönemes kisasszony, kinek neve Angyalka; ki férje pór-

létével kibékülni nem tud, nem is akar; kinek — kisasszonyi sze-

szélyében — tetszik néha magát a nöi kötélyek alól fölmenteni ; s

kinél az erények fószabálya nem épen az, hogy tedd, hanem hogy

tétesd.

3. Sotenville báró és neje; szegény kevélyek, kik leányukat

dûs parasztnak adták érdekböl ; kik e leereszkedésök díjában, a pa

raszt vö felett birói, véduri és kényuri hatalmat gyakorolnak, s töle

v,ik engedelmességet követelnek.

4. Clitander, a kéjenez és udvaroncz ; egyike ama varjak-

n a k, melyek a szellök vonalán messziröl megérzik, mely tájakon

van a családélet lége megromolva, és károgva szállják meg a beteg

házakat, hol az erkölesi hullák rejlenek.
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hue kt'sz ¡i vegyiték ; csupán keverni kell, hogy mércgforrás

váljék belöle, a Dandin Györgyök családélete számára.

. Az elszámlált elemek megannyi eg y éniségek,kiket midön

körüliránk egyszersmind jellemsajátságait mutattuk föl e vigjáték-

ban szereplö személyeknek Mint látjuk, a léleknek és vérnek saját-

ságos vegyületével bir mindenik. Részint azon külsö és belsö kü-

lönbségben s aránytalanságban, mely közöttük van, résziut érintke-

zéseik módjában kikerülhctlen szüksége foglaltatik azon drámai ese-

lekvénynek, mely elöttünk eljátszatott.

Igy van. Az erkölcsi és társalmi elemek ilyetén találkozásában

rejlik azon ösero, azon talányos örök szükség, mely — mint isteni

lehellet — okozza, hogy a mestermíí, öntudatos lény gyanánt él,

mozog és halad elöre a pályán, melynek irányát maga látszott ki-

jelölni magának.

Mily egyszerü, mily átlátszó és mily ösztönszerü e vigjáték

míícselekvénye ! . . . folyamában mennyire mulhatlan föltétele az

elsö mozzanat a másodiknak, az utolsó az elsönek ! . . .

Elöadás után a földszinti nézök egyike igy szól : „mily kár,

hogy ez a szegény Dandin elégtételt nem kap, hogy magát gonosz

nején meg nem boszulhatja ! . . ,"

A legbölesebb itcsz nem dicsöitheti méltóbban, Molièret és e

míívét, mint ez avatatlan becsületea embernek természetes nyilatko-

zása. Ez magyarázza meg azon eredeti szokását Molièrenek, misze-

rint valahányszor uj darabját olvasta föl szinésztársainak : ezek

gyermekeit mindannyiszor elhozatá. hogy természetes mozzanataik-

ból lesse ki mííve hatásának minöségét.

Igen roszul védené tehát az igaz ügyet e vigjátékban, ki a

jámbor Dandin Györgyöt saját szavaival fizetvén ki, azt mondaná:

„ugy kell neked ! magad kerested magadnak ! .. mert hiszen,

hogy o fórangu hölgybe szeretett, s ilyet von feleségül : ez legfel-

jebb eszélytelenség ; hogy pedig rajta mindig felülkerekednek, s ö

panaszaival kudarczot vall : legfeljebb gyámoltalanság , miért in-

kább sajnálatunkat érdemli, mint azon gyehennát, melyben öt kín-

lódni látjuk.

Mig másfeMl , hogy egy koldus kisasszony dús paraszthoz

férjhez megy, ki által jólétre kap egész nemes családja : ez sem elég
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ok arra, hogy a kisasszony-feleség e férj mellett szereto't tartson,

hogy kaczér, híítlen és képmutató legyen.

Azonban, bölcselmi szempontból épen igy van jól a dolog, a

mint van; hogy a szinmííben, — melyet bús-vigjátéknak (tragico-

moediának) nevezénk, — mint ilyenben, az igazság ügye szenved-

jen, a rosznak pedig szerencséje legyen. Кpон ebben áll az igazság-

szolgáltatásnak legmüvészibb, iegfönségesebb módszere, hogy az

ártatlanul elnyomottnak senki se szolgáltasson elöttünk igazságot.

hogy a roszszal bennünket semmi sziu alatt ki ne békéltessenek,

hogy az igazság boszuját ne lássuk, hanem kivánj uk, Az igaz

ság gyözelmét épen e mesteri eljárás biztositja, mint ezt az emlitett

földszinti nézö észrevétele is igfazolta. A hatás e nemében az ¡eaz-

ságérzet önkénytelenül feljajdnl a nézo lelkében ; és az erénynek

ama valódi diadala, mely müvészetünkböl közvetlenül hat ki az

életre és társalomra.

Dandi u (xyörgy egy rövid magánbeszédben az egész történet

kulcsát kezünkbe adja. Kz az expositio mesterségének mupéldánya ;

mert nem pnszta képmagyarázat, hanem bensö állapot szükséges

nyilatkozása. Lubin fecsegése, — mely erre következik , — mar

nem az expositio folytatása, hanem a cselekvény egyszerü kezdetc,

s ebben a jellemvonások t'ejleménye.

A bonyolodás egyszerü, természefes, eredeti. Egy idegen4

pórszolga lép ki Dandin házából , lopózva, mint tolvaj. Az utczán

mélázó Dandin ezt észreveszi. Megszólitja öt, hogy kivegye befóle,

mi járatban van. A szolga ostoba és fecsego természetü ; s e mellett

nem is ismervén Dandint, elmondja nagy titokban, hogy ö Dandin

Györgynénél volt, mint szerehni postája bizonyos uraesnak, s hogy

az asszonytól kedvezö választ kapott. Dandin György házi bajaiból

még esak az hiányzott, hogy nejét elesábitsák, és férfi becslilete

gyalázva legyen. És e vész, mely felöl ily csalhatlan uton értesüb

unir csaknem elötte áll.

Ezzel kész a bonyodalom.

Dandin saját szemeivel látja bekövetkezni veszedelmét, a nél-

kül, hogy azt gátolhatná. Híítlen nejét, mint nemes asszonyt, amugy

parasztosan meglazsnakolni nem bátorkodván : bepanaszolja baját

ipája s napájának. Kzek fölháborodnak, s elégtétellel biztatják azon
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esetre, ha meggyözödtek vádja igazságáról ; de midcm a vád bebi-

zonyitására kerülne a dolog : a jámbor Dandin nemcsek hogy ku-

darczot vall, hanem a külszin ellene bizonyitván : neki kell a vétke-

sek elött magát megaláznia, s tölük bocsánatot kérnie.

Három izben kapja rajta nejét a híítlenségen ; a dolgot ujjal

mutatja nagyságos ipa és napájának, mint szemtanuknak : s mégis,

mindannyiszor maga marad a sárban, — elégtétel helyett.

Végre belátja, hogy nem marad egyéb tennivalója, mint fej-

jel a vizbe ugrani.

Ebböl áll a míí meséjének és cselekvényének vázlata.

Személyei fejenkéut uj, hasonlithatlan, öseredeti alakok.

Lángelmííen fogalmazvák a módok, melyekkel a sarokba szo-

ritott Angelika magát a bajból kivágja. A míí fénypontjait e hely-

zetek teszik, melyek között az elsö legfinomabb, az utolsó leg -

drámaibb.

Egyszerre négy oldalról pillantjuk meg Angelika jellemét,

azon perczben, midön megjelenik. Viselete átalában a sértett önérzetü

nöt szenvelgi ; de szavaiban és hangjában gúny és dacz fejezi ki

magát, a férj irányában ; önvédelem a szülök irányában ; valóságos

szerelmi jeladás, vagy inkább jelcsere , Clitander irányában. A be-

szédnek e különféle vonatkozásait, s ezekben a jellem különbözö

vonásait tisztán éreztetni : a hanghordozás müvészetének igen szép

föladata.

Latkóczyné szép példáját adta már nem egyszer : minö mü-

vészi kegyelettel illik fogadni, s mily lelkiismeretes mííszorgalom-

mal kell játszani az ily Augelika-féle szerepeket, melyeket „hálát-

lanoknak'1 szoktak nevezni, minthogy az erényesség tekinteté-

ben nem épen szeretetreméltó jellem ek. Ámde az ilyekben

gyakran lángelmék beszélnek, a természet és igazság amaz elragadó

nyelvén, melynek igéi legtisztább harmatgyöngyei azon müvészi

bájitalnak, mely még az avatatlanokba is, — kik azzal élnek, --

ihletet és mííérzéket varázsol a valódi szépnek, nagynak és igaznak

fogalmához, ingereihez és élvezetéhez.

Latkóczyné, mint Angelika, muzsájának ma is kedvvel és

kellemmel áldozott.

Nem állitjuk, hogy a müvészet poharának keserü csöppjei
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nincsenek. Oh igen ! elérkeznek az élet órái, melyeket „nem Szere-

tünk," de mi mindazt mi bennök nehéz és keserü, e fohászban szok-

tuk feloszlatni :

„0h hagyjátok a hon levegôjét szlnom öiö'mben,

Bánatban, bármily végzetek árnya alatt !

Hagyjátok meg az álarczot s a szinpadot és az

Élet játékát, nemzetem, isteneim ! . .

A szerepek mind jó kezekben voltak : ugymint Dandin :

László. Angelika : Latkóczyné. Potenville : Szentpétery. Neje : Mis-

kolczi Julia. Clitander: Feleki. Claudine: Tóthné. Lubin : He-

gedüs. Colin : Petrik.

Dandin György inkább csak állására paraszt, mint jellemére

nézve; ennek alakját és irányát pedig a cselekvésben, pór helyze-

tének szerény öntudata, s a nemes osztály ellenében való jogtalan-

ságának az együgyüségig tartózkodó , s alázatos öntudata határoz-

za meg.

Dandin György tulajdonképen nem László szerepe. Azt sem

mondhatni, hogy e szerep jelleme az ö szinészi egyéniségéhez állana

legközelebb ; mert e szerep inkább szenvedö-, mint cselekvö- vagy

cselszövö-nemü comicum. Hanem ha ezabad igy szólanunk, — az ö

s z i n p a d i képzettsége s mtteszközei állanak legközelebb a szerep

igényeihez. Másfelöl pedig az uj darab szerencséjének van

szüksége néha, szerencsés hirnevü ábrázolókra. Jól van-e ez igy ? . .

nem vitatjuk, hanem hogy igy van, annyi bizonyos.

Kazinczy Gábor e forditmánya valódi mííérzékre s mííkegye-

letre mutat. Forditó, a nyelv körüli eljárásában kitünö jeleit adja.

lelkiismeretességének , önállásának , s azon szükségérzetnek, misze-

rint nyelvünknek az emberi szellem örök haladásával egyenlö lé-

pést kell tartania ; és miután van kifejezése hozzá, ki kell, hogy ter-

jeszkedjék az eszmevilág minden uj vidékeire ; alakot adjon az elme-

járás minden uj vonatkozásának, az egyéni kedély minden uj vi-

szonyának és játékának.

A forditmányból idejegyzünk nehány szójárást, eredetiségük

miatt.

„Ha h á t teketoria nélkül s z ó 1 j u n к . . (Dandin).
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„Kérem j á t s z a r á m a g á t ! . (Angelika).

„Hogy a jó éjszakát m e g a dj a m . . (Lubin).

Ha ebben szójáték akar lenni, csókra czélozván : ugy az a

szabály rovására történik ; murt a magyarnak az Isten szokott adni

jóéjszakát, az ember pedig csak kivánja, hogy adjon.

„Megbeszéltetem én vele." (Claudine). — Különben az életre

bizzuk itéletöket, és Szemere Pálra.

VI.

Lear kírály. Shaksperetöl. Vajda és Jakab fordítása

szerint.

1853. február 27.

Lear legnagyobb szinpadi hatásu, tehát legtökélyesebb mííve

Shaksperenek.

Mert a drámai tökély egyetlen igaz mérlege a szinpadi

hatás.

E kifejezést nálunk tetszik az irodalmi divatnak fonák érte-

lemben használni. A szini hatásnak e fonák értelmezése a szinpad

fogalmát ellentétbe helyzi a drámai müvészet fogalmával : holott e

kettö egy és ugyanaz.

Tudományban a dolgok ferde elnevezése fogalomzavarba

hozza az illeto tudomány egész rendszerét, s ekkép tévutra vezeti az

elmélkedöt és tanulót.

Azonban az ilyen korcs mííszót sokkal könnyebb |is gyárta-

ni és divatba hozni, mint az igy elterjedt álfogalmakat a közéletböl

kiküszöbölni. Aztán az ily balságok irtogatása nem épen a leghálá-

sabb dolog lévén, nem csoda, ha kevés embernek лгan kedve azily-

nemü munkához. Megvalljuk, hogy mi sem efféle vállalkozás szán-

Jokával teszszük e kitérést, hanem hogy a tisztelt olvasó tájékoz-

hassa magát széptani elmélkedésünk némely szempontjára nézve.

Nálunk a szinpadi hatás, — divatos értelmében — forditása,

vagy eszmerokona akarna lenni a franczia coup de théâtre, és

a német Effect h ascherey mííszavaknak. De hiszen ezek nem

szinpadi hatást jelentenek, hanem ennek épen ellenkezöjét : a szin
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pad bitorlást, szinpadi c s i n y t, hatásvadászatot; áta-

lában a drúmai költészet korcs kinovéseit, s a szinpad

hatalmával való v i s s z a é 1 é s t.

A való di szinpadi hatás , — mely alatt tisztán a drámai

müvészet hatását értjük, — ugy áll a nevezett eszmékhez, mint jog

a bitorláshoz ; igazmondás a hazugsághoz ; erény a bíínhöz.

Azért: a ki jól akar tanitani, jól különböztessen.

Hamlet, Othello és Lear : három magas hegyorom Shakspere

köitészetében, mint a Tátra, Mátra, Fátra, Magyarhon földén.

Ama három név : Hamlet, Othello és Lear , három nagy esz-

mét személyesit : a fiut, férjet és atyát. E három pont körül forog-

nak az emberi sziv minden érdekei.

Bölcselmi tekintetben : Hamlet az értelemuek, Othello a szen-

vedélynek, Lear az egyetemes emberi életnek szomorujátéka, s min

den tragoediák koronája.

Bámulatos látvány, mikép lehetett a dráma szíík határi kö-

zött elöállitani egyént oly tömérdek oldalról , s oly befejezett egy-

ségével a sokoldaluságnak, mint ez a Hamlet elöttünk áll.

Szinpadon két hasonló Hamlet még soha meg nem jelent.

Knnek oka Hamlet jellemének sokoldaluságában fekszik. Mindenki

azon oldalról fogja fel öt, mely rokonszenvét leginkább megragad-

ta; mindenki azon elemvegyületnek ád Hamletben elsöséget. vagy

tulnyomóságot, mely saját hajlamaihoz legközelebb áll. Mert nem

volt és nem lesz ember a földön , a ki Ilamletben oly elemeket ne

találna, melyekben keble sajátjait ismeri meg.

A dús szellemü Hamlet, — mint egy keresztyén Odyssens,

— átüldöztetik az élet háborgó tengerén ; s kalandos pályája köz-

ben két izben érinti meg a tulvilági partokat. Kajongó képzelme

megelevenül a mulandóság határpontjain : s megjelenik elötte meg-

halt atyjának szelleme, hogy vele beszéljen.

Ugy látszik, mintha e nyugtalan keblü ifju kalandor azért

ült volna fel a hullámok hátára, hogy azokon hintázva, megmérje a

távolságot, mely van a tengerek fenekétöl a csillagokig.

Lángelmék szokása, hogy az erkölcsi és társalmi élet legne-

hezebb talányait adják fel öumaguknak megfejtés végett. Hanem

épen mivel maguk készitik feladataikat : azért haladnak könnyen és>

KOQBKSSY ОALAMBOI OÁBOB BMLEKK. 1 2
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biztosan, sziklák és örvények közt, oly uton, mely másokra nézve

járhatatlan.

Shaksperenek rendkivüli térre volt szüksége, melyen rendki-

vüli szellemét kitárhassa. Uy tért nyitott magának Hamletben. Ki-

állit egy királyfit, a legnemesebb és leggyarlóbb emberi elemekböl

alkotva, azért, hogy alkalma legyen a természet látszatos ellenmon-

dásait kiegyenliteni, öszhangzatba hozni.

Hamlet királyi atyja hirtelen meghal. Az apaszeretö fiuval

titkos sugalmak azt gyanittatják, hogy apját ennek testvére ölte

meg, s talán épen anyja tudtával. A természet szent ösztöne boszura

serkenti a fiut : azonban az értelem, s az erkölcsi érzület nem elég-

szik meg a homályos gyanúval arra nézve, hogy vért ontson : ha-

nem tudni kiván világosan. Majd mínden lépten uj helyzetben, uj

viszonyok között látjuk a mélabús ifjat. Egyik helyzet felsarkan-

tyuzza benne a boszu akaratát, mig a másik leveri, elbénitja tettere.

jét. Minden uj helyzet uj kamaráját nyitja föl elöttünk szivének, uj

hangját penditi meg a kedélynek. Igy látjuk öt egymásután : mint

egyetemi tanulót, mint kesergö fiut, mint barátot, mint udvarit,

mint bohóczot, mint szeretöt, mint királyfit, mint bölcset , mint ra-

jongót, mint müvészt, mint bajnokot, — viszályba keveredve család-

dal, társalommal, erkölcsi világgal, szivérdekeivel, kötelességeivel

és a sorssal. Vannak e közben pillanatok, midön ez ifjunak egyéni-

sége számtalan oldalról villan meg egyszerre szemeinkben, mint

azon gyémánt, melynek lapjairól a napsugarak szivárványszinekben

tündökölnek vissza.

Shakspere ezt látszik mondani Hamletnek : „im egy erkölcsi

tömkeleg: menj, keresd fel abban a bünt, harczolj meg vele, s sze-

rezz az igazságnak diadalt ! Hamlet pedig hiven végrehajtja mes-

tere akaratát: elesik ugyan, de az igazság diadalmaskodik.

Othelloban a szenvedély szerepel, a vérhöségnek egész keleti

hatalmával.

E szenvedély pályája betölti az erkölcsi tért, mely van a

gyermeki szelidség és az állati vadság között. Osszeköti a szerelem

és gyilkosság fogalmának végpontjait.

Othello az égböl indul ki, — fekete arczczal. Baljóslatu szín',

mely ezt látszik mondani: „féltés! a te utad a pokolban végzödik."
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És csakugyan igy történik.

Miként az atya fogalma magába zárja a férj és gyermek'fo-

galmait: akként foglalja magába Lear az egész emberi világot.

Hamlet és Othello magukban véve, bármily nagy és bevég-

zett müvek legyenek : Learhez mégis ugy állanak, mint egyes ta-

gok a test egészéhez. Amazok egyes megyék, ez egy egész állada-

lom. A müvészet valamennyi fajainak nines jó, nagy és szép tulaj-

dona, mely e mííböl hiányzanék : ellenben megöszülend a világ, mi-

elött a mérhetlen kineset e költészeti államnak csak egyes aknáiból

kibányászhatná.

Ha az idö szárnyaira illve, átrepülhetnénk egy évezred felett :

nem láthatnánk ide lent, az emberi család és társalom történetében

szebb és borzasztóbb tájakat, sem bánmlatosabb játékát a földi vi-

szonyoknak, mint látunk három óra alatt e parányi britt szigeten,

hol Lear története játszik.

Lear király, mint apa, igaztalanságot követ el legjobbik leá-

nyán, puszta szeszélyböl. Számüzi öt és kitagadja. E vétkes apa-

szeszély csakhamar iszonyuan bünhödik azon leányok által, kik-

nek Lear daezos indulatában mindenét odadobja, s kik pazar jóté-

konyságát hálátlansággal viszonozzák, kizárva házaikból az ösz

atyát.

A nyolczvan éves Lear, királysága széditö magasságából fe-

neketlen mélységbe bukik. A földi lét minden javainak dús birto-

kosa egyszerre koldusbotra jut és földönfutóvá lesz. A boldogság és

örömek kegyenczére inségek és kinok soha nem látott viperái ro-

hannak.

E boldogtalanság mélységét egyedül az képes megmérni, ki

nyolczvan évig a boldogság legmagasabb és legbájosabb tájain la-

kott, s ki saját hóhérainak egy országot ajándékozott : Lear maga ;

azért ö kinszenvedésének fulánkja : multjának és jelenének szörnyü

tudalmában van.

E tudalom kétségbeejti öt és megtébolyitja. Ekkor a telhetetlen

Nemesis elküldi hozzá még egyszer az élet balzsamát, legjobb gyer-

mekében, kit eltaszitott, és ki mégis segélyére sietettFrancziahonból.

S midcm az összeroncsolt ösz némileg felüdült : elleneinek kezébe

kerül védangyalával, Cordéliával együtt, kit megfojtanak. E vég
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csapással balsorsa ki van engesztelve, s könyörületböl leoldja keb-

léröl a kínterhet : az életet.

E nagyszerü költöi történet elboritja nagyságával az emberi

viszonyok egész területét, széltében és hosszában.

E történet egyes csoportjai oly különcznemü, oly képzelmes

állapotokból alakulnak, minök egymással igy , csupán Shakspere

agyában találkozhattak. Ilyen ama jelenet a pusztában, midön Lear-

nél az értelem mííszerei bomladoznak; midön a híí bohócz a fáj-

dalom nyelvén bölcseleg ; midön Edgár kínai a bárgyu Tamás jel-

inondataiban jajdnlnak fel ; midön Kent, a középkori hubérnök,

szerencsétlen nrát egy koldusbot gyanánt támogatja.

Minö négyes dallam ez, az üvöltö elemek zenekisérete mellett.

Yalamelyik német itész mondja, hogy e szinmííben a cselek-

vénynek nines kellöleg összpontositott egysége, mennyiben a

Gloster család története, Learé mellett párhuzamosan halad ; és

minthogy Lear minden érdeket magára von : nem oszthatjuk meg

részvétünket a másik szerencsétlen apával, Glosterreb oly mérték-

ben, mint érdemlené.

De ez nem all.

Gloster története itt nem önálló esemény. G és családja szük-

séges tényezök Lear sorsának bonyodalmaiban és végsö kimene-

telében.

К szinmííben is, mint atöbbiben, jó és rosz elem harezol egy-

más ellen, élethalálra. Vannak, kik a jó elem képviselöihez és ezek

sorsához füzvék, a legbensöbb viszonyok lánczaival; és vannak vi-

szont, kiket bensö érdekeik a gonoszak táborához csatolnak. Igy

tartoznak itt a jó elemhez Kent, a bohócz, Gloster és Edgar ; a ro-

szak hadához pedig Cornvall, Edmund és — akarata ellen — Alban.

E szerint Gloster családja megoszlik a két tábor között.

Midön Lear és két rosz leánya közt a viszály kitör : Gloster

igen veszélyes helyzetbe jut. Regan megszökik Lear elöl, hogy ez

hozzá ne költözhessék, és Glosterhez jön látogatás ürügyével, nem

gyanitva, hogy Gloster titokban Lear barátival tart , és azokkal

boszut tervez a királyért. Cornvall és Regan iszonyu boszut állanak

házi gazdájokon, az öreg Glosteren : kiszuratják szemeit.

Ekként a Gloster-család mindig mélyebben szövödik az öreg
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Lear gyásztörténetébe ; s utóbb a két fiu, Edgar es Edmund nélkü-

lözhetlen tényezökké válnak arra nézve, hogy majd midon az i d ö k

teljessége bekövetkezik : a költöi elégtétel mindenkinek illetéke

szerint kiszolgáltathassék.

Avvagy nem tragikai szükség-e : hogy Edmund, a korcsszülött,

mint Gloster élö büne, felnöjön, hogy maga torolja meg az apám

ennek erkölcsi botlását. Es viszont , nem a legmélyebb erkölcsi

szükség-e másfelöl : hogy a szemeitöl megfosztott és földönfutóvá

tett atyát, kitagadott jó fia karolja fel, és szolgáljon annak pajzsául,

mint a gyermekerénynek pánczélos angyala ?

Van-e fönségesebb látvány ennél a míívészet világában ?

Nem a legmélyebb müvészi összhangzat van-e kifejezve abban,

hogy Edgar jöjjön el, — Cordéliának, a jobbik gyermeknek, szám-

üzött sorsosa, — hogy megtorolja atyját, megtorolja Cordeliát, meg-

torolja végre magát a korcsfiun és testvérén, a rabló és csábitó Ed-

mundon, Learnak egyik legördögibb ellenén?

De lássuk tovább, mint mííködik a költönek igazságosztó keze,

a gonoszak táborában.

A hálátlan leányok, e két sátánnö, mintha vesztét érzené :

egyik bünböl a másikba rohan. A korcs Edmunddal mind a kettö

tilos viszonyban él. Goneril észrevevén, hogy Regan szerencsés

vágytársa lön : ezt féltékeny dühében megmérgezi ; maga pedig, mi-

után férje fölfcdezte gyalázatát, s miután gyönyörü kedvesét pár-

bajban elesni látja: gyilokkal vet véget ocsmány életének.

Minö mély gunyor vigyorog elé, a személyek és viszonyok ez

erkölcsi rangozásából, e bünvirágok összeillesztéséböl, s az elégtéte-

lek e kiosztásából ?

A mííintézet, mely kötelességének érzi Shakspere mííveinek

gyakori adatását : biztositja magát az erkölcsi sülyedés ellen. Ott a

míívészet sem kiveszni, sem elkorcsosulni nem fog.

Shakspere nálunk egyedüli míínövelde ; a szinészet egyetlen

iskolája, ápolója, fentartója.

Mit az egyes szinészi tehetségeken más míívek rontanak :

Shakspere kigyógyitja, helyrehozza.

Nem akarjuk ezzel mondani,hogy Shaksperen, vagy Molièren

kivül nem akarunk ismerni jeles szinköltöt Oh igen •'
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Vannak még jeles szinmíívek , hasonlók a nagy-

szerü, czifra városokhoz, s ezekben az észnek csodáihoz. Azonbau

Shakspere míívei olyanok, mint a hegyi levegö és forrásvíz : a ki

velök él: az testben, lélekben egészséges és hosszuéletü lesz eföldön.

Lear szerepe szinpadunkon már harmadik kézre került. F á fi

es y ma lépett fel abban elöször. E szerep azok közé tartozik, me-

lyeknek elöadása, a kellö lelki képesség mellett. különösen még

rendkivüli hangmííszert és physikai eröt kiván. В art ha nak e te-

kintetben Lear-eolleyái felett najjv elönye volt.

Ha valahol, itt van szükség a lelki állapotok, az erö, a hang,

a világ és árnyazat pontosan kitervezett felosztására, és a tervezet

szigoru megtartására. Ha a legelsö szeszélyes föllobbanás hangját

mindjárt a magasabbikon kez ljük: ugy nem fogj'uk kibirhatni a fo-

kozatokat, mert nem marad hátra fokozat.

A reflexiok az indulat pihenö pontjai, s ilyenkor az indulat

utóhangjai hömpölygenek át fölöttök.

Learben a reflexio az értelem ironiáját fejezi ki, saját egyéni-

ségének helyzete fölött, mintha egy magas pontról tekintene le ön-

magára. Ez az örület merengései közt néha oly kisértetes hangon

beszél, mely a szívluirok elhaló rezgésének mondható.

Shakspereben a reflexio soha sem száraz, és különálló bölcsel-

mi mondat, hanem az állapotnak szükséges kifolyása, s e reflexiók-

ban épen ezért látjuk egyesülni a legmélyebb igazságot a széppel

és fönségessel.

Az ily nagyszerü míívállalatok elso gyakorlatánál a lelkiisme-

retes müvész legigazabb birája önmagának. Ily alkalommal az ö

müvészete és egyéni öntudata közötti ügybe avatkozni nem kell.

Az ifju szinészi nemzedékben, mennyire ezt ismerjük, — ke-

vés kivétellel, — nagy hiánya látszik az önállóságnak, az eredeti-

ségre törekvésnek. Némely vidéki szinészeink játékában tisztán meg-

lehet különböztetni Lászlót, Lendvayt, Szentpétiryt, stb. Söt egyné-

mely nöi magánbeszédben szavalni hallottam egymást felváltva Jó-

kainét, Latkóczynét, Komlóssy Idát.

Cordeliát ez alkalommal elöször személyesité Komlóssy Ida.

Az ö játékában folyvást szép jelei tünnek föl a szorgalmas önkép-

zésnek és míítanulmánynak. Az o játékát üres majmolással nem vá
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dolhatni ; s valamint hiányai nem kölcsönzöttek, ugy érdemeiben

sincs része magán kivül senkinek. Neki tiszta articulált beszéde van.

Minden betühangnak megadja egész illetékét. Es a ki nyelvünket

szépen beszéli : mennyire megröviditi az utat, a tért, mely van a

müvész játéka és a hallgató szíve között !

VIL

Tévedések játéka, Skakspere-töl. Egressy Gáborés

Szigligeti forditása, versekben.

1853. martius 4-én.

Egynémely itész azt hiszi, hogy Shakspere eredetiségéböl

lereszelhet valamit , ha kibirta mutatni, hogy e britt költö egyik

vagy másik szinmuvét beszélyböl vagy adomából meritette. Elöttünk

nemesak hogy teljesen mindegy, akárhonnan meritette legyen o ;

söt, ha kimutatnók, hogy példánl a fentnevezett vigjáték eszméjét

Plautustól kölcsönzé : csak azt bizonyitanókbe, mikép tudott Shaks-

pere valamiböl, mi nem sokkal több a semminél, nagyot teremteni ;

s az, hogy ha a vigjáték eszméjében hiba van, az eredetileg nem

Shakspere, hanem Plautusé.

Mi feltesszük Shakspereröl, — kinek szelleme mindent látott

és tndott, vagy sejtett, érzett, mi a természetben van: — hogyPlau-

tus nélkül is rájohetett az ikrek eszméjére, mint olyanra, mely igen

alkalmas arra. hogy tévedéseket okozzon, s komikai bonyodalmakat

eszközöljön.

Mit kérdezzük : hol termett a márvány az alvó S a t ü r szob-

rához? . . . (antik mfl, a müncheni Glyptothekában), elég, hogy a

szobor itt van, s él ni fog örök idökig, mestere lehelvén abba isteni

szellemerejét. Mi közünk hozzá, Homért olvasván és csodálván, ki

találta fel a betüket és irószereket? . . . Mit bánjuk, akárki szötte

legyen a vásznat, vagy készité az ecsetet Raphael egyik remekéhez?

. . . Mi gondunk reá az élvezet perczeiben, ki irta le azon szavakat,

melyeknek Megyeri és Rachel életet adának ? . . .

A vigjáték becsének legbiztosabb mérlege a régiség. A

mely vigjáték háromszáz éves korában is ifju erövel hat, azaz : tet-

szik : az remek míívek tulajdonával bir.
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Mert я vigjátékok fajtermcszetoknél fogva, költészeti pillék.

Sorsuk általában az, hogy az élet jelen perczeivel szülessenek és tün-

jent'k el. Születcsöket ugyanis, azon közvetlen életszükség okozza,

hogy idö és hely szerint, bizonyos népnek erkölcseiben a specialis

roszat nevetséges oldalról fogja fel, vegyék ezt üldozöbe tréfásan,

csipdessék a gúny és élcz ostorhegyével , s ekkép tanitsauak

nevetve.

Mert a roszban is megvan saját egyéni kùiönössége minden

egyes helynek, idönek, népnek és nemzedéknek.

Azonban az emberiség ezt mondja: „tempora mutantur et nos

mutamur in illis." Ez pedig azt teszi, hogy az emberi természetben

gyökerezö általános rosz épen ugy változik, mintadivat. Koronkint

uj meg uj elemek vegyülnek rosz természetünkbe, s e vegyületek

szerint vagy jobbakká leszünk, vagy roszabbakká. Szóval : az em

beri szellem soha meg nem állapodik ; vagy emelkedünk tökélyben

vele és általa, vagy visszasülyedünk az állati vad állapotok felé.

Az emberiségnek e folytonos bensö átalakulása magyarázza

meg, miért veszti el értelmét s igy ható erejét a vigjáték, mely az

emberek specialis állapotára vonatkozik. Magyarán szólva : kikopik

az idöböl, mennyiben gúnytárgya a helyszerü rosz, ki van egyen-

litve, vagy átalakitva.

Világos tehát, mikép a vigjáték, mely századok mulva is ért-

heto és hatályos : az embert nem csupán specialis oldalról tárgyazza,

s nem kizárólag helyszerü viszonyaiban fogta fel, hanem egyszer-

smind általános mivoltában is ; és igy igazságokat tartalmaz, mik el

nem avulnak soha.

Az ujabb míítan irányköltészetnek keresztelte azon fa-

ját az elbeszélö irásnak, mely a vigjátéknak megfelel. Különösen

azon regényfajnak adott ily predicatumot, mely nem az emberileg

általános és közös erkölcsi roszat veszi czélba, hanem csak bizonyos

helybeli viszonyok ferdeségét, mely természettel, igazsággal és jó-

zan okossággal ellenkezik.

Ez a predicatum is afféle gyártmányu mííszó, mint a „s z i n-

padi hatás", melyet a mult alkalommal elemeztünk. Iránykölté-

szet ! ... mi ez ?.. . hát irán y talan költészet is van ? . . . mert
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ha feh ér hollóról van szó, ebben fel van téve, hogy feke te holló

is létezik.

Az ilyen mííszavak okozzák, hogy már oly beszédet is lehe-

tett hallani. melyek szerint a müvészetnek czélja nines : hogy a mü-

vészet önmagában van .... stb.

Igaz, van a míívészetnek czélja önmagára nézve is; saját

törvényei szerinti tökélye. Mert a müvészet e m b e r i

mnnka, a tökély fokozatai pedig végtelenek. De van a müvé

szetnek raagánkivüli közvetett végczélja is: az egyet emes em-

beriség erkölesi tökélye.

Mondjátok azért, — à la Polonius, — hogy „historical comi

cal, tragical histoiical, pastoral comical . . ,a azaz, adjatok a fajnév

mellé száz epithetont, csak érthetö legyen : de ne mondjátok, hogy

n e d V e s víz, vagy m e 1 e g tüz.

Atévedések játékának az a kivételestulajdonságavan, hogy a

mozgató eröt benne nem képezik egyéni jellemek. E mííben a csel-

szövö lény mester maga, egy szeszélyes sors képében, mely az em-

berekkel félittasan enyeleg és pajzánkodik.

Van benne két ikerfiu, s ezek szolgálatában két más ikerfiu.

Mind a négyen egy órában születtek, de a testvérek most nem is-

merik egymást, mert még emökorukban szétszórta öket egy tengeri

vész, mely alkalommal külön világrészbe jutottak az uri testvérek,

s külön származtak ezek szülöi ; csupán a rabfiuk maradtak meg az

nrfiak mellett.

Az apa, nejét és fiait keresve, másfelöl az egyik urfi anyját és

iker testvérét nyomozva, huszonhárom év mnlva mindannyian ösz-

szekerülnek egy városban az ázsiai parton, hol az anya lakik, s en-

nek tudta nélkül az egyik fiu, nejével és rabszolgájával.

Itt, a nélkül, hogy együttlétuket gyanitanák, esetleges talál-

kozások adják elö magukat, midön összetévesztik egymást ur és

szolga, sógor és ángy, majd ismét az iker urakat szomszédok, isme-

rösök, hitelezök.

Képzelhetni, minö helyzetek kerülnek elö e bonyodalmak

folytán. Midön a jövevény fiut a másiknak neje férjeül ismeri, s

fogja föl, mig a másik fiut, — a férjet — saját házából kicsukják.

Midön egyik ur a másiknak szolgájával rendelkezik. Midön egyik
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urnak szolgája a másik urnak hoz ismeretlen ügyekröl hireket. Mi-

don egyik ur kapja meg a másiknak ebédjét, ékszerét, pénzét. Mi-

dön ekkép, egyiket a másik helyett és miatt csalónak bélyegzik,

börtönbe zárják, majd késobb dühös bolondként lánczra teszik ; mig

a másik uj meg uj gyönyörökben részesül, melyek öt ugyszólván

rohammal veszik be.

De bármily mulattató legyen itt a véletlen játéka, bármily

kedvesek és meglepök legyenek e helyzetek ; az egyéniségek hiá-

nyát mindezek még sem kárpótolhatnák, ha rajtok egy igen komoly

emberi érdek nem vonulna keresztül ; mely érdek személyesitve van

ama tisztes atyában, ki oly nemes nyugalommal adja magát áldoza-

tul családapai szívosztönének ; mely érdek továbbá ki van fejezve

azon anyai nemes alakban, ki mérhetlen veszteségét a zárda falai

között gyászolja , jótékony munkásságnak szentelve életmaradvá-

nyát ; s végré ki van fejezve az anyát és testvért keresö fiuban.

E drámai érdek viszi a míí alaphaugját, mint a brugó a zené-

ben. E melett a fentlebegö comicum : szépen szóló hegedüszó, czim-

balom.

Természetes, hogy minél nagyobb a vig és komoly elem kö-

zötti ellentét : egymást annál jobban kiemeli.

Pedig a vigjáték igen drámai hangon szólal meg. Egy becsü-

letes apa, ki családját keresi, ellenséges városba jut, hol öt a fejede-

lem ily szavakkal üdvözli :

„Szirakuzai к alшar, szót se többet,

Részrehajlón a tôrvényt nem szegem meg.

Fejedelmedet vádold, a szirakuzait,

Kegyetlenséggel, mit jobbágyainkon,

BecsUletes kalmárokon gyakorlott.

Azért kegyelmünk néma. Mert mióta

Ezen halálos és bensö viszály

Támadt városnnk s várostok között,

Egy Unnepélyes néphatárzat eltilt

Minden forgalmat a két part között,

Annyira, hogy ha egy cphezusi

Mutatkozik vásárpiacztokon :

Meghal, miként a szirakuzai

Ki lábát partjainkra merte teuni.
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Az áthágó minálunk életét

Csupán ezer márkon válthatja meg ;

Képes vagy e vátságdijt megfizetni?"

A szegény ördögnek pedig pénze nines. A fejedelem könyö-

rületböl nchány orát enged neki, hogy azalatt a váltságpénzt vala-

honnan megszerezhesse.

Ez idöközben történik a tévedések játéka. S nem kétszeresen

kedves-e a derfí, mely a vészlerhes borúra váratlanul következik?

Egyedüli achillessarka marad tehát e vigjátéknak: az ikrek

eszméje; minthogy az ikrek hasonlósága sokkal ritkább, szokat-

lanabb és kivételesebb tünemény a természetben, semhogy elég va-

lószinüséggel, s igy elég érdekkel birhatna drámai cselekvény alap-

jául, vagy mozdonyául szolgálhatni.

De Shakspere tudta ezt, s épen azért alkalmazá tényezöül az

ikrek eszméjét vigjátékban, és nem szomorúban.

Az elöadáson kitünö gond, értelem és életmelegség valának

érezhetök. Nézök és míívivök a természetnek tiszta szabad keblén

látszottak érezni magokat, s -udor méhek gyanánt élvezni e szép

elmevirágok kelyhének illatos tartalmát.

A két Antipholus szerepvivöi

ifjuságoknál fogva külsöleg eléggé hasonlók voltak, azonban épen

ifju koruktól nem igényelhetni még most, hogy az ikreknek egy

bensö közös tulajdonságában megegyeztek, s ezt kidolgozták és ösz-

szetanulták legyen, a végett, hogy e tulajdonság éles vonásokban

fejezvén ki magát, a kevésbé valószinü tévedéseket mások részéröl

teljesen indokolhatá vala

Szirakuzai Antipholus nem kiváló egyéniség. Egy fiunak leg-

általánosabb lelki állapotait foglalja magában. Söt még ez érzelmek
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sem merülnek nála mélyen alá, a lélek fenekére, hanem cnnek csak

felszinén lebegnek

A gyakorlatnak és elméletnek szinmíívészetben karöltve kell

járnia. Itt, ha nem épen egyedüli, de bizonyosan a legjobb mester

az öntapasztalás. Mondani sem kell, hogy az öntapasztalás utjáu

Skakspere a legjobb kalauz.

Ifju szinészeinkrü'l általában szólva : szívesen eltürjük ugyan

nekik, — jó remény fejében, — a koruk természetével járó szinpadí

mozgékonyságot, hanem csak t ü rj ü k , azon okból, mert a bö dol-

mányból inkább lehet szüket csinálni, mint megforditva. Azon ké-

nyelmes szabadságát értjük a mozgásnak, mit némelyek talán jár-

tasságnak, otthonosságnak neveznének : de mi kénytelenek vagyunk,

— az illetö határvonalokon tul — üres handabandának, értelmet-

lenségnek nevezni. A szabálytalanság itt nem könnyüseg, aféktelen-

ség nem szabadság. Szinmüvészetben akezek és lábakkal is gazdál-

kodni kell igen józanon. A legmagasabb czélpont mozgás tekinteté-

ben is : a elassikai egyszerüség és tisztaság. Láttátok Rachelt ? . . . .

E szabályt jó idején szokja meg az ifju szinész, mert a gyakori ön-

engedékenység majd hibává csontosul. Eszméljen reá mindig komo-

lyan, hogy szinpadon egyetlen láb és kéz mozzanatnak sem szabad

világos ok és bensö szükség nélkül történnie. Az egyes mozdulatok

arra valók, hogy a beszédet mintegy magyarázzák, világositsák ; a

bensö állapotot kifejezni segitsék ; a szónak sulyt adjanak, söt hol

az elkerülhetlen szükség ugy kivánja ; hogy olykor szó nélkül is

beszéljenek. Már most, midön a lélek nyugodt állapotban van, s a

beszéd egyszerü, világos és csekélyjelentöségü : minek ottjárni-kelni,

izegni mozogni ? Vagy, hol a míínek egy fópontjára van függesztve

a közfigyelem : nem teszi-e kétessé saját értelmiségét az, ki ilyenkor,

— nem eszmélve helyre és idöre, — sétálgat, vagy némán hadonáz,

a míí érdekét zavarva? . . . Vannak pillanatok a szinmüvészetben,

midön a beszéd annyira elvoot jellemü, az állapot annyira mély,

nagyszerü és ünnepies, szóval a kéz és láb kifejezési képessége fö-

lött oly magasan áll, hogy ilyenkor a hallgatónak fölemelkedett lelki

hangulatát, a szinész részéröl egyetlen kézmozzanat képes meghábo-

ritani, s ezzel tönkre tenni abeszédnek legfenségesebb benyomásait.
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A tanulság tehát röviden az : hogy a test egyes tagjainak já-

téka soha ne legyen üres, mert akkor csak rontani képes, hanem

mindenkor tartalmas és határozott kifejezésü.

A hölgyek mind igen kedvesek és tiszteletreméltók voltak. A

versek gyönyörüen voltak elmondva, s könnyü lejtésével a társal-

gási hanghordozásnak.

Kötelességünknek érezzük Jókainé mai játékát példányul ál-

litani fel arra nézve, mikép kell és lehet a nagy költöknek gyak-

ran egy parányi dióhéjba szoritott gondolatát egy nagy világgá

kiszélesiteni, s e szép és dús világban az egyéni léleknek egész

élettörténetét tárni fel elöttünk. Tanulság ez arra nézve, mikép

nem sok beszéd teszi a szerep nagyságát, hanem a müvész teszi

nagygyá a kis szerepet. Nem hiába volt Shakspere szinész, jól tud-

ta, mit lehet és kell a szinészre hagyni abból, a mit leirni lehet

vagy nem, szükséges vagy nem.

Egy más költö e pontján a gyors és kellemes kifejlésnek, da-

gályos szavakkal, és hosszasan mutogatta volna be egymásnak a

találkozókat : az épen vesztöhelyre indult apát , anyát , fiukat , me-

nyet, ángyot, sógort és komát. Jókainé játéka mindezt feleslegessé

teszi.

Sokkal magasabbra helyezzük mdintézetünket és tagjainak

müvészetét, semhogy ezen utolsó jelenetre nézve Hamlet vaskos

utasitásait emlékezetbe hozni szükségesnek tartanók. Azonban nem

mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy ha Emilia itteni beszédei alatt

a karzati tisztelt közönségnek igen jó kedve van : ez itt a drámai

legfobb és legmagasabb érdek rovására történik. Ohajtandó volna

azért, hogy ama hangos jókedvre, az illetök részéröl, legparányibb

ok se szolgáltatnék.
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VIII.

Oth ell o. Szerzö Shakspere. Forditó : V a j d a Péter. Lend-

vay vendégjátéka. Ez alkalommal az elöadas rendezöje : Lendvay.

1853. jtnius 3.

„Ürizkedj¿l a féltéstül iiram !

Az egy zoldszemü szörny, a mely gunyolja

Onmartalékát, melyct szerIe tép.

К i bár szegény, azonban

Elégedett : gazdag, dúsgazdag az ;

Amde mint rideg tél, szcgcny azon dúa,

Ki mindig Ш hogy elszegényedik.

Orizz meg ó ¿g, minden jâmbor cmbert

A féltéstol !

Shakspee Jagoja.

Nem rég mondók, hogy Othellot a legtökélyesebb mfítani

példányul állithatni ki a drámairás mesterségéhez. Ezzel azt akar-

tuk mondani, hogy e míí oly Isten igazában megtermett, mint ama

mythoszi ifju ember, kit az Istenek, mint a földi tökély netovább-

ját, sajnálván az aggságnak és enyészetnek : örök ifjusággal és hal-

hatatlansággal ajándékoztak meg, hogy benne mindörökké gyö-

nyörködhessenek.

Othello ily bevégzett isteni lénynek mondható, melyböl sem

elvenni, sem hozzátenni nem lehet. E mií lelkét a szükség elve

teszi, mely sérthetlen. Benne minden íz: föltétele az életnek, szép-

ségnek és tökélynek. E míí testét bármely részében érintsük, min-

denütt lelket találandunk abban : a szükség elvét, melynek sem

kezdete. sem vége, mint az öröklét gyürüjének.

Mindjárt fóeszméjét tekintve, drámai szükség, hogy e szen-

vedély-szörnyetegnek képviselöje néger legyen; szükség, hogy e

néger, müvelt államnak országnagyja legyen, egyesitve magában

az állati természet és szellemi magasság végleteit ; emezt a végett,

hogy Desdemonát megérdemelje, s ennek szerelme indokolva le

gyen ; amazt a végett, hogy e szenvedély lázrohama az afrikai ös

természet erejével törjön elö ; s tragikai szükség, hogy e pokoli

szenvedélynek^oly fényes angyal essék áldozatául, mintDesdemona.

E szinmíínek esze : Jago ; szive Othello. Egyiknek sérelme : a

másiknak is betegsége.
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Rodrigonak szüksége van Jagora, a végett , hogy ez köz-

benjárója legyen Desdemonánál , s hogy általa szerencsés vágytár-

sán, a móron, boszut álljon.

Jagonak szüksége van Rodrigora , hogy általa észrevétlenül

mííködjék, a mór és Cassio irányában ; majd a végett, hogy általa

Cassiot eltétesse láb alól, s ekként egyszerre két- söt három legyet

üssön, mint veszélyeseket magára nézve.

A bukott Cassionak szüksége van Jagora, hogy általa

Desdemonához, ez által pedig Othello szivéhez férkezhessen.

Jagonak szüksége van Cassiora, hogy ezzel Desdemona

kedvesét játszassa Othello elött.

Biánka a míínek egyik életere s a fócselekvény egyik rugó-

tolla.

Életszükség, hogy Bianka Othello szemeláttára je-

lenjék meg a kendövel, s al k alm ul szolgáljon Jagonak, ugyan-

akkor Cassiotól kétértelmü vallomásokat csalhatni ki Othello f ü 1 e

h al 1 a t á r a.

Müvészeti szükség, hogy mindez a n é z ö szemeláttára

történjék, hogy a fócselekvény elöttünk legyen indokolva.

Ha Bianka kendöjelenete s az ezzel egybefüggo vallatás ki-

marad : a münek életere van elvágva.

Othello nem könnyelmü ifjoncz. Azt mondja, hogy inkább

kecskévé lenne, semmint nejét puszta szavak után elitélné. Azért

bizonyságot sürget szüntelenül. Csak akkor határozza

tettre magát, miután Jago kézzelfogható bizonyságot állitott elö a

kendövel és Cassio vallomásaival. Ez azon lélektani pillanat, hol a

kétség tudásba megy át, s a gyanu meggyözödéssé válik. E meg-

gyözödés mintegy megszentelni látszik Othello határozatát ; mert

azt mondja késöbb : hogy ö nem gyilkol, hanem Istennek áldozik.

Ellenben ha bizonyság nines : ugy Othello véghatározata nines in

dokolva ; a gyilkolási ténynek nines 1 á t h a t ó alapja : hiányzik a

fócselekvény tragikai kényszerüsége, s igy a müvészeti legmélyebb

érdek.

Az elöadás ez alkalommal mindenben az itt megfordult an-

gol szinészek sugókönyve szerint rendeztetett.

Meg kell jegyeznünk, hogy az angolok emlitett sugókönyve
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vándor s z i n é s z csapat számára van szerkesztve ; vidéki és

tánczteremi szinpadok állapotához alkalmazva, az eredeti muszöveg

lényeges átváltoztatásával s tömérdek kihagyásokkal. Ugyanis tud-

juk, hogy vidéken a müvészeti elvek és kivánatok kénytelenek en-

gedni a segédeszközökben való szegénység vastörvényének, hol nem

az van irva : mint k e 1 1 e n e lenni, hanem miként lehet. Ott az a

feladat, hogy nagyszerü míívet miként lehet elöadni csekély sze-

mélyzettel, diszlet, bútor és kellékek nélkül. Azért valamint az édes

magnnkéinak elnézzük, hogy ha В át or i Mari sí t czimszerep nél

kül adják, vagy levélben léptetik fel; s valamint К ach eltöl nem

követeltelhettük , hogy a théâtre français egész személyzetét és disz-

lettárát magával hozta legyen : szintugy elnéztük az angoloknak,

hogy Othelloban és Maebethben egy szinész két három szerepet ját-

szott, söt türtük azt is, hogy saját nemzeti költöjük mestermííveit

oly szörnyen megcsonkitották ! türtük pedig részint azon lehetöség

tekintetéböl, hogy Aldridget láthassuk, részint azért, mert hiszen

ök is vándorszinészek voltak. Mi azonban szerencsések vagyunk

itthon lehetni a nemzet szinházában, és — Istennek hála, — még

nines ok reá, hogy egy drámai mestermííböl csupán csak egy sze

repet lássunk teljes épségben.

Egyébiránt az angol vándor-csapat érezvén a kihagyott ré-

szek müvészeti szükségét Othelloban : ugy igyekezett a dolgon se-

giteni, hogy azon részeket Jago szerepébe toldozta, magánbeszé-

dekbe foglalva ; mig nálunk ez alkalommal Rodrigo, Jago és Cassio

szerèpének nagy részét, Bianka szerepét a kendövel s a vallatási

jelenet hiányát nem pótolta semmi.

Kik Lendvayt már elöre elitélték azért, hogy Othelloban lép

fel akkor, midön még Aldridge bámulatából alig tértünk magunk-

hoz ; azok nem csekély meglepetéssel gyözödhettek meg Lendvay

játékából a felöl, hogy az épen a legszerényebb elismerése volt a

néger müvész szellemi fensoségének. Vannak Othellok, Berlinben és

másutt, kik a tiszteletnek efféle homagiuma helyett inkább elég vak-

merészek voltak és lesznek a négerrel versenytérre lépni, ama ho-

meri hös példányára, ki keble istennöjében, a kékszemü Athénében

bizva, magával a hadistennel is csatára szállt ; és csakugyan meg is

sebzé Mars urat ugy, hogy az akkorát orditott, mint tizezer ember.
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L. nem bizonyithatá be vala világosabban azt, hogy erejét tul nem

becsüli, mint azzal, hogy eddigi Othelloitól eltérve , teljesen Al-

dridge modorában játszott. Arcz, alak, járás-kelés, állás, mozgás,

h an gl ej té s, jelmez annyira utánozva voltak idö- és hely szerint,

hogy ha Lendvay Bartha hangjával bir a magáén kivül : a vidéki

közönség, mely ez alkalommal a nézök egy részét tevé, — tökéle-

tes Aldridget láthat vala benne magyar kiadásbau. Azonban Al-

dridge Othellojának jelmeze szintoly kevéssé látszik elöttünk he-

lyesnek, mint angolzsidó körszakála. E félmeztelen jelmez sem gö-

rög, sem római, sem török, sem olasz, sem mór : hanem mindezek

egyvelege. Ha Othello, mint magányos egyén, mint függ'etlen pol-

gár lakott volna Velenezében : ugy néger nemzeti jelmezét meg-

tarthatá vala, vagy öltözhetik, mint neki tetszik. De miután Othello

a velenczei köztársaság egyik fó tisztviselöje : nem tehetni föl a

„nemes mór" felöl, hogy az állam viseletéhez ne alkalmazta volna

magát, melynek ö „mindenben Mind ene," mint Ludovico

jegyzi meg róla.

Elvileg mit tart a mutudomány a másolatok müvészeti becsé-

röl : azt már több helyen érintéttük. Annyi bizonyos, hogy e má-

solat teljesen sikerült, s azt a közönség nagy része a lehetö legjobb

oldalról látszott felfogni s méltánylani.

Mi az itészetet illeti : reá nézve e míícselekvény mellözhetlen

alkalom, hogy egy régi tárgyát a míítudománynak uj oldalról ve-

gye szemlére.

A mííszemlésznek ugyanis e másolat azért nevezetes , mert

eredetije egy, mi ránk nézve szerfelett idegen faj u, angol-né-

ger szinész.

Torténetböl épen a minap volt e lapokban emlitve, hogy

„szinmüvészet nemzetiség nélkül, nem gondolható," mi azt

akarta jelenteni, hogy a szinészet, minden testvérei kö-

zött a leghonibb természetü müvészet ; vagy, magyarán szólva :

leginkább az anyjára ütött. Távolról az is érintve volt,

hogy a szinészet e honisága nem zárja ki azon képességet, misze-

rint nyelve ne válhatnék egyetemessé, p az egész világ által érthe-

tövé, de hozzá gondoltuk : hogy ez csak a müvészet legmagasabb

tájain, é s c sak a nemzeti határokon belül lehetséges.

KQBKSSY QALAMBOS QÁBOB KMLÊKK. 13
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Miután a fátum ngy hozta , hogy e tárgygyal ismét találkoz-

zunk : ugy látszik nem fog ártani, ha fáradságot veszünk, kissé to-

vább fonni az imént érintett eszmék szálait.

Szinészetben két elem egysége teszi az élet elvét : a k ü 1 ö-

nös és az átalános, vagy : az egyéni és az ember i.

Az emberben sziuten két elem olvad össze, a test és lélek;ezek

egységében áll az élet. A bölcsészet szeme tisztán meg tudja külön-

böztetni egymástól e két ekmet ; azonban , ha maguk a bölcsek

megkisértenék e kettot egymástól a valóságb an is elválasztani :

bizouyára egy kissé megölnék az embect.

Igy áll a dolog a szinmüvészettel is.

„Szinház," azt teszi, népfaj, nemzet.

„Nemzet" pedig azt teszi: egyéniség, mely egyedül áll a

természetben ; melynek egy En je van, mely nem hasonlit senkié-

hez a világon.

A nemzet egyénisége részint nyelvének eredeti testalkatában

fejezi ki magát, mely luí képmása gondolatának ; részint érzelmei-

nek külsö képében, azaz : á 1 1 a p o t a h a n g o s k ö z 1 é s é n e k h a-

tározott formáiban.

Miként eszméinknek s a j á t a 1 k o t á s u n e v e i vannak, ugy

érzelmeinknek is egészen saját hangja van, mely népcsaládimk

minden tagjával közös. E gondolatképek és érzelemformák mintegy

határozott alakhoz kötik az emberi lelket, hogy ekkép tárgynl szol-

gálhasson az érzékeknek ; — e formák velünk születnek, természe-

tünkbe oltvák, s rajtok csak évezredek változtathatnak. Igy van

ezzel az angol, német, franczia, török, szláv és néger. S minél na-

gyobb távolság van két nemzet között, müveltségi állapot és irány,

a társalmi állapot és irány tekintetében : annál nagyobb lesz a kü-

lönbség, kifejezéseik egyéni formái között is.

Példa kedvéért: a franczia beszéd hangjárását hasonlit-

suk össze a horvátéval, egy emphaticus tartalmu mondatban. Meg

fogjuk látni, mikép oly különbözöleg alakuland ngyanazon ér-

zelem a két faj hanglejtésében , hogy ha e kétféle kifejezést hang-

jegyekre veszszük : dallamaik inkább széthangzani fognakj, mint

öszhangzani.

Нa mar most a mi szinészetünkben az eszmének közlönye
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m a g y a r s z ó : ugy az é r z e 1 e m n e k hangalakjanem lebet

más, mint magyar. Ezen hangalakokból kell tehát kitelni szi-

nészetünkben mindazon emberí változatoknak, melyeket valaha mííte-

remtö szellemek nekünk szinészeknek mííanyagul alkottak és még

ezután alkotni fognak.

Azért, akármely nemzetbeli egyéniséget kelljen a magyar

szinésznek ábrázolnia: nem akarhat eredetibb, vagy uj alakot elö-

állitani, mint f aj te r m é s z e t ünk nek egy egészen uj ve-

gyületíí alakját; azaz : hatalmán kivül áll, akár ujabb, akár

egyetemesb tulajdonokkal biró emberi alakot teremteni, mint olyat,

melynek érzelem hangjai szintugy vérünkböl valók, mint a nyelv,

melyen beszél. Itt volt, és itt van netovábbja minden müvészi erede-

tiségnek. A tér, mely e vonalon belöl van, mérhetlen ; s a szinmü-

vész, ki „fajtermészetünknek egy uj vegyületü ember alakját" ké-

pes elöállitani minden s z e r e p é b e n : az meg lehet nyugodva,

mert e szüknek látszó h o n i t é r bizonyosan meg fogja számára te-

remni a halhatatlanság babérját. Ki e tér vonalain tulszárnyalni

vágyik : az nem egyebet akar, mint fajtermészetéböl kivetkezni, a

mi képtelenség ; de ha mégis teszi : a mely pillanatban természeti

eleméböl, azaz : honi légéböl kilépett, s hangjárása ellenkezésbe jött

nyelvével, melyet beszél : müvészete azonnal elvesztette értelmét sa-

ját fajrokonai elött, a nélkül, hogy azért az idegen elött érthetövé

válhatott volna.

Például : fordittassuk angolra Mokányt (Kisfaludy „Csaló-

dások"-jából), P e t u r t, vagy a Peleskei notariust. Adjuk e

szerepet A 1 d r i d g e-nek, vagy akár egy uj G a r r i c k-nek. Kisértse

meg ez elöttünk is, otthon is, e szerepekben utánozni Bar that,

Szentpéteryt és Megyerit; igyekezzék minden kifejezéseinek

magyar alakot, szint és zamatot adui, s eredetijéhez az utolsó voná-

sig hasonlítani minden tekintetben : meglátandjuk, hogy ezen ala-

kokban épen oly kevéssé fog sajátjára ismerni a magyar, mint az

angol, vagy néger közönség. A bohózati hatás a boszantóba fogna

átbillenni, a tragikai pedig a bohózatiba.

Osszevonva tehát a mondottakat : nemzeti egyéniségünk mé-

lyébe kell szöve lenni mindannak, mi játékunkban ugy akar meg-

jelenni, mint uj, nagy, idegenszerü, szokatlan, rendkivüli és csodá

13*
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latos ; vagy mint általános, egyetemes, emberileg az egész világgal

közös. Mindez megjelenhetik müvészetimk tájain, megis jelenik

szükségképen, de csupán közvetöleg; máskép nines benne mód ;

mert hiszen épen anemzeti nyelv és ennek lélektani alakjai képezik

azon természetes hidat, melyen át a nagy, szép és dicsöavilág min-

den részéböl hozzánk eljutni képes.

Ezzel szintugy ki van jelölve a szinészetnek természeti határa,

mint az állat és növényéleté a levegoégnek körvonalával, az úszóké

a vizek szinvonalával. Maradjunk müvészetünk életelemében , hol

Koseius, Garriek és Seydelmann éltek. Vannak itt oly esodálatos

szépségü vidékek, minökröl nem is álmodunk. Belátjuk innen az

egész mindenséget. Belátjuk a napot, holdat és csillagokat ; tudunk

felölök mindent, a mit lehet. Ne akarjunk o d a m e n n i ! . . . .*)

„Desdemonát" Komlóssy Ida játszotta. Desdemona egyike

azon hölgyalakoknak, melyet a lángszellemü költö fennragyogó

erények és tökélyek tragikai dicskörével sugárza körül, azért, hogy

mellettök a szenvedélyben képezett bün annál feketébb és rémesebb

legyen.

E végett Shakspere Othellojában ugy állitá össze mííve ele-

meit : hogy egy ifju fehér fényes angyal szei-elmének tárgya : koros

néger legyen ; hogy e hölgy a mórért sok nemes ajánlatot, hazát,

rokonokat s barátokat megvetett legyen ; hogy szerelmének felál-

dozta legyen ösz atyját, kit a búbánat sírba visz ; s végre, hogy e

nö, — kit a féltés fekete szörnye megfojt : — ártatlan, híí s a nöi

tökélyek eszmeképe volt legyen.

Im ez erkölcsi viszonyok képezik Desdemona tragikai dicskö-

rét; ezek teszik az esemény gyászát oly mérhetlenné, hogy az reánk

az emberiség összes fájdalmának sulyával nehezül.

Komlóssy Ida azon Desdemona volt, kit a költö maga igy

jellemez :

„Jótékony ö, mint áldásnak elemei (Jago ) . . . felül van min

den leiráson (Cassio) . . . oly öszinte, oly híí s angyali kedélyü te-

*) Lendvay ekkor Aldridge hangjátékát szolgailag utánozta. Nem Othellot

játszta, hanemAIdridget; nyelve manyar volt, hangjárása pedig angol ; S igy

kifejezése sem angol, ecm magyar. E. Q.
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remtés, ki véteknek tartja, ha többet nem tehet, mint a mit töle kér-

nek (Jago) . . . Annyira szeretem férjemet (ugymond o maga), hogy

szigoru boszuja s fenyegetése kellemmel és bájjal bir számomra."

Nines itész, ki Desdemona jellemét átlátszóbbá tehetné elöt-

tünk, mint e nehány szóval a költö maga tevé. Igy találjuk meg a

kulesot Shakspere minden jelleméhez, ha nem másutt keressük azt,

mint a mesternél magánál.

Komlóssy Ida egyszerü játékán az*on eszmélet látszott végig

vonulni, hogy a természetnek ama légtisztaságu hangjai, melyeken

a shaksperei érzelmek beszélnek, legparányibb mértékét sem tíírik

meg magukon azon pathosznak, melyhez bennünket a rosz drámák

szoktattak.

Mikor Maebeth a boszorkányok alvilági barlangjába lép, azt

kérdezi tölök : „mit müveltek ?"

Azok azt felelik: „név nélkül valót." ....

E három szóban az alvilág minden rémei és esodái elöttünk

állanak ; érezzük mindazt, a mi természetfeletti, a mi megfoghatat-

lan, a mi ördögi, a nélkül, hogy szükség volna ezekröl egy betüvel

is többet hallanunk.

E példában a legmesteribb míítani leczke foglaltatik szá-

munkra.

A mely szinész többet akar kifejezni h a n g g a 1, mint lehet és

szükség: kevesebbet fejez ki, mint a szó maga.

Ha Shakspere embereinek érzelmeiben az igazság legegysze-

rübb szavait pathoszszal mondjuk (mindig hamis pathoszt értünk) :

a hang a szót kézzelfoghatólag meghazudtolja.

Hajdan a szinészno növendékét igy tanitotta szavalni : „e szót :

szeretlek, érzéssel kell mondani . . . ." (Mintha már a szóban az

érzelem jelen nem volna !) Ne oly hidegen ! . . . még több érzés

sel, igy : szeeeeretlek! . . ." Es ezzel bele oltotta növendékébe

apathosz mérgéc, kiirthatlanul.

Minél több „érzést" (álpathoszt) akar a szinész adni e

szavaknak : szeretem, szeretlek, szeretek, annál nagyobb

kétséget támaszt érzelme valósága, vagy öszintesége iránt. E lélek-

tani hazugság aztán egész szerepén végig vonul. Valóságos müvészi

erényt gyakorol azért a szinész, kit — különösen az érzelmek esen
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des tájain , — az egyszerüség nemes utjáról holmi olcsónemü

hatás dicsvágya el nem tántorit.

Desdemona hattyudala e mííben a költoi szepségek legma-

gasbika. Vajha ezt a müvé'sznö ne tartózkodnék lágy énekhang-on

valóban eldallani (dudolva), mint ezt hajdanában Retticliné tevé.

Különben lélektani tekintetben ugy volt a jelenet adva, mint kell.

Keresettség és mesteri törekve\sek látszata nélkül ; szaggatottság he-

lyett : a kedélynek méla-bris gyermeteg csapongásával, mely öntu-

datlanul hintázakebel mély örvt'nyei fölött, mintaretnek virányain

hullámzó esti fuvalom.

IX.

Othello.

1853. julius 14.

Rendezés , elöadás : mint a multkori , csonkitott jellemek ;

míítöredék. Mi Aldridge Othellojának utánzását illeti : eznem ütötte

meg egészen az elöbbi mértéket. Amaz, felfogásunk szerint, magyar

beszéd volt, angol hangokon. Mint elöre is gondolható : e hangok

ma sokat lehagytak idegenszerüségükbö], s nyilván látszottak kö-

zeledni beszédünk indulathangjainak östermészetéhez, mely annyira

egyetlen. Mert nem szeved kétst'get, hogy miné! inkább elhalvá-

nyulnak az emlëkezet képei, s ama rendkivüli benyomások, miket

Aldridge müvészetének minden müvészre tennie kellett ; s ekként,

a mily mértékben függetleniti magát a szinész azon hatalomtól, mit

ily kitünö szellemek a csodálat varázserejével gyakorolnak fogékony

lelkére: müvészete akként foglalja vissza természeti területét, hon-

nan ugyszólván ki volt szoritva, vagy ha jobban tetszik : k i r a -

gadtatva.

Macbeth igy fejezi ki ez állapotot, Banquo irányában :

„Miként a nagy Caesarnak szelleme,

Antonius lelkét lenyügozé :

Ugy érzem én nyomatva (ltt talán inkább fölemelve) lelkemet

Ez ember által "

Mily mélyen fekszik ez állapot valósága, az emberi természet-

ben : a müvészet története bizonyitja, s legvilágosabban a költészet

és festészet mezején.
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Ez ügy felett ne vesztegessünk tehát szót ; mert hiszen Lend-

vay, — mint m ü v é s z , — adhatna inkább leczkét nekünk, i t é -

s z e i n e k, a fölött, miként egyedül a bennünk gyökerezö, s minket

környezö természet, és az általunk ismert élet az, mit szinesznek

másolnia kell, nem pedig a nagy müvészek játékmodora; ö be-

szélhetne legtöbbet arról, hogy :

„Müvészetben az elsö és utolsó

Tôrvény :azeredetiség...."

mikép a lángelmék müvészetéböl nem a külsö kéreg az elsajátitandó

dolog, hanem a szellem ; nem a formák, hanem az ezeket alkotó

törvények.

Ugyanezért korántsem szinészetünk veteránjai lebegnek sze-

meink elött, midön a müvészet egyes tárgyai fölött elmélkedünk,

hanem müvészetünk ifju nemzedéke. Másfelöl pedig szabadjon ma-

gunknak azzal hizelegnünk, hogy mi a nemzeties önbecsülésnek és

kegyeletnek jól értelmezett törvényeit nemcsak ismerjük s érezzük,

hanem a magok helyén alkalmazzuk is. Nemkevésbé tudjuk, hogy

a gyakorlati pálya vén katonájának elévülhetlen buzgalma mellett

öntudata van, mely saját hibáit önmaga igazitja ki, jobban,

mint a világ minden itésze tehetné. Minden valódi szinész valódi

költöi szellem, ki azt mondja Petöfivel :

„Még ifju szivemben a lángsugáru nyár,

Még benne virit az egész kikelet,

Bâr ime sôtét hajam öszbe vegyUlt mar,

S a tél dere már megUté fejemet."

Ennélfogva , miket elöbbi czikkünkben az e r e d e t i s é g és

modorra vonatkozólag általános igazságoknl állitánk fel :

azokra még, az ifju nemzedék irán y ában s érdekében

gyakran lesz alkalmunk visszatérni : itt azonban megszakasztjuk

ebbeli elméletünket, már csak azért is, nehogy „az udvari pulykák

fófelügyelöjének" megrovását megérdemleni , azaz : „m á s ember

gusztusát" elrontani akarni láttassunk.

A magyar itész Tóth „Jago"-jától sem tagadhatja meg mél-

tánylatát. Neki eröteljes szinpadi hangja van ; beszéde tiszta, artiku
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lált. Mióta itt van, tudtunkra cgyetlen föllépte semfvolt még, mely

müvészi törekvésnek ne adta volna jeleit ; s e lankadatlan szorgalom

elöbb-utóbb meg fogja teremni a siker nemes gyümölcseit. Az (S szak-

iránya a durvább faju cselszövök osztálya felé látszik hajlani, mig

a finomabb T a r t u f f e-féle szereposztály veterán képviselöje kizáró-

lag F á n c s y.

Tóth „Jago"-jának negativ árdeme abban áll, hogy nála az

eszméböl — mint ilyenböl, — nem vész el semmi, s a jellembe nem

vegyit idegen elemet. Mi a jellemnek t c r ü 1 e t i nagyságát illeti :

Tóth képességének növekedö terjedelme be fogja takarhatni azt nem

sokára.

Nálunk egy mesteri szerep kidolgozására nem ád a sors hóna-

pokat, hanem csupán napokat, vagy legfeljebb heteket. Azért a

gyakorlatok szükséges számát az e 1 ö a d á s o k n a k kell kiegészi-

teni. Ez uton a jelennek egyes, finomabb alkatrészei, csak sorban,

izenként és fokonként fejlödhetnek ki, lesznek láthatókká s érezhe-

tökké az illetök játékában; a müvészet kezdö pontja pedig csak ott

van, hol ez eleven szobor tagjai már mind kidomborodnak, hol az

összhangzás szépitö vésöjére került a sor, szóval, hol a betíí vérré

változott.

E szerint a jellem müvészi alakját minden ujabb elöadással

tökéletesitnie kell. Jaj annak, kinél e dolog meg van forditva, azaz:

ki legelöször játszotta legjobban szerepét, és nem legutószor.

Hogy a genius nem jelenik meg óra számra, az áll : de annál

szükségesebb , hogy mikor megjelenik, legalább a szerepet , mint

anyagot, teljesen kidolgozva találja.

Tóth „Jago"-jának egyéni szobrán még nem domborult ki

teljesen az i r o n i a e 1 e m e, a humornak ama kedélyes hangu-

lata, mely e jellemet oly sajátszerüvé teszi.

Jago valóságos pokoli lángelme.

Azt mongja róla mestere :

„A természet legtitkosabb redöit

Belátja csalhatatlan szelleme."

Meg kell itt jegyeznünk, hogy az ily észrevételekkel Shakspere

neni csupán azokat akarja ismertetni, kikröl az észrevételeket m á -
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sok teszik, hanem magokat az észrevételek tevöit is jellemezni

egyszersmind. Mert Shakspere jellemeit tettek ismertetik, nem pe-

dig s z a V a k. Epen ez teszi a külonbséget Shakspere és sok más

költök jellemzése között. Nekünk szinészeknek pedig az ily észrevé

telek megannyi kulcs az illetök lelkének legbensöbb kamráihoz.

Jago személyisége durva, modora katonás ; de mint a ravasz-

ság lángelméje, olyan viseletet ölthet, a minât akar. Azért ö hang-

ját és modorát mindig emberéhez alkalmazza. Mondhatni, hogy ö

az embertudományban egy nagy hadvezéri tehetség; o oda tudja

vinni gyülöltjeit, hogy ezek magok készitsenek kelepczét önma-

guknak. Hanem ezenfelül ö saját erejének szintoly erös öntudatá-

ban van, mint azokénak, kikkel dolga van. A szellemi erönek, ez

öntudata bizonyos emelkedett pontra helyzi öt, honnan mindenkit

maga alatt lát ; s kedélye gyakran jóizüt kaczag bajusza alatt : eszé-

nek hatalma, tapintatának biztossága, gazságának bámulatos sikere,

s az emberek gyöngesége fölött, kiket terveinek szolgáivá alázott.

Jagonak e sátáni jó kedve több helyen leplezetlenül is nyil-

vánul. Például : az ostoba Rodrigo irányában, kiröl egy magán be-

szédében igen jellemzöleg — ezt mondja:

„Igy teszem pénzemmé bolondomat.

Meggyaláznám entehetségemet,

Ha ily butákkal veszteném idömet

Különben, mint m и 1 a t s á g ból s haszonból."

Egészen, a trágárságig rakonczátlanul fejezi ki magát e han-

gulat a II. felvonás 3-dik jelenetében. Mutatkozik majd minden

magánbeszédében s mindig uj alakban.
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Drama birálatok.

i.

Észrevételek „ÁlmosésÁrpád" czimü eredeti h ö s (?)

drámára.

(1854.)

Altilirott, ezen darab személyeiben nem találta fel azon kiváló

sajátságokat, melyek az egyik embert a másiktól erkölcsileg meg-

különböztetik ; más szóval : nem talált bennök jellemvonásokat, me

lyek az embert egyénn é teszik.

Egj'éniségek teszik pedig a dráma lételemeit ; azok nélkül drá-

máról szó sem lehet.

Hol jellem nines, ott szenvedély sines ; és hol ezek ninesenek :

ott egy talpalattnyi hely sines, hová a mííbiráló lábát tehesse ; nines

indulópont. honnan vizsgálatát megkezdhesse.

A történetirási tények puszta elösorolása, vagy több száj által

való felszavaltatása még nem dráma. Ha valaki történeti nagy neve-

ket ád szinmííve személyeinek : czáltal, a rendes mííszabályokon tul,

még némely specialis kötelezettségeknek is alá vetette magát.

Ilyen kötelezettség például az, hogy neki a már készen talált

és elfogadott történelmi tények alá széles és erös lélektani alapokat

kell raknia ; azaz : e tényeket a lélek mélyéböl organicus fejlesztés

utján kell elöhoznia.

A történeti dráma mííelve mintegy ezt látszik mondani a köl-

tönek : Ime, a czélpont (például) Róma ; ide kell eljutnod. Vízen

vagy szárazon ? az mindegy ; söt még repülnöd is szabad, csak lás-

suk, hogy szárnyaid valóban megbirnak ; csak tudjuk, hogy minden

állomást megérintesz. Vagy más szavakkal : Im a történelmi kész

tény : ezt kell embereiddel végrehajtanod. Mind uton és módon ? az
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a te dolgod, csakhogy indokaid az illetö egyéni lélek mélyéböl me-

rüljenek föl ; csak lássuk az egyéni szenvedélyt és akaratot ellensé-

geivel találkozni és küzdeni minden állomáson ; csak lássuk, hogy

az ember és tett között életmüszeres kapcsolat van ; röviden : csak

lássuk és gyözödjünk meg, hogy a kérdéses történelmi tényeket va-

lóságos bensö és külsö kénytelenség szüli.

Mert valamint a szikra születik', ha kovához aczél üttetik :

ugy kell a drámai cselekvénynek a jellemek összeütközéséböl ki-

pattannia.

Azonban sem jellemnek , sem cselekvénynek nines müvészi

értelme, ha elvet nem képvisel ; s ekként a drámának, egészben

véve, nines erkölesi érdeke, ha egy magas eszmét nem valósit, mely-

nek részvétet, vagy dicsöséget akar kivívni , s ezzel a közérzületet

müvelni, javitani, nemesiteni.

Alulirott a jelen drámában ily eszmét valósitva nem talált. A

benszereplö ösmagyarok sallangos és dagályos dietiókban elmond-

ják egymásnak hosszadalmasan, hogy ök ki fognak vándorolni ösi

hazájukból nyugatra, Etele honát fölkeresendök ; azért pedig, mert

Álmos azt álmodta, hogy ez jó lesz.

Aztán utban látjuk öket, hol pompásan beszélik el gyözelmei-

ket és viszontagságaikat egymásnak.

Nemsokára Pannóniában találkozunk velök, hol ismét elmond-

ják egymásnak, hogy ök minö dicsö emberek, hogy Árpád milyen

lángelmü vezér, hogy a magyarnak a világon párja nines , szóval

az öndicséretben kifogyhatatlanok. Kezdettöl végig áldoznak, ünne-

pelnek, hálálkodnak. lires böbeszéd, sok szó , semmi gondolat,

semmi élet.

Az idövel való bánásban is képtelenségek fordulnak elö.

Árpád neje kezd eleinte némi figyelmet ébreszteni, azonban

utóbb ez is nevetségessé lesz hosködése által.

Álmos végre, minden drámai ok nélkül, rögtön meghal, hogy

Hadur érte jöhessen, s öt elöttünk vihesse a menyországba. — Nem

ajánlom elfogadásra —
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П.

V é 1 e m é n y „М iska, aszegény 1 e g é n y" czimünépszin-

m íí r ö 1.

Pest , 1853. január 26.

tires zagyvalék, mely semmi drámai bensö sajátsággal nem

bir. A magyar népnek életét és szellemét minden viszonyaiban mé-

lyen kellene ismernie annak, ki míítárgyává teszi" azt; és még ez

sem elég ; azt, a mit ismerünk, e 1 ö is kell tudnunk adni, —

mert ez két különbözö dolog.

Népszinmíínek, par excellence, népéletet kellene ábrázolnia,

átalában és egyes alakzatokban, de ugy, hogy a népélet és a drámai

cselekvény között azonosság, vagy teljes egység legyen; nem pedig

ugy, hogy a népszokások és erkölcsök , mint haszontalan czafran-

gok, vagy felesleges sallangok legyenek ide oda aggatva, rend és

izlés nélkül, helyen, idön és alkalmon kivül.

E mííben a népjellem egyértelmünek látszik lenni ezen esz-

mékkel : betyárság, szilaj vadság, durvaság, lócsiszárság, kasza-ka-

pa-kerülés.

Huszár, zsidó, czigány, pandur, betyár, zene, csárda, népdal,

dáridó, mind igen odaillenek ugyan a magyar népélet képcsarno-

kába, de csak szoros drámai egybefüggéssel és izléssel odaállitva,

nem pedig üstökeiknél fogva elöránczigálva, csupán azért, hogy

dal, táncz és dinomdánom legyen, s a jelenet vagy felvonás vége

csattanjon.

Aztán az a „kéröm szeretetvel, adjík 1 e 1 köm"-féle

beszéd, — bar megjárja a maga helyén, — de azért ez még korán-

sem müvészi népnyelv.

Itt azonban az urfi és kisasszony többnyire durva pórnyelven

beszélnek, a betyár és szolgáló pedig czifra irodalmi nyelven fejezik

ki érzelmeiket.

Nem fogadom el.
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Berényi Antalhoz.

I.

Pest, 1854. jimius 19.

. . . . Sok, igen sok mondanivalóm lett volna még kegyed-

hez a szinköltészet föiött, mert ugy érzem, hogy kegyed azon igen

kevesek egyike, kik engemet megérthetnek, csak akarniok kell.

Lelkére kötöm ujra a III- és IV-ik felvonás közötti organicus

hézag betöltését, *) e kiegészités pedig csak akkor lesz valóban élet-

mííVes : ha nem közvetöleg, idegenek által, elbeszéltetö, epizódféle

módon történik, hanem egyenesen és közvetlenül maguk az illetök

által.

Az aradi gytilés történeti kimenetel , periodicus végzöpont,

e r e d m é n y. Nagy eseményeket kezdöpontjaikra szükség a szin-

költöknek visszavezetnie : a benszereplök szívkamráiba ; innen aztán

mint embryokat inditani ki, hogy elöttünk fussák meg pályájokat.

Gög, nagyravágyás, gyülölet, csak akkor lesznek ilyenek,ha ellen-

tételeikkel szemközt állittatnak , ha ezekkel surlódásba, összeütkö-

zésbe, küzdésbe hozatnak, s e viszonyból szükségkép fejlödik ki

azon cselekvény, melyet a historia pusztán jegyzett föl , mint kime-

netelt.

Drámai személyeknek csupán egymás elött szabad, — s egy

ideig, — rejtélynek lenniök : de soha egy pillanatig sem a nézö

elött. A drámai személy, kinek lelke zárt szekrény, melynek kulcsát

játék utátf ö maga nyujtja nézöinek : ezekre nézve elveszett. O isme-

retlen nyelven irt könyv — (tele fölkiáltó jelekkel), — melyet nem

értünk ; a mit pedig nem értünk, az bennünket nem érdekelhet.

Történeti szinmííben az érintett nagyszerü tények ilyetén or

ganicus kiegészitése, vagy inkább magvából való kinövesztése kö-

rül, soha sem kérdezzük azt, vajjon a szenvedélynek ama mozgal-

*) Berényinck egy tôrténeti drámájára vonatkozólag, melyben II. Istvin és III.

Béla (a vak) és Szerb llona szcrepelnek.
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mai, s azon egyéni vonatkozások , melyek a kérdéses tényt megelci-

zik, valók-e, s állanak-e történetileg ? .... hanem csupán állanak-e

müvészetileg, s valók-e lélektanilag ? . . . csak azt kérdezzük és

vizsgáljuk: hogy az ember és test között van-e legbensobb , ikény-

szerü kapcsolat és egység? . . . Szinmííben érzo, szenvedélyes

embereket akarunk látni mindenekfelett, és nem historiát.

Kerülje kegyed a hosszadalmasságot. Sziumííben minden, mi

mondatik, a pillanat szüleménye; jelenperczi mííködése a léleknek

és még ezen elv mellett is csak egy quintessentiáját lehet és szabad

elmondani annak, a mit és mennyit ugyanakkor elmondani lehetne

és kellene ! . . . Természetes, mert hiszen egy hosszu élet három

órába van összeszoritva. Dobja el azért kegyed a legfölségesebb-

nek látszó gondolatot is, ha nem él az, mint szívdobbanás ; ha nem

kikerülhetlen tényezöje vagy szüleménye a perczenetnek. Szinmíí

ben minden betü : érzelem. A gondolatnak itt csak közvetett értéke

van és lehet. Ellenben penészvirág a gondolat , mely nem a szív

legifjabb lélekzetvétele, s ennek melegét nem lövelli ránk villany-

delejes erövel. Soha ne irjon kegyed egy szót se azon eszmélettel,

hogy azt o 1vas ni fogják, — hanem örökké azzal, hogy azt m on

da ni fogják. Ne szavakat irjon kegyed, miknek sorsa örök uéma-

ság : hanem irjon kegyed h a n gj e g y e k e t , miket d a 1 1 a n i fog-

nak (végzetök szerint), azért, hogy e hangok rögtön és közvetlenül

az élet hangjaiba vegyüljenek, öszhangzásba hozandók ennek szét-

hangzásait (dissonances).

Ha kegyed nem gondolatot ir, hanem érzelmet, szívállapotot;

nem szót, hanem hangjegyeket : akkor lesz szinmüvének „irodalmi

becse," mely kifejezésnek különben e téren értelme nines.

Shaksperenek nem épen ajánlatos sajátsága az , hogy egyné-

mely törzsgondolatnál , melyet megszeretett, huzamosabban mulat,

mint az állapot engedné , melynek drámában mindig sürgetös

dolga van. Ezen gondolatokból, — mint megannyi mierosmosból, —

szeszélyes kirándulásokat tesz aztán a vidékre, s az eszmevariatiók-

ból néha kifogyhatlan ; az ugyan mindig a kedély játéka gyanánt

jelenik meg, s mindig objeetive, de a szükségesség elvén s határain

mégis gyakran tulcsapong.

Shakspere kora óta félreismerhetlen haladást tanusitott a szin
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költészet tech.nikája, különösen a helyegység s míí-oeconomia

tekintetében. A francziák e részben virtuózok. Azokat értem, a kik

ilyenek ; korántsem az ö ugynevezett elassikusaikat, kik csak a mü-

vészeti három egység (idö, hely, cselekvény) pedantságaiban s az

üres szónoklatban és dagályban elassicusok.

Kegyed nem veendi a mondottakat tölem praeleetiónak, ha-

nem bizalmas nézeteknek; s mivel ezek szinésziek, talán egyolda-

luak is, de mindenesetre gyakorlatiak.

Mit csinálnak ott az én szegény eollegáim? ....

Udvözlöm a Miskey családot . . . Bottlik, Nyakas és a cister-

cita tanár urakat ! - - — —

Berényi Àntalhoz.

II

Pest, 1855. február 5.

Edes barátom ! Szives levelét tegnap este vettem ; sietek arra

válaszolni.

Ki engem baráti vélemény vagy tanács végett keres meg

müvészeti ügyben : az már megtisztelt, s igy köszönettel többé nem

adósom. Igaz, hogy a hálás elismerés mindenesetre jobb ízíí ital,

mint a hálátlanság: de csupán a kivánt eredmény az, mi a jó

tanácsokat igazolhatja, s érettök örömet hozhat fizetésül. On azt

mondja, hogy megértett engem ; látja, az én földi örömeim legma-

gasbika e szóban foglaltatik, és ez az, mit széles magyar hazánk-

ban kevés ember mondhat el jogosan magáról, hogy tudniillik :

engem megértett. En is ismerni hiszem önnek szellemét, mely

már is azon pontra emelkedett. hogy szigoru birája tud lenni ön-

magának. Ez önelégületlenség, nyugtalanság, telhetetlenség, aszel-

lemnek ez örftk szomja, melyet csak enyhiteni lehet, de eloltani

soha : alapos kilátást, söt kezességet nyujt nekem arra, hogy ön en

gem ért, hogy eszméim jó földbe hintvék, hogy a közlöttem elvek

és igazságok ön mííveiben teljesen igazolva lesznek, s hogy a siker

azokat dicsöséggel sugározandja körül.

Elöre hát! nem túlhitten, de teljes bizalommal. A kezdet
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nek itt is meg lesznek tövisei, göröngyei, pocsolyái,

sholmi „rémes árnyai," — azonban ezek épen szükségesek

arra, hogy az erö kitünjék ; mert ha e zordon tájakon nem kellene

fáradalommal keresztül hatolni : az örömek sem esnének oly édesen,

tul azokon, a müvészetnek bájos, kies honában.

Vannak idöszakok, szintugy az egyesek, mint az összes társa-

dalom életében , melyek épen türelmünktöl kivánják meg

szörnyü adójukat ; s az-e a férfi, az-e az önzetlen hazafi, ki ilyenkor

„jobb hazát keres," vagy az, ki a sarat emberül megállja, s

nyugalommal végzi napszámos munkáját a türelemnek óráiban?!...

csendesen dudolgatva magában :

„Vér, v e r i t é k, vagy halál az,

Mit kiván :

Aldozatként rakjuk azt le

Zsámolyán.

Hogy mondhassuk csend s viharban :

Szent Hazánk !

Megfizettük mind, mivel csak

Tartozánk !

Székely Istvánhoz.

Pest, 1855. márczius 18.

Hogy szeretlek, még pedig etiquette szabályok

nélkül, — s hogy irántad és kedves jó Anyád iránt hálatartozást

érzek : ebben reménylem, nem kétkedel. Es ha sorsom nem engedi,

hogy ezt tényleg is bebizonyithassam : nekem nem szokásom az ily

érzelmeket hetenként ujabb és czifrább szavakban ismételni, me

lyek méltán támasztanának kétséget az érzelem valódisága felöl.

Egyébiránt barátom, abizalomról és csalódásokról

én is mesélhetnék neked keserü dolgokat életem történetéböl : ha-

nem én nem találok vigaszt abban , hogy rosz kedvemet másokkal

is éreztessem. Aztán a csalódásokról is egészen saját philosophiám

van. En a szeretetet ugy fogom fel, mint a mely ál d o z i k, viszon
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zási föltételek nélkül. Szerintem az, a ki igényel : kölcsön adó in-

kább, mint szeretö. E szerint, a ki valóban szeret : az nem esalód-

hatik.

. . . . Beszélsz valamit a rágalom kigyóiról is. Oh, már ezeket is-

merem ! . . . . kivált mióta Törökországból hazajöttem. Mivel e kü-

lönben is annyira megfogyott nemzetet nem akartam megkárositaui

számban és e roben egy életrevaló magyar családdal, — a ma-

gaméval, — hanem haza hoztam : tehát elkezdtek reám sziszegni

azon gyönyörü csuszómászók, kiknek egész hazafisága gya-

nu sitásban áll. Azonban az én életpályám tényekkel van be-

irva, s ez irás z á r p o n t j a s i r k ö v e m 1 e s z. Dicsekvés nélkül

mondom ezt, mert hiszen az érdem Istené, ki nekem ahhoz eröt és

ösztönt adott; s ki ezt lelkiszükségemmé tevé. — Ez irásnak az ég

oly bííveröt adott, hogy az még minden kigyót megölt, mely lá-

bamra tekerödzött, vagy elém sziszegett. Ez irás adott lelkemnek

oly önérzetet, miszerint szivem méltó keservében az igazat minden-

kor bátran szemébe mondám a hatalmasoknak, s fogom mondani

örökké, feltóve a szólás teljes szabadságát Ázért én nyugodt

kebellel végzem a fajszeretet édes kötelességeit, mig a szájhösök

élvezik e hon javait kötelességérzet nélkül.

Mino magyarázatot adnak itt-ott a kávénénikék és férfi-

kofák egyes szavaim-, kedély-hangulatom- és magamta,'tásának a

társas életben : az elöttem végtelenül közönyös dolog.

Egyébiránt müvészetem természetében fekszik, hogy én effé-

léknek legyek kitéve, nem csupán nálatok, hanem a haza minden

vidékein, hol megfordulok.

Isten veled — tisztelö barátod

KOBKSSY ОАГ.ЛМВОВ OÁBOB FMLKKK, 14
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A szinház hajdan és most.

1856.

„A. müvószetek feladata : az érzehnet ncme«itcní, s

mintegy bctölteni a hézagokat, mclyek a legjobb

tôrvény, intézvények, б az crkö!cstan legszorosubb

tzabályai között orokké üresen n aradnak."

Vörösmarty.

Eloszó liatalmáu alapszik a szinház erkölcsi hatalu a.

Élöszózat hatalma képesiti a szinházat kôzintézvényi raugra nemzetileg

társadalmilag.

*
* *

Mi az élö szózat?

Egysége a külso és belsii világnak: az érzékinek és értelmi-

nek. Fcsti a külso tárgyat és benyomását (reflexio) egyszersmind.

Az érzéki tárgyat átszellemiti, a szellemi (elvont) képet megérzékiti.

Az ösvilág emberének minö eszméket szülhetett a nagy termé-

szet és világ legelsö benyomása ?

Eszméjét ama végtelen jónak, mely magát az emberrel hel y

s z e r i n t érezteti : tehál az I s t e n és h a z a eszméjét.

Ezen eszmékkel minö érzelmek születtek egyszerre legtermé-

szetesebben?

A csodálat, tisztelet, hála és szeretet érzelmei.

A lelkesülésig magasult érzelem miként adott amaz eszmék-

nek érzéki alakot és életet?

Enek által.

„Az ember született költö" — mondja Blair Hugó. — A mi

lelkesülésének költöi képet ád, ugyanaz ád annak dallamot is : fes-

töhangjaitazöröm, csodálat, szomor és szerelem érzelmeinek. E han-

gok ereje, természeti bensó" rokonság utján, oly hatalmasan hat a

képzeletre, hogy a legvadabb embert is gyönyörködteti.
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A zene és költészet tehát egy eredetüek, egy alkalomtól szár-

maznak, s egy tényt képeznek az énekben.

Az ösvilági költö. lant kiséretében éneklé imaérzelmeit, a honfi-

erényeket, a hösi dicsöséget és a szerelmet.

Enekben taniták az öskirályok saját törvényeiket, a bölcsek

tudományaikat.

Az emberi elme legelso" míívei mind költöi alakba valának

öntve, s irástudomány hiányában énekhangokban szállottak át az

utókorra. Az atyák énekelve oktaták gyermekeiket. Az ének által

tanitottakat, a képzelet és érzés segitettek felfogni s megkötni az ér-

zelem és emlékezet számára. A persák és arábok költészet által ter-

jeszték mesterségeiket, sot kelet népeinél általában az ének mai nap

sem szünt meg a hittanitás eszköze lenni.

A szó és zene csupán akkor kezdettek különválni, midtm he-

lyettök a feltalált irás eszközlé a tanitást és az észhagyományok to-

vaszállitását.

Azonban a költészet mai napig is megtartá a zenével való

egysége maradványait különféle versalakjaiban és rhytmusában.

E tüneményekböl látszik, hogy az ösvilág embere gondolatát

s érzelmeit a lehetö legérzékibb formákhoz igyekezett kötni, s igy

legmagasabb gondolatát is, az Istennek, a végtelennek eszméjét.

Hogyan? Hisz ez ellenmondás? Hisz a forma határokat

tesz föi : s hogyan lehessen határa annak, a mi végtelen?

Igaz. Ámde az ösember hogyan szerezhetett volna különben

fogalmat a végtelenröl ? s az ember végre is minö képet adhasson

fogalmának mást, mint e m b e r i t ?

Elég az hozzá, hogy az ösemberiség érzéki ábrákban imádta

Istenét ; s a hányféle sajátságot tulajdonitott ez örök lénynek : ugyan-

annyi alakban testesité meg öt, azaz : tulajdonainak eszméit, az ér

zéki szemek számára.

Természetes ekként, hogy az önmagát érzékitni törekvö szel-

lem nem nyugszik meg mindaddig, mig az érzéki kifejezés minden

létezo eszközeit fel nem kereste, össze nem illeszté s czéljához képest

nem alkalmazá.

Ekként egyesité tehát aszint, h an got, testalakot és

elevenséget: ezeket igy tette jelvezö mozgásba, s ekként érzé-

14*
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kité meg általuk eszméjét közvetlenül a látás, hallás és tapintat ked-

véért, közvetöleg pedig a képzelet, értelem és szív számára.

És ezzel meg van magyarázva: miért valának szükségkép

szinészeti jellemííek az ösnépek közéletében minden ünnepies nyi-

latkozványok, nevezetesen : a vallásos szertartások.

Ugyanis, ilyen ábrázoló jellemííek voltak az ó-egyptomi szer

tartások, különösen Osiris ünnepein, hol a diszjátékoknál mintegy

háromezer jelvezö alak szerepelt.

Ilyenre mutat az Izráel nemzeténél a frigyláda körötti táncz

és ének ; a Léviták felelgetö kara és búcsújárata (lásd a XXIV.

zsoltárt.)

Ilyet tanusit a hindu-bayaderek tánczban és énekben ábrázolt

imalelkesedése.

De leginkább kidomborul e szinészeti jellem az ösgörögök

ünnepi szertartásaiból. Szembetünik ez a Pallas és Ceres tiszteletére

vonatkozott képletes elöadásokban. Feltünik a dionysiák (Bachus

ünnepek) vidorjellemü diszjárataiban. Kitünik végre ama körénekes

(dithyrambicus) elöadásokban, melyek ábrás mozgásokkal (panto-

mim) és tánczokkal egyesülten dicsöiték Bachust és a hösöket.

Ilyenek voltak a római szaturnáliák és luperkáliák alakos bú-

csújáratai.

A görögöknél különösen a vidorjellemü szüreti ünnepek oly

tért nyitottak az ábrázoló és alakitó képességnek, mikép egyszer

csak azt vesszük nálok észre, hogy a vallásos eszmék ábrázolása

egészen önálló müvészetévé válik a képmásolásnak ; s hogy ezen kü-

lönvált müvészet neve : comoediaéstragoedia.

Megjegyezni való, hogy az ös-görög nép állodalmi élete vallá-

sával egészen egybe volt olvadva, s ezen egységet tükrözi vissza

közéletében minden tünemény. Azért ünnepi szertartásainak történe-

tében igen nevezetes ama jelenség, hogy a mint itt a szellem ábrá

zoló, törekvése által, az alakitásnak bizonyos müvészeti fokára emel-

kedett: ebbeli önállása érzetében azonnal kilépa vallásköréböl, s a

hitregei elemeket erkölcsiekkel kezdi felváltani, a vallási czélzatokat

pedig polgáriakkal. Mely jelenség egyszersmind oda látszik mutatni,

hogy a vallás és állam közötti bensö kapocs nálok lassanként az

életben is megtágult.
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Például : az elensisi rejtelmes mutatványoknak egészen sziné-

szeti alakjok volt ugyan, de tárgyuk és czéljuk tisztán vallási ma-

radt, még pedig a legmagasztosabb nemü, mert általok a magát

orökké megifjitó természetet, s ezzel a szellem halhatatlanságát, és

az oröklétet ábrázolták az avatottak.

Ellenben a magát elkülönzött szinészet mutatványa, névsze-

rint a tragoediák elöadása, már csak félig volt ünnepi tény, s a ben-

nök még uralgó vallási elem többé nem czélja volt a müvészetnek,

hanem csak eszköze, általa is hatni akarván a polgári erkölcsök

javitására és nemesitésére.

Ki az ábrázolási tény e bensö átváltozásának történetét figye-

lemmel kiséri : különösen Aesehylos tragoediáiban fog azon hídra

találni, melyen át a szinmüvészet, szülöföldéröl, a vallás honából, a

polgári életbe vándorol. — Látni fogja, hogy e míívekben a még

tulnyomólag uralgó dogmai elemet a költö mint igyekszik a polgári

életre irányzott morál elemeivel mintegy ellensúlyozni. Es látni fogja,

hogy Aesehylos utóda, Sophoeles, de különösen a komoediaköltö és

szinész Aristophanes, mint mozog már egészen az állam és morál

területén.

*
* *

Az ösvilág szinészete az ös Rómával tünik el szemünk elöl.

Azonban a népvándorlás okozta világrendület után, a keresz-

tyénség tizenegyedik százada táján, a mi szinészetünk kapja magát,

feltámad halottaiból, ujra vallásos alakban lép fel és ismétli ösvilági

egész pályafutását, azon különbséggel, hogy a középkorban üldözés

tárgya lesz ; mely körülmény azonban csupán kifejlését segiti elö,

mig utóbb épen e nyomatás alatt no nagygyá és erössé.

Ez uj korszak szinészete, — szintugy, mint a régi görög, —

lassanként egészen megválik a hitregétöl, és a tisztán erkölcsi ele-

meket tartva meg : a polgári társadalom családi tüzhelyénél foglal

helyet.

*

* *

Ezekböl világos, hogy a szinészet oly régi, mint az ember, s

hogy e müvészet egy örök szükségérzet természetes kifolyása v1'
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és az is lesz, mig ember élni fog. — Ez örök szükségérzet egyfelöl

abban áll, hogy a szellem, mint isteni világosság sugára, soha ne

szünjék meg utat törni magának az anyagon keresztül, melyasötét-

séget képviseli; hogy ne szünjék meg terjeszkedni, foglalni, s magát

az érzéki világban valósitani, érvényesiteni, minden leheto módon.

Másfelöl emberi szükség : orökké gyönyört szomjazni és ke-

resni a világosság (igazság) érzéki ábráiban. Az ember, mint ilyen,

örök szükségét fogja érezni annak, hogy a szellemi élveket az érzé-

kiekkel lehetöleg egyesitse, öszpontositsa; hogy minél rövi-

debb a földi élet, annál többet igyekezzék élni mi no's é g tekinteté-

ben ; hogy annyi gyönyörtartalommal töltse meg az élet kelyhét, a

mennyi csak belefér ; szóval : hogy a legnemesebb örömek kéjpoha-

rát fenékig üritse ki.

Az embert, mint ilyet, érzéki oldaláról szükség érdekelni,

hogy szellemi oldalára hatni lehessen.

Ez a szinház eljárása.

A szinház az érzéki embert akarja megnyerni s önkénytes

rabjává tenni, hogy igy az igét lelkébe lehessen oltani, tudtaés aka-

rata ellen is.

A szinház azt tartja, hogy az oktatásnak és szívképzésnek ez

a leheto legemberibb módszere.

A sziidiáz eljárása azon lélektani szabályon alapszik, hogy :

„minél bölesebb vagy, annál kevésbbé kell olyannak látszanod,

ha azt akarod, hogy megértsenek azok, a kik nem bölesek.0 Más

szóval : az egyszerüen szép mezben a legmélyebb igazság is érthetö,

és a legfájóbban komoly igazság is szeretetreméltó.

Mint emlitém, a keresztyén szinészetet ezredéves viszontagsá-

gai szükségképen kifejleszték. megérlelék, s önállásra kényszeriték,

annyira, hogy a szinmüvészet, mint érzékitési tény : századunkban

jutott el bevégzettségének azon fokára, melyen a mi emlékezetünkre

még eddig soha nem állott.

Magában értetik, hogy a szinmüvészet technikai része a szel-

lemivel lépést igyekezett tartani, s meg kell adni, hogy ezen kitünö-

leg számtani és gépészeti kor remekül kitesz magáért e téren is.
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Miután a keresztyén szinház я polgári társaság és moral vi-

dékére költözött : természetes, hogy ez uj helyzete uj viszonyokkal

vette körül ; uj feladatokkal uj kötelességeket, s uj czélokat tüzött eléje-

Es ha való, hogy a szinház épen oly tukörakülvilággal szem-

ben, mint az egyes ember lelke, — melynek képmásoló ösztönéböl

indul ki a szinház-történet : — tehát mit tukrözzon egyebet a szin-

ház, mint a mi körülötte van ; a családot és polgárt, szóval a nemze-

tet, melynek légében él? ... .

Nines is különben. A szinház közvetlenül saját nemzetét tíík-

rözi vissza, — mely a családot és polgári társalmat már magába

foglalja; — azon nemzetet. melynek egyéniségét képviseli, s mely

életének forrása.

Es miként a tííz meleget, a jég hideget okoz : igy akar a szin

ház is hatni : hasonlóra hasonlóval; a családtagra családér-

zelmekkel, a polgárra polgári életképekkel, a nemzetre nemzeti er-

kölcsökkel és sajátságokkal, szóval : a nemzetegyéniség eszmény-

képeivel.

Uj szükségek uj tényezökké válnak. Igy a bibliaiból nemze-

tivé vált szinház uj szükségei egy uj birodalmat alapitáuak a szel-

lemvilágban : a szinkoltészet birodalmát ; megnépesitve azt a

mult századok és a jelenkor szebbnél szebb alakjaival, és csodásnál

esodásabb csoportjaival. Es ez eszményi birodalom népe, a sírokból

feltámasztva, vagy ujból teremtve: a szinköltészettel válhatlan egy-

séggé olvadt szinészetben elevenül meg, s e müvészet varázsfényében

futja meg elöttünk pályáját.

*

* *

Egy rettentö leczke a magyart is öntudatára juttatá a szinház

nemzeti és társadalmi értékének.

Immár nálunk is érzik, a kik nem érezték, hogy a szinház az

élet háza, s mint ilyen : a nemzet szellemi kineseinek élö míítárlata.

Ugyanazért alig van ember a magyar névre érdemesek közt, kinek

lelke sajogva ne mondaná, hogy gazdag szülö alig bánt valaha jó

gyermekkel mostohábban,mint a magyar szinházával ; s hogy örök-

be fogadott gyermek alig volt képes a hála dicsöbb nemére jótevöje

irányában, mint a magyar szinház, nemzete irányában.
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A honfilélek ez öntudalma, nemzeti létének egyik horgonyát

látszik most megragadni a szinház eszméjével. A haza különbözö

pontjain tröket látnnk csoportosulni a végett. hogy szinházakat ala-

pitsanak; s e tónyben a nemzet geniusának e szavait véljük hal-

lani : „s i e s s h e 1 y r e h o z n i, mit e 1 m u 1 a s z t á 1 , m i g i d ö d

van!"

Elöre kell vala bocsátanom, hogy midön szinházunk történe-

téböl igazságot akarok kiolvasni : nem akarnék ugyanakkor egye-

sek iránt igazságtalan lenni. Nem akarnám, hogy azon keserühang,

mely a multak tanuságaiból szól, az enyém gyanánt hangozzék.

Távol kivánnék maradni azon önzéstöl, hogy müvészetem közérvé-

nyességét tulbecsüljem oly tekintetek rovására, miket tisztelek.

Hogy szinházunk története búskomoly kifejezésü, s hogy ez

arczon keserü vonások látszanak: az tagadhatlan. D¿ hogy ha e vo-

násokból netalán egy súlyos vád szónokol: ugy e vád egyedül a

balsorsot illesse.

Balsors okozta, hogy a nemzeti szinház bármi késön jött lé-

gyen is a világra, mégis idétlenül született.

Balsors volt, mely nem engedte, hogy az eszme teljes érett-

ségre juthasson anyja méhében : az épen nagykoruvá lett nemzet

közvéleményéberi.

Balsors nem engedte, hogy a nemzeti szinház Minervaként

pattanjon elé a nemzetgenius agyából egy nagy perczében az osz-

tatlan lelkesedésnek, — s talpig fegyverzetten az anyag és szellem

erejével.

Es igy e kép nem vádol senkit; valamint senkit nem bánthat

a tisztelet, hála és kegyelet kifejezése, melylyel ama nemesek emlé-

kének tartozunk, kik mintegy szebb mliveltsegü jövönek polgárai,

több mint félszázadon keresztül rakták áldozataikat a nemzetiség

emez oltárára.

De hagyjuk el kisse' a nemzeti szinházat, s nézzünk szét a

vidéken.

Ki mondja meg, miért van az, hogy azon tömérdek áldoza-

tok, mikkela vidéki szinházakat egyesek és testületek koronként el-

halmozzák : ugyszólván sárba hullanak ? miért nines érdemlett ál
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dás ez eröfeszitéseken ? czek mértékéhez képcst miért a siker oly

csekély, oly mulékony és bizonytalan ?

Vajjon az illetök nem csupán a pillanat szükségét tartották-e

szem elött, s nem ennek kivántak-e inkább eleget tenni, mint a jö-

vönek alkotni, gondolván, hogy a nemes példa folyvást számosabb

követoket fog vonni maga után ?

Vajjon nem apró áldozatokban fáraszták-e ki erejöket és

buzgalmukat, a helyett , hogy csupán e g y s z e r áldoztak volna

ugyan, de minöségben mindenkorra?

Vajjon a lelkesedés, mint afféle hyperbolicus számitó, nem

azt képzelte e, hogy kétszer kettö: 22 = huszonkettó"? és midön ugy

találta, hogy még csak öt sines, hanem csak négy : a hibát nem

másutt kereste-e, mint a hol volt?

Ugy hiszem, hogy mindezeket az érdeklettek legjobban fel-

derithetnék ; vajha tennék is ezt, hogy tapasztalásaikon mindnyá-

jan okulhatnánk !

Részemröl a vidéki szinházak körüli eljárást illetöleg , a ma

ga idejt'n látom itt egy kis tervet adni elö, melyet nagy részben a

francziák és olaszok szinház-életéböl tanultam.

Ñem szaporitom a szót, hanem a terv alkatrészeit már kész

alapszabályok alakjába foglalom.

* *

A szinházi épületek terve a legjelesebb külföldi szinházak

mintája szerint készül, hol a szinházi technika legujabb felfedezései

alkalmazvák. E végett az épitész saját szemeivel szerez magának

ismeretet a hely szinén. Nyilt páholyok, zárt szinfalak, panoráma-

gépezet, légfíítés, tágas öltözok, festö-terem, tágas rakhelyek : a

költségvetésben csekély különbséget tesznek, s a közönség kényel-

meinek s a müvészetnek mellözhetlen föltételei. Ha mindjárt ugy

készül a terv, hogy a nézoterem csekély fáradsággal tánezteremmé

alakulhasson : ebben uj forrása nyilik a jövedelemnek, a szinház

alaptökéje számára.

Az alapitók ugy intézkednek, hogy a szinház telkén jövedel-

mezö épületek álljanak , ugymint : casino , tánezterem, kávéház,
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vendéglö, raktárak, boltok stb., melyek rendeltetése mindenekfelett

a szinház fenntartása.

E fenntartás alatt értetik az épület jó karban tartása, a szin

ház koronkénti felszerelése s technikai ellátása diszlettel s butorzat-

tal ; továbbá világitással és zenével a szinházi idöszak alatt.

A szinházhoz tartozó épületek évenkénti jövedelme négy felé

oszlik. Elso része a szükséges beruházásokat fedezi, és a kezelést ; a

másik ny u g d i j - a lap i t v á n y t képez vidéki sziuészek

számára, s a pe s ti n y u gd i j - al a p i t ván y n y al olvad

eg y be; a harmadik kamatokat fizet ; a negyedik törleszti az

adósságot.

A szinház ügyeit egy intendans vezeti. Olaszhonban e tiszt-

séggel egyik elukelö patricius van felruházva, a régi görög „Ar-

c h o n-e p o n i m o s z" példájára.

Intendánsnak nálunk azt válaiztják, ki az ügynek legrégibb

s legkitartóbb pártfogója, és a legtekintélyesebb állásu s legvagyo-

nosabb polgárok egyike.

A szinház-idoszak hat hónapig tart: octóber kezdetétöl már-

czius végeig. E szinház-idöszakon kivül a szinház zárva van minden

szinészeti elöadásokra nézve. Másnemíí látványos mutatványok a

szinházi alapitvány részéröl semruinemü kedvezményben nem ré-

szesülnek.

Az intendáns gondoskodik a szinésztársulatról , mely a nép-

szinmíí elemeivel is birjon. Ez elemek : egy csinos no és egy férfi,

mint szereplö népdalosok : ezekhez járul egy népdalus kar : legfö-

lebb nyolcz nöböl s ugyanannyi férfiból álló , kik azonban mind-

annyian segédszereplök is.

Operát a vidéki szinház nem tart, mert ez fényüzési czikk.

Türheto operát a vidéki szinház pénzalapja meg nem birhat, gyen-

ge opera pedig roszabb a semminél, mert élv helyett boszusággal

fizet; az ügyet compromittálja, s igy a szinházat valódi czéljával

ellenkezésbe hozza. A népszinmüvek arra valók, hogy népdalaikkal

az operát is helyettesitsék.

Az intendáns szerzödik a szinésztársulat igazgatójával, s ez

töle kapja társulata havídijait.

A szinésztársulat hat hónapi diját az egész idöszakra kibér
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lett páholyok és zártszékek jövedelme fedezi ; ugyanazért az álló-

helyül hagyott csekély téren kivül a nézötermet (földszint) egé-

szen zártszékek foglalják el.

A bérlet önkénytes adó, melyet az illetö város és vidék birto-

kosai a szinház alapitásakor, kötelezö erejü aláirásokkal bizfeosita-

nak örök idökre.

A bérletjövcdelem tesz havonként ¡legalább 2200 pengö fo-

rintot.

Az elöadások napi jövedelmének egy része az apróbb napi

költségeket fedezi ; a fennmaradt összeg fele a véletlen esetekre

fenntartott pénztárba folyik , fele pedig azon pénztárba, melynek

öszletét a szinház-idöszak végével a társulat érdemesebbjei közt

osztja fel az intendáns, jutalomjátékok helyett.

Az intendans gondoskodik, hogy a szinház kellékei mindigjó

karban legyenek.

A szinigazgató az intendánsnak bemutatja társulata névjegy-

zékét. A tagok összes száma legfölebb harmincz, es legalább hu-

szonnégy. Sem több, sem kevesebb nem lehet, mert a pénztár har-

minczuál többet becsülettel meg nem bir, huszonnégynél kevesebb

pedig nem elég az elöadásokhoz.

A szinigazgató ugyanekkor elömutatja betanult darabjainak

jegyzékét. Ebböl az intendans kijelöl százat. mennyit a szinház-idö-

szak alatt összesen elöadni szükséges.

E darabok közt legalább is hat egészen uj, mely még azon

városban adva soha nem volt.

Olaszhonban szokás, hogy a vidéki szinigazgató az uj dara-

bot szerzöjétöl kisajátitja, s az ily kisajátitott mü, bizonyos ideigki-

zárólag uj birtokosáé marad. E szokásnak az a jó tulajdonsága van.

hogy a szerzö uj müvét egy párszor jutányosan adhatja el, mig

másfelöl a tulajdonjognak e kizáró természeténél fogva sokkal érde-

kesebbé, s igy jövedelmezöbbé válik a míí a vidéken.

Az igazgatónak egyetlen egy darabot sem szabad ismételni

ugyanazon idöszak folytán.

Az igazgató elömutatja ruha és kelléktárát, melyböl a kikö-

tött elöadásokhoz a legparányibb résznek sem szabad hiányzani.

Eló'mutatja továbbá társulata tagjaival kötött szerzödéseit
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melyek fó pontját azon szerepek jegyzéke teszi , melyekre a szinész

minden perczben készen van, s miket eljátszani bármikor köteles.

Ugyanezen pont más szerepekhez minden jogot elvesz a szinésztöl.

Ez által az ügyre nézve oly veszedelmes szerepválogatások, ésezek

miatti surlódások és zavarok lehetetlenitvék.

A szinész szerzödésileg van kötelezve bizonyos szinházi törvé-

nyek megtartására. E törvények a nemzeti szinházéiból szerkeszt-

vék, hely és körülmények szerint módositva, s nyomatott példá-

nyokban osztvák ki a tagok között.

E törvények megtartása felett az intendans örködik bizto-

sai által.

A büntetési összegeka vidéki szinészek nyugdij-alapitványába

folynak.

Költségkimélés végett egy szinlap egy egész hónap elöadá-

sainak sorát és személyzetét hirdeti. Igy az egész idöszakra csupán

hat szinlap szükséges. Ezek nyomdai költségét a napi költségek

fedezik.

E szinlapra csupán oly tagok neve nyomatik, kik sziné-

szi képességgel birnak. Ez is olasz szokás.

Ily képességlevelet a vidéki szinész Pesten szerezhet, miután

ott érettségi vizsgálatot állott ki, egyfelöl az illetö egyetemi tanár

urak elött, másfelöl a nemzeti szinház tagjaiból álló bizottmány

elött ; amott az iskolai szaktudományokból, emitt szinészeti képessé-

geik mivoltát illetöleg.

Ezen vizsgálatokról adott bizonyitványok teszik a képesség

levelet egy könyvecskébe foglalva.

Ki e vizsgálatok alkalmával a képességnek feltünö jeleit adja,

azt a nemzeti igazgatóság néhányszor fellépteti, s ez ünnepies tény

által öt mintegy a szinészetképesek sorába iktatja ; e tényt képes-

séglevelébe jegyzi, s a késöbbi felvétel reményével bocsátja öt vi

déki gyakorlatra, miután a nemzeti szinház alapitványa nem engedi,

hogy keblében minden jó reményü kezdönek azonnal helyet ad-

hasson.

E képességlevélben két rovat van ; egyik az erkölcsi viselet

rovata, másik a müvészi viseleté.

E képességleveleket a vidéki szinházak pártfogó intendánsai
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veszik át a szinház-idöszak kezdetén ; ezek töltik be végül az emli-

tett két rövatot, az idöszak alatti viselet minösége szerint.

A melyik vidéki szinész képességlevelének müvészi és erköl-

csi rovatai tizenhat éven át feddhetlen jellemtisztaságot, buzgal-

mat és müvészi haladást tanusitanak : azon szinész a pesti

nemzeti szinház tiszteletbeli tagjává lesz, e czim-

mel élte fogytáigélhet, segyszersmind a nemzeti

szinház n y ugdíjképes tagjainak teljes jogába lép.

Ellenben a mely szinész képességlevele például efféle megro-

vást mutat : iszákos, kártyás, garázda, hanyag, stb. elsö

megrovás esetében elveszti nyugdijképességét ; második esetben el-

veszti nyilvános nevét, mi abban áll, hogy neve a szinlapról vég-

kép ki van törülve ; harmadik esetben elveszti képességlevelét s ez-

zel együtt felléphetési jogát.

Oly kezdöknek sines joga helyet foglalni a szinlapon, kik az

érettségi vizsgára még csak készülö'ben vannak, s igy képességle-

véllel még nem birnak.

*

Ha valaki a vidéki szinházak és szinészet javára s biztositá-

sára czélszerübb vagy gyakorlatibb módot is ,ismer : legyen szives

vele fellépni, én a magaméval azonnal lelépek ; miután különben

sem akarhattam vele többet, mint gondolatot ébreszteni.

Mert mi a kivihetoséget illeti, fájdalom, nagyon is valósziníí,

hogy ez ügyben a legczélszerübb tervek is a jámbor óhajtások kö-

zött fognak vesztegelni még igen sokáig.

Annyi azonban bizonyos, hogy a társadalomra nézve nem le-

het többé közönyös azon kérdés, hogy kik és hogyan kezelik

azon müvészetet, mely a nemzet legdrágább kineseinek bizományo-

sa, s mely az életre oly nagy befolyást gyakorol.

Minden müvelt ember érezni fogja, hogy vidéki szinészetünk

sorsán javitani kell, s öszhangzásba hozni azt a kor kivánalmaival ;

hogy módot kell benne találni, miszerint vidéki szinesznövendé-

keink hivatásuk magas önérzetéhez emelkedjenek ; hogy ekkép

megtisztuljon és tisztán is tartassék azon forrás , melyböl nemzeti

szmházunk ifjuságot és eröt meriteni kénytelen.
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Ohajtania kell mindenkinek, hogy azon tömérdek áldozatok,

miket egyes honfiak e müvészet oltárára hordanak ; ne folyanak

örökké a Danaidák hordójába , hanem sikerök teljesen biztositva

legyen, mind a müvészet, mind a társadalom érdekében.

E végböl a fentemlegetett képességlevél behozatala különösen

életbeható intézkedésnek látszik, összegondolva ezzelavidéki szinész

nyugdíjképességét ; mert nem lehet megmérni, mily roppant erkölcsi

erö fekszik abban a szinész életirányára nézve, ha számára egy biz-

tos és nyugalmas életszak van kilátásba helyezve, bármily kétes tá-

volságban ; mikép szelidíti meg az örökké rózsaszinben ragyogó lát

vány a vad kicsapongót, mikép teszi szorgalmassá a hanyagot, türel-

messé a nyugtalant, engedékenynyé a követelöt; mint ád eröt a

csüggetegnek, rugalmasságot a lankatag léleknek ! Szóval : egy С h e-

rub gyanánt, mint óvja meg az elsülyedéstöl, mire a reménytelen-

ség s ebbeli fásultság szokott vezetni.

Ha e képességlevél eszméje valósulhatna : akkor avidéki szin-

ház-intézetek bizonynyal szives tartozásuknak ismernék, minden ki-

telhetö módon gyarapitani azon központi nyugdíjintézetet, mely a

jog ajtaját az Ö s s z e s magyar szinészet számára megnyitotta.

*
* *

És most lássuk : minö idöt mutat a nemzeti szinház arcza e

pillanatban.

Örömmel mondhatni, hogy helyzetéhez képest a lehetö leg-

jobbat.

Hogy helyzete alatt mit értünk : azt mondani sem kell. A do-

log csak oda megy ki, hogy a nemzeti szinház bevégezetlen mfí.

Ugyanezért, midön azt látjuk, hogy vidékeinken uj szinházak emel-

kednek, mig a központinak falait támogatni kell : e látvány minden

szépségei mellett sem okozhat oly örömet, mely a bús vegyülettöl

tiszta volna.

Mert hiszen a legszebb falunem tetszik-e sutának, ha közepéböl

a helység dísze hiányzik: améltóságos egyház, melynek büszke tor-

nyáról az egész vidék belátszanék? Es minél csinosabbak a kis há-

zak: nem annál kirívóbb-e közöttük a be nem fejezett nagy ház? s
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nem egy gúnyos felkiáltó-jelt képez-e ehelyiség lakóira, kik jólétök

forrásáról : a hazáról, s ebben Istenröl megfeledkeztek ?

Vagy talán utoljára kerül a sor a legnagyobbik munkárai

midön már mindenki gazdasága rendben van ? Talán a jó gazda

csak azért igyekszik elöbb a maga dolgát rendbehozni, hogy képes

legyen a közjóra is áldozhatni, s a honfitartozások minden adóját

saját romlása nélkül róhatni le ? . . . Oh akkor semmi baj !

Egy nemzeti szinház életbiztosságának, függetlenségének, vi-

rágzásának négy feltétele van. Országos pénzalap, hazai szinkölté-

szet, szinész-képezde, nyugdíj.

Mi az elsöt illeti : az orságos pénzalapnak legalább is három-

szor annyinak kellene lenni, mint a mennyi, hogy ez intézet fensé-

ges czéljainak függetlenül élhessen : hogy a szinköltészet fájának

harmata, lége, napsugára lehessen ; hogy a közízlés irányadójává

emelkedhessék,ahelyett, hogy annak szolgájává törpülni kénytetik;

hogy jovöt teremthessen, a helyett, hogy a jövöben örökké saját

enyészete rémképeit lássa.

Amde hogyan élhessen szellemi czéloknak az, ki amindennapi

szükség rabja? ki egy pillanatig sem gondolt egyébre, mint hogy

vajjon holnap képes lesz-e fizetni pénzbeli tartozásait ? !

Továbbá, bármily csekélyszerü elemi képezdével is kellene

birnia, melyben szinészetének tiszta forrása buzoghasson. Ilyet a

már fennálló zenedéhez (conservatorium) lehetne csatolni, hogy

egyik a másiknak kiegészitöje legyen ; mert a zenede, mint énekes

müvészeket képzö intézet, igy a mint van, szintén csonka míí, tekintve

operai végczéljait.

Végre nyugdíjalapitványának tizszerezve kellene lenni,

hogy a vidéki szinészetnek is menedéket adhasson, — minek szük-

ségét imént kifejtém ; hogy igy az életbiztosság hatalmas vonzereje

tehetséges ifjakat édesgethessen a pályára, s hogy az erkölcsi felté-

telekhez kötött nyugdíjképesség szinmüvészetünkre nemesitöleg,

tökélyesbitöleg hasson az egész hazában.

Sors átka tehát, hogy ez intézet a lét és nemlét között lebeg-

jen. Igy természetes, hogy a nemzeti szinház fentartó szelleme az

intendans személyiségében határozódik. Ez intézetre nézve életfelté-

tel, hogy az intendans, társadalmi helyzeténél és személyes viszo
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nyainál fogva rokonszenvekkel legyen bástyázva minden oldalról.

Es még ekkor is, a legjobb tapintathoz, az örökéberséghez, s a leg-

eszélyesebb eljáráshoz mindenek felett szerencsének kell csatla-

kozni, hogy a hajó egyik évszaktól a másikig el ne merüljön, vagy

zátonyra ne jusson.

Az intézet nemzeti: tehát az eljárásnak is nemzetinek

kell lenni mindenek felett. Ámde a mi közönségünknek több osztálya

van, s mindenkinek más az igénye. Egyiknek opera kell, a másik-

nak dráma, a harmadiknak népszinmü, a negyediknek magyar mü-

sorozat, az ötödiknek nem annyira magyar, mint remekmüvekböl

álló, a hatodiknak külföldi vendégsereg és látvány. E sziklák és От-

vények közt baj nélkül kell evezni. Minden gondot és eröt a pénz-

tár gyarapitására kell forditani, s e kényszerüségnek még sem hagyni

egészen áldozatul a müvészet magasabb érdekeit. Igazságot kell

tenni tudni azon ezerféle érdekek közt, melyek mindig éllel állanak

szemközt és mindent felforgatással fenyegetnek. Tudni, hol kell kö-

vetelni és hol kérni, mikor kell méltóságot képviselönek lenni, mi-

kor lovagnak, mikor embernek. Minden mozzanatban egyetlen gon-

dolatot tükrözni vissza, melyet a költö e szavakba foglalt :

„Szeresd hazádat és ne mond :

A néma szetet

Szüz, mint a lélek, melynek a

Nyelv még nem véthetett ;

Türj érte mindent, a mi bánt :

Kint, szégyent

Gondold meg mennyit érsz : eszed,

Szived, pénzed, karod,

S fukar légy, alkván a honért,

Ha azt feláldozod."

Hogy e képhez mennyire hasonlit grófRáday Gedeon inten-

daturája : nekem e felett itéletet mondanom nem illik. Igyekszem

azért fékezni örömömet a szinház mostani jóléte felett, nehogy vala-

mikép vétsek a szabály ellen. De ha már balsorsán annyit panasz-

kodtam, talán logikai tartozás lesz, el nem hallgatnom azt, a mi
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benne vigasztaló. Lehet, hogy a pillanatnak e mosolya magával a

pillanattal eltünik, de történeti festvényben a sötét árnyazat mellett

ily pillanatok teszik a vidorabb szineket.

Lesznek, kik a jelen perczekben sem akarnak látni vigaszta-

lót; azonban e két utóbbi év eredményeül el kell ismerniök: 1-ször,

hogy a drámai személyzet számban és minöségben gyarapult és foly-

vást gyarapul ; 2-szor, hogy az anyagi állapot megnyugtató ; 3-szor,

hogy szinköltészetünk a legszebb haladással indult, a szinházi eljá-

rás nem-csekély befolyásával.

Ez utóbbi tiinemény az, miröl még röviden szólani akarok.

Szinköltészetünk sokáig tévelygett. Mellözte a gazdag forrá-

sokat, melyek itthon mindenfelöl környezték, és elemeit vagy tisz-

tán az eszményi világban kereste, vagy idegen tájakon, miket a tér-

képröl is homályosan látszott ismerni, annál kevésbé látszhatott meg

rajta, hogy azon tájak légét szivta volna, s magát lelkileg azok la-

kóival assimilálhatá vala, mi csak mély és lelkiismeretes történeti

buvárkodás után lehetséges — némileg.

Hazai történetünk dús bányáját kevesen vagy felületesen mi-

velték. Polgári és családi életünk drámai elemekben szinte kimerit-

hetlen. S nem voltunk és vagyunk-e mi aristocraticus nemzet,

hol az osztályok oly é 1 e s e n elkülönözvék, hol a fajoknak és

egyes alakjainak oly határozott egyéni kinyomata van ? Mindez so

káig nem volt kellö figyelemre méltatva, nem volt alaposan tanulva.

Mi magát a mííalkotást illeti : sokan delejtíí, vagy kalauz nél-

kül indultak ismeretlen utnak: elmélet nélkül a gyakorlatnak. Ezért

találkoztunk a szinpadon párbeszédekbe foglalt novellák-

kalésregényekkel, történettelés philosophiával.

Vanszinmíí, ésjelesnek tartják, mely a drámai

csomót nem a nézo elött köti meg, hanemakészcso-

mótodadobjaköltOje, mármegkötve, még pedig oly

mesterségesen, hogyhúsz ember három óráig hiába

küzködik megoldásával, végre is csak ketté kell

vágni.

Volt szinköltö, a melyik megforditva tön: elkezdett szöni,

fonni, kötni és bonyolitani, s talán mai napig is cselekedné, ha em-

berei bele nem haltak volna. Egy másik csupán azért állitott ki egy

BOBEâSr OAtAMBOB OÁBOB KMLÉKB. 15
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pár embert, hogy ezek a da r ab m e s é j é t s z é p e n megmagya-

rázzák, hogy a személyek viszonyaival a közönséget megismer-

tessék minden szakasz elején, de nem közvetöleg, mint a hogy kell ;

nem drámai állapot alakjában, hanem közvetlenül, mint valami cos-

moráma tolmácsa; csupán az hiányzott, hogy e tohnácsok, magát a

költöt képviselvén, az orehestrumban foglaljanak helyet a nézök és

szinpad között, a hová tulajdonkép illettek volna.

Némelyek közéletünk hajdani nyilatkozványaiból tájképeket

akartak késziteni ; egész csoportokat igyekeztek abból egyszerre

felmutatni ; hanem épen a tömeg miatt nem láttunk bennök alakot,

mely a fajcsoportot képviselheté ; nem láttunk egyebet kétes körvo-

naloknál, homályos távolságban.

Voltak, kik jellemzésre törekedvén : nemzeti egyéniségünk

árnyoldalait emelték fu sajátságaink értékére. Pártnézetek, deela-

matio, sallang, phrasis, dagály, virágos és képes beszéd (a kályha-

fííto szájában is), üres ábránd, hóbortos fellengzés, álpathosz és sem-

mi valóság: megannyiköltöitulajdonokgyanánt kivántak ragyogni.

Azonban szorgalmasbjaink és jelesbjeink — leginkább azok közül,

kik szinészetünk napi szükségeit fedezik : — azon meggyözödéstöl lát-

szanak áthatva lenni, hogy szinköltészetünknek a haza földéböl kell

felsarjaznia, s mindenekfelett magyarnak kell lennie. Lelkiisme-

retesen tanulták és tanulják történetünket, polgári életünknek nem

esupán felszinén lebegnek, de lebocsátkoznak annak mélységeire, s

fölkeresik a családélet legtitkosabb rejtekeit. Ezek érezni látszanak,

hogy a nagy, dicso, szép, igaz, nemes, az erény és bün, a haza föl-

déröl kell hogy származzanak, nemzeti egyéniségünkkel kell, hogy

birjanak a végett, hogy bennünket igazán érdekeljenek hogy ben

nök magunkx'a ismerjünk , tehát hogy azok lelkünkre mélyen és

biztos sikerrel hassanak.

Az utóbbi napok örvendetes jelenségei közé jegyzendök azon

müvészi törekvések, miket az egyénitésben tapasztalunk, mely

a szinmüvészet elsö és utolsó feltétele.

E törekvések azt látszanak kifejezni, hogy a szinmu épen

azért ilyen, hogy ne regény legyen, se novella, hanem egyenesen

csak szinmíí, melynek feltétele s végczélja az, hogy elöadassék :

hogy a szinmu, lényegében és alakjában nem más, mint é 1 ö s z ó
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zat, az egyéni bensö élet közvetlensége, melyben minden hang:

egy szivdobbanás, minden mondat : egyéni cselekvény, minden cse

lekvény : a perczenet szülötte ; hogy itt minden eszme : érzelem ; s

minden érzelem : elödének szükséges szüleménye, mely már utódá-

val terhesen jön a világra : hogy ez érzelmekben az élettartalom

quintessentiája foglaltatik ; hogy közülök mindenik az e g é s z egyént

tükrözi vissza, s mindenik egy mierocosmos, egy könyv az egyéni

élet történetéböl ; végre, hogy itt minden gondolatnak, képnek és

virágnak csupán a legszigorubb egyéni feltételék alatt szabad meg-

jelenni, és csupán e feltételek határoznak értékök felett.

Most már van okunk hinni, hogy történetünk valamennyi

nagy alakjai szintén magukhoz illö müvészi kezekre fognak találni,

mi szinköltészetünk legdicsíflbb, de egyszersmind legnehezebb fel-

adata.

Vannak nemzeti alakjaink a hösi századok láthatárán, me-

lyek annyira fenségesek, hogy ha mi az ösgörög nép volnánk, ez

alakot költészetünk eddigmárbizonynyalazistenektífl származtatná,

s ezek közé igtatá vala. Hanem épen ezért, a szinköltönek, k i az

emberinagyságemezeszményképeit megakarja tes-

tesiteni: legalább is oly erösnek kell lenni, hogy e daliák buzo-

gányát felbirhassa. Müvészeink érezni látszanak, hogy a müvészet-

nek itt a valóság szinvonalán alól maradnia nem szabad ; hogy e

colossalis alakoknak azon tündöklö dicskörben kell elöttünk meg-

jelenniök, a mint a képzelet és távolság öket lelkünk elébe festi ; s

hogyha e nagyszerü valóság benyomásait, csodálatunkat és mély

kegyeletünket a müvészi képmásolat teljes mértékben igazolni nem

birja : háboritania semmi esetre nem szabad, mert e tény szintugy

bántaná a honfi érzelmét, mint compromittálná amüvészetet. Maguk

a legnagyobb szinköltök a legnagyobb eszélyességet és ovatosságot

tanusiták e részben. Nagyszerü, de kevés vonásokban tüntették fel

a történet nagy és dicsö alakjait, és csupán egy rövid pillanatra.

Például : Shakspere Julius Caesart.

Szinköltészetünk tehát a legszebb hazai táj tavaszi képét mu-

tatja, életörömben ragyogó ifjuságával. Hogy e tavasz eljöttét azon

nemeslelküek sietteték leginkább, kik pályadíjaikkal atespedö vagy

15*
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szunnyadó eröket versenyre buzditák : azt hálásan kell elismernünk.

De hogy szinköltészetünkre a szinházi eljárás is jótékonyan hatott :

azt annál kevésbé tartózkodhatom itt fölemliteni, mert nekem benne

legkisebb érdemem sincs.

Egyébiránt ezt fejtegetni nem szükséges. A tények maguk vi-

lágosabban éa szebben beszélnek minden ékesenszólásnál.
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Levelek a szinvilágból.

i.

Pest, 1855. oct. 1.

Fényes szellem ! Mondják, hogy a müvészet világa : látszat

világa, s z i n V i 1 á g. De vajjon mi egyéb a mi egész innensö vilá-

gunk, melynek reggele és estéje, közelsége s távolsága van . . . testi

tüneményei a testre nézve?. . . Nem csupánaz a világ-e a v aló di,

hol az anyag nem akadály a cselekvésben . . . tehát annyi, mint

semmi ? Nem az-e csupán a valóság világa, a melyik nem porlik el,

mint emez ? . . . Ha igen : ugy a müvészet világa nem egyéb, mint

szinvilág a szinvilágban. . . . Hamlet kis szinjátéka Shakspere nagy

szinjátékában.

De bármennyivel szebb, jobb és valóbb legyen a te világod a

mienknél, fényes szellem ! . . . nemde szivesen foglalkozol azért ifju-

ságod „regényes" emlékeivel ! . . . Avvagy közönyös lehetnél-e te

ama dicsö eszmék földi sorsa iránt, melyeknek oltárán ellobogtál ?

. . . Óh nem ! . . . Nagy és szent vonzalmak önkénytes lánczai füz-

nek tégedet mihozzánk mindörökre.

Ne vedd részemröl sopánkodásképen nemes barátom, ha köz-

leményeim rendében gyakran fogsz tölem olyanokat hallani, mik

nem épen örvendetes tényekröl szólván, nem hangozhatnak édesen

a jobbak fülében. Tudod, hogy én a vészmadarak közé nem tartoz-

tam soha. Ki akarna inkább holló lenni, mint pacsirta? Ha jól va-

gyok : miért zavarjam jóllétemet azon gyötrelemmel ; hogy a rosz

beüthet? Ha rosz a mi jelen van: miért ne feledjem ezt, a jóra gon-

dolva, minek minden bizonynyal jönnie kell ? Aztán hiszem, hogy a

jót becsülhessük : a rosznak is léteznie kell, még pedig érezhetöleg.

A világosságnak nemde föltétele a sötétség? Ellentételek nélkül
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nemde a mindenség összhangzása csak egyhanguság volna, azaz :

képtelenség. Hiszen te mindezt még jobban tudod.

Szükségkép történik tehát minden a világon, s igy az is, hogy

a mi nemzeti szinházunk meg folyvást a Damoeles kardját lássa

maga fölött ; hogy élete kétes állapot legyen a lét és nemlét között.

Ime, alig üdül fel tavali betegségéböl : már is az a hire, hogy Ráday

gróf vissza fog lépni az ügyek vezetésétol ; mi alig jelenthet egye-

bet, mint hogy állását oly nehézségekkel látja körülvéve, melyek

minden törekvést paralyzálni képesek. Ez pedig annál méltóbb a

figyelemre, mert Ráday gróf több mint háromezer forintnyi deficit-

tel vette át az intézetet, jelenleg pedig sem deficit, sem fennakadás

nines a fizetésekben ; holott a drámai személyzet azóta gyarapult,

külonféle adósságok rovattak le , a nézöterem pompásan föl van

díszitve, szóval : a zátonyra jutott hajó ismét lengövé lön.

De minthogy minden szükségkép történik a világon, tehát

ngylátszik szinházunknak is még jó darabig az a sorsa lesz, hogy

tárgyul szolgáljon ujabb meg ujabb igazgatási kisérleteknek, hogy

cmtödéje legyen mindenféle míívezetési fogalmak, tervek és theoriák-

nak, hol a mit egyik igazgató épit, a másik lerontsa, s elöde hibáit

minden uj igazgató sorban ismételje, s mindenik épen akkor lépjen

vissza, midön már szakába kellöleg beletanult, a körülményekkel

jól megismerkedett, s az igazi kerékvágásba jött.

Sok derék ember lehet ugyan még e hazában, ki elég szakké-

pességgel bir eligazgatni egy ilyen esodálatos szerkezetü szinházat,

mint a miénk, s kiben e mellett elég hazafiság is van, hogy e hiva-

talt elvállalja ; de van egy idevaló kellék, mit nem pótol ki semmi

más képesség, sez:aközbizalom az egyéniségben...

ugy-e szeretett barátom ?

Higyjük, hogy a lehetö legjobb fog történni, s reméljük^ hogy

leheto legjobban lesz valósitva mindaz, mi a jövö évnek maradt fel-

adatul ; minö például a drámai testületnek organicus kiegészitése.

Mert ez, — mint látod, — még mindig esonka. Egy másodrendü

hösnö ; egy szép fiatal sonbrette szinésznö ; egy vén komika s még

egy fiatal ember (magnak) az ifjabb szerelmes szakra: ezek a legin-

kább hiányzó tagok. Azonban tudom egyetértesz velem, ha mon-

dom, hogy jól rendezett szinháznál egy drámai karvezérnek,
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— az ugynevezett statisták (néma személyek) betanitója s vezetöjé-

nek — sem volna szabad hiányzani : még kevésbé pedig drámai

karszemélyzetnek, legalább is 1 2 csinos nöböl és 24 fiatal em-

berböl állónak. Mert nálunk az operai karszemélyzet két-három

egyén kivételével, ki van véve a drámai népi szolgálat alól, mint-

hogy a népszinmüvek és operákkal eléggé el van foglalva.

Mint jól tudod : a szinpadi elöadás non plus ultraja : a tökéle-

tes egységben ¿111. Azt is tudod, hogy e tökélyt el lehet érni

rendkivüli lángelmék nélkül is ott, hol minden egyes tag val ó ban

érti és érzi, hogy nemöérette van az egész, hanemövan

az egészért. Nem egyes szerepröl szólok, hanem egész drámai

estvéröl. Ez egység tehát: a szinpadi elöadás különféle elemeinek

osszeolvadása egy eloszthatlan élö egészben, hol csupán egy ese-

lekvé ny t látunk és érzünk, ugy, hogy a látvány perezeiben nem

érünk rá ennek alkatrészeire gondolni. Mihelyt ilyenkor egyes rész

tartja lekötve a figyelmet, talán nagyobb mértékben, mint ez öt il-

letné : ott a részek közt nines kellö a r á n y ; nines tiszta összhang-

zás;ott az élet egészsége kibillent egyensulyából, saz egy

ség nem tökéletes.

Már most kérdelek, lehet-e müvészi egységröl szó, az elöadás

öszletében, hol például népnek volna lényeges részvéte, s e nép

hiányzik, vagy rögtönözve van idegen gyülevész csapatból, mely

nyelvünket sem érti ? . . . hol például száz embernek egy és ugyan-

azon indulatot kellene kifejezni, teljes egységével a hang és mozza-

natnak : és hol e száz embert elöadás elött fél órával fogdossák ösz-

sze az utezákon és herbergeken ? . . . lehet-e szó a szinpadi csaló-

dásnak csak negativ eszközléséröl is , ily drámai karszemély-

zettel ?

Sehol sines ugyan oly nagy számu rendes karszemélyzet,

minö n é h a szükséges ; de azért minden országos vagy fejedelmi

szinháznak van bármi csekély számu rendes kara , mely mintegy

zoméül szolgál a rendkivülinek. E rendkivüli kar pedig nagy

szinházaknál szegényebb sorsu tisztes polgárokból áll, kik kötelez-

vék bizonyos napi díjért alkalmilag szinpadi szolgálatot tenni. Ily

comparseriával, mely nem változik soha, lehetségessé válik aztán

népcsoportokat illeszteni a szinpadi képletbe, a nélkül, hogy az elö
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adás egysége csorbát ne szenvedne, söt lehet általa müvészeti esz-

méket nagyszerüen valósitani.

Különben drámairodalmunk telére tavaszi napok derülnek. A

Tomory-dij, melyröl hálás elismeréssel illik emlékeznünk, egy

pár állandó becsü drámát bizonyosan létrehozott. A hasonló

rendeltetésü gr. T e 1 e k y-féle alapitványról még mélyen hallgat

ugyan a krónika, hanem hiszen majd az is megtermi gyümölcseit

„annak az ö idejében." Hallottunk barangozni valami 1000

aranyos párisi alapitványról is, magyar drámák dijazására : vaj-

jon mi lett az ezer aranyból ? . . .

Hajh drága barátom ! sok a mi szükségünk. Hanem hiszen

azért holtig csak megélünk. — Különösen technikai segédeszkö-

zökre nézve nagyon elmaradtunk a velünk egyrangu szinházaitól

Európának. Légszesz ég ugyan szinházunkban , de világitásunk

nines. Pedig ha sejtenék sokan, kiket érdekel, mi az a világosság,

mely láthatóvá teszi a láthatlant, az emberi lelket és szellemet, me-

lyek csupán bizonyos finom organumokon át láttatják magukat,

mely organumok nálunk mély sötétségbe temetvék, ha tudnák, mi-

esoda tényezö szinmüvészetben a fény szine, vegyülete, aránya,

mértéke. . . mennyi függ ezek alkalmazásától a kép jellemére s igy

hatására nézve ! Nálunk a reggeli és déli fény , napvilág, holdvilág,

gyertyavilág, külsö világ (mezei), bensö világ (szobai): mind egy

és ugyanaz. Pedig ezeket a théâtre français már 1844-ben megtudta

különböztetni. Láttam ugyanakkor a párisi nagy opera „Péri" czi-

mü balletjében gyönyörü keleti napot. Nem a nap t e s t é t, — mert

ezt másolni akarni nevetséges — hanem a nap ragyogó fényét, mely

a vidéket bizonyos átlátszó zománezezal vonta be, s tündéri hatásu

volt. Láttam a béesi várszinházban szintén akkoriban már egy kis

drámában (Ansehütz egy erdöszt játszott benne), gyönyörü téli vi

déket holdvilágnál. . . . itt a müvészet tökéletesen a valóság szinvo-

nalára emelkedett. Természetes, hogy itt a festészetnek és világi-

tásnak teljes Oszhangzásban kell lenniök. Szinmüvészetben nagy

szerüen lehet majd egykor alkalmazni a J e d 1 i k-H ama r-féle vil-

lanyütegek csodafényíí világát. A mi napjaink és holdjaink most

még nem is felülröl hanem csak alulról világítanak.
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Aztán mi tagadás benne, szellemi barátom, hisz a szegénysé-

get különben sem lehet titkolni, — bizony mi kissé el is rongyosod-

timk. Jelmez és diszlettárunk pusztulásnak indult, mert hiszen az

idö a vasat is megemészti. Magyar jelmezosztályunk még megle-

hetös karban volna, — a hadi viselet kivételével ; — hanem olasz

és franczia középkori viselet dolgában igen szegények vagyunk , a

rómaiban és keletiben pedig egészen koldúsok. Különben , hogy a

legszebb és legdrágább díszöltözeteink csakhamar elpusztulnak, az

igen természetes : mert nem vagyunk képesek kivinni, hogy a kar-

személyzet öltözete teljesen el lenne különözve a szereplökétcfl. A

drámai Mátyás király biborát holnapután egy derék szabólegény

viselendi, mint választófejedelem a „Profétá"-ban, Julius Caesar pa-

lástját pedig egy becsületes vargalegény, ki Prágából épen most

érkezett meg a herbergre, porosan, sárosan, szennyesen.

Díszleteink is csak voltak. E részben, fájdalom, annyira va

gyunk a szinpadi civilisatiótól, mint a hol a gözgépet még pokol-

gépnek tartják. Párisban már nincsenek ugynevezett szinfalak (con-

lisse-ák). A francziák czélszerííbb oldalgépezetet találtak fel,s a régi

merev keskeny oldalfalak helyét egyszerííbb oldaldiszlet foglalta

el, miben a szinpadi technika csakugyan non plus ultráját érte el a

természet és életvalóság másolatának. A termek például oldalt és

felül egészen zárvák, épen ugy, mint hátul, — ugy szólva termé

szetes falakkal. Midön pedig a szinpadnak szabad vidéket, tájképet

kell ábrázolnia : ekkor a szinpad területe nem merev négyszöget

képez többé, stereotyp falakkal, hanem körvonala határozatlan,

, szabad, szeszélyesen elhelyezett részleteivel egy tájképnek, mintegy

rámába foglalt végtelenség.

Három nagy szükség van e szerint, a mire fundus nines :

drámai karszemélyzet, jelmez, diszlet. Azonban bizzunk

abban, ki az égi madarakat táplálja.

És most, nemes barátom fényes szellem, a viszontlátásig ! . . .
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II.
•

Pee t, 1855. oct. 12.

Kissé ferde helyzet biz az, tulvilági barátom, hogy folyvást

kell adnunk oly darabokat, melyeknek roszasága felöl tisztán meg

vagyunk gyözödve. Mert lásd, igy folytonos ellenkezésben vagyunk

szinházunk rendeltetésével, mely azt parancsolja, hogy az emberek

izlését tisztogassuk , lelkét nemesitsük. De lásd, kénytelenek va

gyunk a roszat is adni ; ha idegen, azért, mert látványosságával

jövedelmet hoz ; ha eredeti : szintén azért, s még azon kötelességböl

is, mely azt parancsolja, hogy az eredeti gyengét eléje tegyük az

idegen jónak.

Itt eszembe jutnak egy visszautasitott népszinmííre tett észre-

vételeim, a régibb idökböl. Elmondom neked.

„A magyar népéletet, népjellemet, népszokásokat, különbözo

vidékek szerinti elágazásaikban, alaposan kell ismernie annak, ki

ezeket míítárgyává teszi. Sot még ez sem elég ; mert a mit isme-

rünk, azt tudni kell e 1 ö i s adni! mert ez két különbözo dolog.

Hát mégf drámailas: adni elö valamit ! "

„Népszinmííben a népélet es drámai cselekmény e g y-a z o-

n o s, és elválaszt hatlan. Hol a népszokások és erkölesök csak

mint sallangok aggatvák. ide-oda, helyen, idön és szükségen kivül :

az nem népszinmíí."

„Aztán a kérdéses nrííben a magyar népjellem egyértelmíínek

látszott lenni ezekkel : betyárság, szilaj vadság, lócsiszárság, kasza-

kapakerülés, szennyes póriasság."

„Huszár, zsidó, czigány, pandur, betyár, zene, dal, csárda,

dáridó, mind odaillenek ugyan a népszinmu képcsarnokába, de csak

módjával; izléssel és szoros egybefüggéssel ; nem pedig üstö-

keiknél fogva odarángatva, csak azért, hogy a jelenet vagy felvonás

vége csattanjon."

„A kényszerüség , hogy e nemben a legpiritóbb gyarlóságo-

kat is adnunk kell, már azért is sajnos: mert az idegen ember ezek-

ben leghivebb arczképét hiszi láthatni fajunknak , azon közmondás

szerint, hogy „n é z d meg szinházát, látodnemzetét."
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Tagadhatlan, hogy e gyarló látványosságok szinészképzö is-

kolának sem igen alkalmasok .... de hiába ! . . . . hol a honfi köteles-

ség a müvészetivel összeütközésbe jön : természetes, hogy ott az

utóbbinak kell tágitani. Ez a világon mindenütt igy van.

Hanem hiszen majd ki lesznek ezek egyenlitve mind . . . . az

aran y szellö, mely a dráma mezején lengedezni kezd : a szin-

költészetnek bizonynyal ujabb lendületet fog adni ; s ha egyszer

személyzetünk is teljes lesz, ha segédeszközeink, miket elsö leve-

lemben érinték, sziutén rendbe lesznek hozva: majd akkor ismét

oda emelkedünk, hol a tiszta müvészet fog váhii legbiztosabb jöve-

dehni forrássá, s oly míívek fognak legnagyobb közönséget hozni,

melyek legmagasabban állanak szellemi szépségben és tartalmas-

ságban.

Hogy a drámáról és szinpadról való fogalmaink még mindig

eltérnek egymástól : annak, nemes barátom, átalában az az oka, mert

széptudományunk nines; különösen pedig, mivel a széptudomány

ez ágát nálunk dilettansok kezelték inkább, mint igazi szakembe-

rek ; és mert még jeles fejek is bámulatos téveszméket szórtak el a

dráma elméleti mezején.

E téveszmék pedig egyetlen magból nöttek ki. Abból , hogy

a dráma h a t á s á t nemesak külön választották annak b e c s é t ö 1,

hanem épen szemközt állitották . . . kettöt csináltak egy dologból, a

mi elválaszt hatlan. E képtelenség aztán százat szült.

Én részemröl már ez iránt salváltam (gondold magyarul) lel-

kemismeretemet, s elmondám egyik helybeli lapban, hogy a dráma

beese szintugy nem képzelhetö annak hatása nélkül, mint v a 1 ó d i

hatás a dráma beese nélkül ... s hogy egyik a másiknak épen oly

sine qua non feltétele, mint vitézségnek a bátorság, viznek a

nedvesség aczélnak a keményBég.

Hanem lásd, nemes barátom, nálunk a szinköltönek még min

dig ilyenféle tanácsokat adnak : „te szinköltu, ne csak szinpadra ird

a s z i nmíívet, hanem per excellentiam az o 1 v a s ó közönségnek.

Mert a szindarabnak nem kisebb rendeltetése az, hogy olvassák,

mint az, hogy elöadják."

E tanácsadó egyik jeles capacitásunk. Alkalmasint ismered.

Szándéka tiszteletre méltó. Azt akarja , hogy illetö szinköltöink a
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nyegleség utjáról térjenek meg, s törekedjenek valódiságra. De ha

szinköitöink az ö javaslatát követnék : én kétlem, hogy szinkölté-

szetünkre nézve lenne benne köszönet.

Szinköltö, ki az olvasót tartja szem elött: a legveszélyesebb

egyoldaluság utján van ; mert a mily mértékben eszmélend az ol-

vasóra dolgozása közben ; azon arányban távozik drámai kötelezett-

ségeitöl. Tartalommal és szépségekkel fogja müvét ellátni, melyek

a minö becsesek lesznek olvasva : szintoly elvetendök lesznek szin-

padon elöadva. És egy szép reggel azon veszi magát észre szinköl-

tönk, hogy a drámai törvények alól magát tökéletesen emancipálta,

s irt ugyan egy szindarab forma költeményt, hanem az minden in-

kább, mint szindarab.

Elmondom neked emlitett jelesünk nézetét a dráma kellé-

keiröl is, azon megjegyzéssel, hogy e nézet a szinköltö helyzetét

szintoly kényelmessé teszi, mint fentebbi javaslata.

O azt hiszi tisztelt barátom, hogy a dráma, más költöi mü-

vektöl csak annyiban különbözik , hogy az e g y befejezett cselek-

vényböl áll, mely párbeszédekben van irva, azért, hogy sze-

m é 1 y e k beszélhessék el oly hallgatóság elött, mely nem any-

nyira hallgatni jött a szinházba, mint társalogni. . . .

„Már miért nem theázni, estelizni és kártyázni egyuttal?". . .

fogod erre mondani, nemde ... ha e levél jó kedvedben talál? . . •

Hozzá teszi, hogy a dráma egyéni kellékei ennyiböl állnak;

és hogy a dráma egész 1 é t e 1 é t semmi más nem indokolja, mint e

néhány igen alárendelt kellék. Itt mindjárt meg kell jegyeznem,

hogy a dráma létele és elöadandósága: szerintem egyet

jelent.

En azt gondolom, barátom, hogy jó akaratnak e téren alig le-

hetne nagyobb tévedése, mint o 1 v a s ó számára iratni s z i n m ü-

V e t. Ez nem puszta egyoldaluság, mint elsö tekintetre látszik. Meg-

gyözödésem szerint e felfogás a dolgot érettsége tetöpontjáról visz-

szautasitja elemi állapotába. Szerintem ez nem kevesebb, mint azt

mondani : ne járj vasuton, ha sietsz, hanem gyalog .... ne bort

igyál, hanem szölöt egyél .... ne kenyérrel élj, hanem buzával.

Kérdelek : mi szükség van a drámára, ha lételének oka kizá-

rólag nem az elöadandóság?.... Csak puszta szeszély hozta
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volna létre a szinmüvet . . . talán csak változatosság kedvéért a

költöi formákban ? De kérdelek : születhetik-e költöi forma bensö

szükség nélkül ? . . .

A dráma lényében egyetlen eszme van kifejezve: 9az elö-

adás szüksége."

A dráma embriójától — a legelsö dithyrambustól — kezdve,

annak harmadfélezer éves története egyetlen fogalmat igazol: hogy

dráma és elöadandóság egyetjelent.

És épen e fogalomban áll a dráma királysága a költészet bi-

rodalmában te ezt mind jól tudod.

Miként a homeopathicus golyókban az anyagi eró" quintessen-

tiája van összevonva; miként a magban egész fajnak szelleme, alak-

ja, s egy öröklét öszpontosul : szintugy ott van benn a dráma gyom-

rában az eposz, lyra és regény. O maga pedig a költészet összes ha-

talmának kivonata.

Épen az a bökkenö, hogy a drámának igen is határozott egyé-

nisége van ; hogy az ö egyéniségének organicus törvényei annyira

különválók, hogy e törvények legföbbjei semmi más költöi míí-

vel nem közösek, s természet szerint nem is lehetnek.

Épen e törvények természetében fekszik , hogy a szinkölté-

szet egészen specialis hivatást kiván. Valaki lehet lángelmü laníos

vagy hösénekes (lyrikus v. epikus), a nélkül, hogy szelleme csak

közel is járna azon tájakhoz, hol a dráma fogamszik. Az agynak és

vérnek azon sajátszerü vegyületében fekszik e hivatás, miszerint a

lélek tükrében krisztalizálva jelenik meg minden eszme. Nála teljes

egyensnlyban állanak : a gondolat , képzelet , érzés, reflexio, átalá-

nos emberi érettség, s a tapasztalás biztossága. Ó nemcsak eleve-

nen lát minden tárgyat, hanem a tárgyak szemével lát , a tárgyak

lényével gondol, érez és cselekszik folyvást éskizárólag.

Azonban elkomolyodni látom arczodat ; mintha mondanád :

„Istenkisértés volna elemezni akarni a szellem lényét , melyet még

fogalmazni sem lehet." És igazad van; mi csak a nyilatkozványok-

ról okoskodhatunk ; maradjunk azért a tünemények mellett.

Hanem megengeded, hogy egy hasonlatot elmondjak, mi épen

eszembe jutott. Álmodunk egy szép vagy borzasztó történetet; szám-

talan embert látunk cselekedni különbözöleg ; halljuk hangjaikat ;
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érezzük a jelenet benyomásait: pedíg ez emberek mi magunk va-

gyunk ; bennök a mi lelkünk cselekszik , csakhogy öntudatlanul. A

szinkölto ébren álmodik ilyet, és öntudatosan. . . .

A szinmíívet olvasni is lehet, az igaz, mert nem ugorhat elo

készen, mint Minerva, hanem le kell irni, hogy a szinészszel minden

iduben és helyen közölni lehessen. De hogy a szinmíí olvasmány is

lehet: ez csak elonyét bizonyitja a sokoldaluságban, távolról sem

czélt, vagy szükséget. Egyik elönye abban áll : hogy olvasni is le

het, mig például a regényt nem lehet elöadni.

E szerint azt mondani, hogy a regény megbuktatta a drámát,

mint olvasmányt: köriilbelöl annyit tesz , hogy a gyermek

megbuktatta az embert ... a virág a gyümölcsöt . . . az irás a be-

szédet ... a vitorlás hajó a gözöst. . . .

Mint látod barátom, mindezekböl az világlik elö, hogy : aesthe-

tikailag és szinpadilag tökéletes dráma annyit jelent, hogy drámai

dráma. Ez pedig szószaporitás, mely idézhet ugyan elö zavart a

dráma felfogásában, de üdvös dolgot ngyan az ügyre nézve szerin-

tem soha.

Ilyen drámai drámát irni nehéz ugyan, — erröl te is bizony-

ságot tehetsz dalnok barátom, — de ugy-e nem lehetetlen ? Ezt meg-

mutatta két szinész: Shakspere barátod és Molière. Ott van például:

Lear, ez örök példány, minden idök szinköltöje s mütanára számára.

Megöszülend az idö, mig ettöl a refleetáló é6z elfogja tanulhatni az

alkotó müvészetnek abbeli bámulatos egyéniségét s míndazon törvé-

nyeket, melyek, mivel a dráma idegzetét teszik, épen ezért semmi-

hez sem hasonlók magukon kivld, a költészet világában.

Hogy lásd, mily végtelen eltérések vannak nálunk napirenden

a dráma felfogása körül : elmondok itt neked nehányat azon javas-

latok közül, miket én nem regen egyik barátomhoz intéztem.

„Nagy csemények a historiában megannyi periodicus végzö

pont : eredmény. Ez eseményeket kezdö pontjaikra kell a szinköl-

tönek visszavezetnie : a benszereplök szivkamráiba. Innen aztán mint

embryókat inditani ki, hogy elöttünk fussák meg pályájukat. —

Gög, nagyravágyás, gyülölet, csak akkor lesznek ilyenek, ha elle-

neikkel szemközt állittatnak, ha ezekkel összeütközésbe hozatnak, s
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e surlódásból szükségkép fejlödik ki azon cselekvény, melyet a his

toria pusztán jegyzett fel mint k i m e n e t e 1 t."

„Torténeti szinmííben az érintett nagy tények ilyetén organi-

cus kiegészitése , vagy inkább magvából való kinövesztése körül

soha sem kérdezzük, vajjon a szenvedélyek ama mozgalmai s azon

egyéni vonatkozások, melyek a kérdéses tényt megelözik : állanak-e

történetileg ? hanem csak hogy állanak-e müvészetileg . . . azaz : va-

lók-e lélektanilag ? — mi csak azt vizsgáljuk, hogy az ember és

tény között van-e legbensobb kapcsolat és kényszerü egység ? Szin

mííben érzö, szenvedélyes embereket akarunk látni mindenek fölött,

nem historiát.

Kerüld a hosszadalmasságot. Szinmííben minden a mi monda-

tik : a pillanat szüleménye . . . jelen-perczi mük{5dése a léleknek . . .

és még ezen elv mellett'is csupán egy tmintessentiáját szabad elmon-

dani annak, a mit és mennyit ugyanakkor elmondani lehetne ! . . .

Természetes, mert hiszen egy hosszu élet három órába van össze-

vonva. — Vesd el azért a legfölségesebbnek látszó gondolatot is, ha

nem él az mint szívdobbanás ... ha nem kikerülhetlen tényezöje

vagy szüleménye a perczenetnek. . . . Szinmííben minden betíí érze-

lem. A gondolatnak itt csak közvetett értéke van és lehet. Ellenben

penészvirág a gondolat, mely nem a sziv legifjabb lélekzetvétele, s

nem ennek melegét lövelli ránk delejes erövel. . . . Soha egy szót se

irj azon eszmélettel, hogy azt olvasni fogják, hanem örökké az-

zal, hogy azt mondan i fogják. Te ne szavakat irj, miknek sorsa

örök némaság : hanem irj hangj egyeket, miket dal la ni fog-

nak élö keblek hurjain, azért, hogy e hangok rögtön és közvetlenül

az élet hangjaiba vegyüljenek : összhangzásba hozandók ennek szét-

hangzásait (dissonances.)"

„Ha nem gondolatot irsz, hanem érzelmet, lelkiállapotot ; nem

szót, hanem hangjegyeket : akkor lesz míívednek valódi drámai

b e c s e."

Meglehet barátom, hogy én itt szintoly egyoldaluságba estem,

a melyet másban kárhoztatok . . . sot az enyim talán szélsöség-

nek is beillik, minthogy müvészetem iránt elfogult vagyok. . . . Ha-'

nem abban keresek némi vigaszt, hogy én legalább a gyakorlati

oldalon vagyok. — laten veled ! . . .
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ra.

Baja, 1855. oct. 20.

Láttál-e már ilyet, szellemi barátom? Ez az én bajtársani

Apolloban, ez a vidéki szinigazgató, leszólit ide Bajára vendégsze-

repekre . . . én jövök nyakrafóre : s neki hire sines .... azaz hire

volna . . . hanem ö maga Szegszárdon van. . . .

No de sebaj ! . . . teszünk róla, hogy ez az idö se menjen kár-

ba, melyet itt e vendégszobában kell töltenem, az én vidéki pálya-

társaim érkezésére várakozva.

Tölthetném-e pedig jobban és szebben ez idöt, mint hogyha

veled foglalkozom, szellemi fönség ! és kedves müvészetem-

mel?

Hogy én elfogult vagyok müvészetem iránt: az igaz, és oly

természetes, mint hogy az anya elfogult gyermeke iránt, a polgár :

hona és faja iránt, a madár : az erdö és szabadság iránt.

Természetes tehát, ha veled együtt azt éneklem, hogy :

„Minden müvészetek

Fején a korona :

A mi mUvészetlink

Ellen ki mondana?"

Te vagy legfényesebb bizonyságom : hogy ez másként nem

is lehet. Mert nines benne mód, hogy szakember a tökélynek csak

némi fokát is elérhesse, ha nines iránta végtelen lelkesedéssel, mint

legmagasabb eszményképe iránt. Honnan meritne tápot, ha nem e

lelkesült szeretetböl : a minden gáttal daezoló lelkierö, magával a

sorssal síkra szálló idegzet; a küzdelem, türelem. nélkülözés, ki-

tartás ? ! . . .

„Nyegleség ! . . . szeretitek - a dicsöséget . . . vagy épen a

mindennapi kenyeret . . mondja ki, nem szeret . . . ki csak nevé-

röl ismeri e fogalmát a szenvedélynek. Hanem feleljünk meg ennek

.a szeretetlen uri embernek.

A szeretet: czél, és nem eszköz; vagy még inkább mondhat-

nók, hogy eszköz és czél egyszersmind önmagának. Díjért szeretni
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annyi, mint a dijat szeretni, ez pedig annyi, mint onmagát szeretni :

azaz : nem szeretni senkit és semmit önmagán kivül. Ámde szeretni

fönséges tárgyat : lényt vagy eszmét, mi rajtunk kivül van ; szeretni

a viszonzás legparányibb eszmélete nélkül, igénytelenül : csupáu

azon boldogságért, mi az adás sikerében, aboldogitás érzetében van:

ez a valódi szeretet.

Ha a mély szeretetben a hálára való számitásnak legparányibb

gondolata van : az ellenmondása ez érzelemnek. Kellemesebb ugyan

viszonzással találkozni, mint hálátlansággal ; hanem azért a viszon

zás vagy hála hiánya mitsem változtathat a szerelmen vagy szere-

teten.

Eszmél-e az anya hálára, ¡midön sanyaru munkával táplálja

gyermekét ? ... Es ha gyermeki kéz döfi keresztül az anyai szivet ;

megszünik ez azért szeretni ? . . . Oh nem ! . . . a szerelmet megölni

nem lehet ; s az anya, mint az anyagtól fölszabadult gondolat és ér-

zelem, mint az isteni szeretet közlönye : örangyalává lesz gyerme-

kének, ki öt anyagilag megölte.

Hizelgem magamnak nemes barátom, hogy én müvészetemet

a szó tiszta értelmében szeretem ... s ha e fogalomnak potentiája

volna: azzal fejezném ki e viszonyt, mely müvészetemhez csatol.

De nem ismerek ily fokozatot az i m á d á s o n kivül, mely Istent

illeti csupán, mint örök forrását ama mindenható szerelemnek, mely

delejes lánczolatkép tartja össze a világok világát ... s mely nekem

ugy tünik fel, mint egy menyei tenor-hang, a mindenség dalla-

mában.

Es épen ezért, ha van érdem a szeretet munkasikerében : ugy

az egyedül Istent illetheti, kinek keze például benned és körötted

akként vegyité az elemeket, hogy szükségkép azon irányban kelle

futnod a fbldipályát, melyben azt megfutottad. Ezt meg kell valla-

nod szerényen.

Avvagy például én, tehetek-e róla, hogy ott az elérhetlen

messzeségben egy eszme van elöttem, mire lelkem szemei függeszt-

vék, mely örökké hivólag int, s mely felé ellenállhatlan ero gondo-

lat-szárnyokon röpit, s mely tölem mégis mindig annyira van, mint

a láthatár? . . .

Teljességgel nem dicsekhetem vele, hogy teremtöje volnék

KQBBgSY QALAMUOS OÁBOB KMLÉKE. IG
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azon ösztönnek, mely cz irányban kerget, vagy a szenvedélynek,

mely lobogó láuggal égvén : mint olajat emészti fel e földi anyagot,

és mely mint becsnélküli dolgot veti oda egy eszmének az életet.

Az én eszményi czélom legmagasabbra van helyezve az én

s z e m e i m e 1 o t t ; az tagadhatlan. . . . Azt is tudom, hogy e szó :

magas: viszony-fogalom, melyet a hasonlitás szül. De a szeretet-

nek tömérdek rokonfogalma, vegyülete , árnyazata s fokozata van.

Például a csodálat, tisztelet, kegyelet, becsülés, vonzalom, rokon-

szenv: különvéve megannyi testvérfogahnai a szeretetnek, bárha

nem birnak is egyenként ennek teljes mértékével.

Mondják, hogy végre minden szerelem és szeretet : önzés,

hogy inég az anyai szeretet is ide qualificálható, mennyiben vérün-

ket szeretni annyi,mint sajátunkat szeretni ; márpedigeszó enyim,

érdeket foglal magában, sot épen az érdek különböztette meg az

„enyim"et a „tied"töl. Mind igaz : hanem az önzés nemei, foko

zata és becse között mégis nagy különbség van. Például : minél na-

gyobb kört olvaszt az ember egybe saját éidekével : minél több em-

bert karol föl, mint rokonát, az önszeretet : annál nemesebb, annál

tiszteletreméltóbb az.

Szeresse csak magát minden honfi ily értelemben : boldogság

lesz az élet! . . .

Azonban, ugy-e tisztelt barátom, hogy bárha müvészetemet

elfogultan szeretem, tárgyaért, a nemzetért, s a nemzetben az ember-

ért: ebböl azért nem következik, hogy minden embert elfogultan

szeressek? . . . mert biz az emberek nem mind szeretetreméltók.

Például : ha szeretem azokat, kik elöttem a jót, uagyot és nemest

képviselik, szóval: az erényt valósitják : természetes, hogy azokat

nem szerethetem, kik elöttem semmi erényt nem képviselnek ; de

sot gyülölnöm kell, ha ennek épen ellenkezojét , a roszat

valósitják.

Hanem itt sem feledem, hogy a jó és rosz épen oly relativ

dolgok, mint a nagy és kicsiny, magas és alaesony Azért igyek*

szem az embert saját elemeiben felfogni. Nem feledem továbbá, hogy

a rosz ember gyámoltalan rabja bizonyos gondolatoknak, mik rajta

zsaniokoskodnak ; s ö a s z e m é 1 y, csak gyáva eszköz levén : inkább

szánulomra, mint büntetésre méltó. A mit én ö benne megvetek, vagy
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gyíílölök: az a gonosz elv, a gondolat. . . . Ha ez utamban áll : küz-

denem is kell ellene ösztönszerüleg ; mert köztünk oly összeférhet-

lenség van, mint meleg és hideg, sötétség és világosság között. Alta-

lunk a szellemi ellentételek harczolnak.

E harcz modora — tapasztaltad jó flu , — hogy különbözö

téren különbözö. Például csatában és müvészetben, mint a tied s az

enyim, az eszményi jót és roszat, személyekliez szoktuk kötni, s ezek

harczolnak az elvek helyett, vagy elvekért. Hanem, ha csak s z ó v a 1

harczolunk : akkor csupán gondolat lép föl gondolat ellen. Ekkor

igyekszünk az es'zmét kérgétöl, az embertöl, vagy személytöl elvá-

lasztani, s az elvet eszményi mivoltában tárgyalni. Ámbár meg kell

vallani, hogy ilyen választóvizet sem kapni nem lehet minden eset-

ben, sem alkalmazni . . . mert az ember végre is vagy krisztalizált

jó, vagy kövesült gonosz.

Hanem . . . talán hagyjunk holnapra is ebböl a philosophiá-

ból . . . mert mi nemcsak igével élünk, mint ti oda át . . . aztán az

én vándor-collegáim is érkeznek valahára. . . .

Legközelebb majd elmondom neked, utóbbi napjaim gondola-

tait a mukedvelésröl és a kritikáról, a mikröl tulajdonkép szólanom

kell vala ez alkalommal.

IV.

Baj a, 1855. oct. 27.

Emlékezel, minó" divatban volt a szinpadi mííkedvelés haza-

szerte 1847 körül. Ma már az akkori mflkedvelö társulatoknak csak

hire van fenn. En még szerencsés valék egy év elött ily kellemes

körökben mííködni Ugocsában és Szatmárban ; hanem ugy látszott,

hogy e nehány lelkesek is csupán azért gyültek össze még egyszer,

hogy e pályától ünnepélyesen elbúcsúzzanak.

E napok örökzölden fognak virulni emlékezetem szebb vidé-

kein. . . . Uj korszakot kezdének azok életem történetében. Mi a ki-

kelet a pacsirtának : az volt ez idöszak müvészetemnek, mely akkor

szólalt meg ismét, hosszu rideg némaság után, a szenvedélyek régi

hangszerein ; viszhangozva nemes keblek által, kik tárt karokkal

üdvözlének az elhagyott régi pályán. . . .
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Lehet, hogy ez végsö fellobbanása volt egy nemsokára kialvó

lámpának : de annyi való, hogy e széplelküek körében visszanyerte

lelkem egész rugalmasságát . . . mig ez alkalom egyszersmind uj

adatokkal gyarapitá tapasztalásaimat. Ezek közül akarok neked

nehányat idcjegyezni.

Tudod, hogy a gyöngédtelen tudomány elvileg nem hagyja

helybe a mííkedvelést (dilettantismust). Okai röviden abban

állanak, hogy ez a felületességet érvényesiti az alaposság

helyett, s hogy hamisat hoz forgalomba az igazuak rovására,

. . e szerint a müvészetet hátramozditja.

En azonban mindemellett védhetonek tartom a mííkedvelést

bizonyos határokig . . . és fogom is védeni.

Nálunk a szinpadi mííkedvelés, hasznosságát bizonyitotta be

nemcsak az emberbaráti (philantropicus) tiren, hanem — társadalmi

helyzetünk sajátságainál fogva — a polgárisodás terén is.

Hazánkban ezerek fogjak áldani a mííkedvelö társulatokat,

kegyeletes alapitványaikért, késö idökiglen. Masfelöl pedig, azon

tény, hogy a társadalom maga lépett ál a müvészet légkörébe : már

maga foglalási tény a polgárosodás számára.

Legegyszerübb lesz a gyakorlatból mutatni ki, mint áll a

dolog.

Tisztes cisaládok, — leginkább az aristocratia x-étegeiböl, —

vállalkoznak, hogy jótékony czélra szindarabot adjanak elö. . . .

Századunkhoz illö mód, jótékonyságra birni az embereket. . . .

„Nesze : adj !" . . . Es с családok ifju sarjadéka, reményvirága, föl-

lép a szinj)adon . . . nyilvánosan . . . elöször életében. A hölgyiség

szerény ibolyája elhagyja családi rejtekét, hogy a nagyvilág kellö

közepébe lépjen. . . . Unnepélyes pillanat ! ... A remego nöi kebel

bátorságot s ihletet igyekszik meritni azon érzetböl, hogy jótékony-

ságot gyakorol . . . hogy e mellett nemzeti ügynek tesz szolgálatot :

s a zavar elsö perczei elmulván, kifejti hölgyisége ifju bájait, öntu-

d at 1 anul, s épen ezért igézö hatással, oly vegyületü társaság

elött, mely e bíívös jelenségnek tanúja soha nem lehetett volna e z

alkalom nélkül. . . .

Az elöadást gyakorlatok elözték meg ...se mù'gyakorlatok

mind a két nemü ifjuságra nézve valódi leczkeórák voltak a nyib



245

vánosélettudományból. A leczkeórákat s z i g o г 1 a t követi :

a lélekéberség és társadalmi ü g y e s s é g minden neméböl

és fajából.

Kérdelek : nincs-e tényleg elismervTe itt a szinmüvészet képes-

sége az ember-idomitás minden nemében ? kérdelek : vajjon e tény

nem döntött-e le minden válaszfalat, melyet a társalom és szinészeti

osztály közé sötét századok emeltek ... s mely falak fölépitésén a

sötétség kezei ujolag szorgalmasan kezdenek dolgozni ? . . . Szóval :

e tény nem mondotta-e fenhangon, hogy „világosodik" . ! . ?

Nem vitatom, hogy a mííkedvelés íett-e szolgálatot az igazi

mííértelmiségnek ; de mondhatom, hogy engem teljesen megnyugta-

tott arra nézve, miszerint hazánkban a szinészetnek többé magva

szakadni nem fog. Ez alkalom bámulandó szinészi képességeket tün-

tetett föl itt-ott a homályból ; s megmutatta, hogy fajunk valóban

egyetlen faj volna az emberi erök csodás mértéke, vegyülete és sok-

oldalusága tekintetében, ha az eröket kifejteni módja, ösztöne, aka-

rata s kitartása v o 1 n a (!!!).. .

De menjünk tovább. Ilalljuk, mit mond az efféle mííkedvelés-

hez a nézöközonség? . . .

Ennek egy része teljes igénytelenséggel lép ugyan a terembe,

de másik része érdekböl fizet, és jogot vásárol az élvezethez ; külön-

ben aligha eljött volna. . . .

Ellenben atársulat, mely minden érdek nélkül vállalt magára

munkát és fáradságot : mint egyik tényezö a jótékony czélra, elné-

zést igényel inkább, semhogy magát szigoru követelmények tár-

gyául akarná tekinteni.

Ki tesz itt már most igazságot ?

Részemröl én, ha mííkedvelö volnék, a követelö nézönek ezt

mondanám: „a szinlap áldozatra hivott fel polgártárs, és ha el-

jöttél: önkivánság nemboszuság (volenti non fit injuria).

A jótékony czél, mííkedvelö czímem és legjobb akaratom lefegyve-

reznek minden követelést."

Halljuk már most mindezekhez a tudomány komoly

hangját.

„Mííkedvelés, fogadott testvér Apolloban ! fogadd köszönete-

met, hogy elöfutára és szállásmestere voltál müvészetemnek és ne
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kem,azöhadsegédének. Azonban miután mi magunk megérkeztünk,

adj he! yet, és vonulj vissza szerényen ! . .

„Mukedvelés, a te vidékeid ott végzödnek, hol a mi müvésze-

tünk birodalma kezdödik."

„Mííkedvelés, a te hadjáratod ünnepi díszmenet : a miénk kri-

miai dráma ..."

Im ily hangon morog a tudomány ; és lám , o maga is elég

kegyesnek látszik a szinpadi mííkedvelést, hazai tekinteteknél fogva

bizonyos határokig eltürni.

Mit tartasz te a kézi mesterségek oly szenvedélyes mííkedve-

löiröl, minó' például gróf B. F. volt Erdélyben ?

Én az ilyenek dicsöitésére könyvet tudnék irni, akár hiszed,

akár nem.

Lásd, én azt is elhiszem, hogy egy kontár szabó, — mino

például az egyesült államok mostani elnöke (?), — ügyesebb szabó-

mestereket tudna képezni, mint akármelyik béesi kabátmüvész, ki

nem kontár (Störer), hanem valóságos czéhbeli mester.

De azt mégis bajos volna valakivel elhitetui, hogy egy debre-

czeni taligás (habár örökke homok és sártengerben uszik is), jobban

el tudná kormányozni a hajóhadat, mint Bruat admirál. . . . Vagy,

hogy egy házaló gyógyszerész jobban betöltené Stáhly tanszékét,

mint ezt б maga betöltötte.

E szerint — ugy-e világos tény ! — azt sem nehéz megmu-

tatni, hogy Istennek ninesen haszontalanabb népe a Dulcamárák

seregénél, amaz irodalmi mííkedvelök hadánál, mely hivatás, szak-

avatottság és müveltség nélkül kontárkodikamüvészet és tudomány

mezején ? . . . amaz universelle-genie-knél, kik született poéták, ál-

lamgazdák, encyelopaedisták és polyhistorok leven : már bölcsejök-

ben tudták mindazt, a mit a jövö évtizedek fognak felfedezni . . .

kik egy ülöhelyökben pipaszónál irnak verset, novellát, regényt,

vezérczikket, szindarabot, kritikát és jóslatot . . .

Te jól ismered e fajt, nagy szellem ; s ez még jobban ismeri

korbáesodat. Arczátlan faj ez, mint a megszalasztott tolvaj, ki utat

veszt, és utóbb üldözöi közé vegyülve legharsányabban kiáltja,

hogy: „fogjátok meg!" . . . Szapora ez, mint minden a mi nemtelen
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a természetben. . . . Szivós bletü mint a macska ... ha ma agyon-

vered: reggel a nap elso sugáritól föléled és elszalad . . .

Nézd ú dicsö szellem, mivé lett a mezö, mely korodbaa már

paradicsomi virányu kezdett lenni, a tavasz minden bájaival, és az

ösz minden kincseivel ! . . . . Most árva parlagin, bürök és kattan-

kóró, tövis és burján tenyészik , buján hirdetvc, kogy c tájról az is-

teni magvetök és kertészek mind kihaltak. . . .

E bnrjánok és dudvák : az i r o d a 1 m i dilettansok, vagy :

poeták tehetség nélkül és tudósok tudomány nélkül.

Efféléket fogok fenyitö széked elé állitani .... majd miholyt

hozzá kedvem és idöm lesz. . . .

V.

Pest, 1855. nov. 10.

Hallom, hogy némely bipok részvétlenséggel vádolják a ba-

jai közönséget irányomban. Kötelességemnek tartom kijelenteni,

hogy azon lapok roszul vannak értesülve. Eu a bajai tisztelt közön-

ségröl és ottani lelkes mííbarátimról csak hálás cdismeréssel emlé-

kezhetem. Tudják meg a szánakozni s z ere tö farizeu-

sok, hogy én e honban so h a és se hol nem találkoztam

még részvétlenséggel. Vendégjátékaim még mindig és min-

denüít oly méltánylatban részesültek, mely a nálam tizszerte érde-

mesebbnck is becsületére válhatnék. Ki ezt megakarja czáfolni :

álljon elö; én annak számokkal fogok felelni.

Es mosthozzád fordulok ismét, régi jó barát, és a tárgyhoz,

miröl a multkor beszélni akartam. Emlékezem, hogy ez észrevétele-

ken egykor gyönyörrel mulattál. Nem kétkedem, hogy igy leirva

sem fogna kevesbbé tetszeni. Tudod jó szellem , hogy én „az idö-

nek elvont rövid krónikája" vagyok. A mit neked ide jegyzek : az

is az idö krónikájához tartozik.

A dolog természetében fekszik, hogy a szinmüvészet

kritikája sehol sem volt és maig sincs kellöleg képviselvc -- hu-

zamosan. Miért? . . . mert erre, kizárólag, teremtö s z el le
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mek képesek : czek pedig ösztönszerüleg, inkább az alkotás, mint a

lemásolás (reflexio) munkájára forditják erejöket s e rövid életet.

Nem a napi didaskáliákról van szó. Ezek feladata nem terjed

messzebb : mint a nap történetét irodalmi jegyzökönyvbe vezetni.

Ezek nem egyebek, mint szinházi nyilvános naplók ; s ha kellö ha-

táraik között akarnak maradni : csupán a legegyszerííbb és rövidebb

ér té s jellemével birhatnak. Kritikáról van szó, mely magának ex

professei követeli e czimet.

Mino legyen a szinbirálat , mit jogosan nevezhessünk ilyen-

nek?.... ezt egyszerüen meg lehet határozni, csak azt kell tndni :

mi a feladata, mi a czélja ? . . . . Feladata belsöleg, czélja külsöleg

szabja ki kötelességeit.

A szinbirálat feladata nem lehet más, mint lemásolni a mes-

termííveket ; hiven tükrözni a század ritka tüneményeit ; a szinészet

mesterétöl lelkesülten tanulni a míítörvényeket; összegyüjteni sren-

dezni ezeket a jövendöség számára. Az ilyen kritika külsö czélja

nem látszik ugyan szándékosnak, de az mégis öntudatos. Az ihle-

tett szinbirálat mintegy önkénytelenül fogja magyarázni az is-

teni nyilatkozványokat e téren. Látszatos szándék nélkül is irány-

adólag, fejlesztöleg fog h a t ni azon ifju müvészi jelöltekre,

kik a míítudomány legutóbbi szinvonalán alul állanak. Az emberek

érzékeit idomitani, nemesiteni fogja; söt csinálni fog érzéket ott, a

hol nines. Es igy mííértelmiséget terjesztvén : fogékonyakká fogja

minösiteni a lelkeket oly gyönyörökre, melyek mert szellemiek, leg-

méltóbbak az ember hez.

Tehát a feladat : tanulni; a czél : tanitani.

Már most, ha tanulni akarok, hogy tanithassak . . . tanulni ama

nagy perczekböl, midön a mester géniusza jó kedvében van, és tel-

jes erejében mutatkozik : hogyan tehessem ezt, ha öt nem értem . . .

ha o reám nézve ismeretlen nyelven irott könyv ? . . . . Mit tanitsak

ebböl másoknak ? . . . Hogyan értessem meg a paraszt emberrel,

hogy a gözmozdony nem ördög, hanem igen természetes dolog: ha

mitsem értek a géphez, ha nines fogalmam az anyagok természe-

téröl s az erök törvényeiröl ? . . .

Hogyan lehessek éjjeli kalauz : ha nem vagyok jártas az illetö

vidéken ? Hogyan rajzolhassak földképet, tökéletest : ha nem is
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merem a tájnak részeit, hegyeit, vizeit, minden zegét-zugát, hogy

igy képzeletemben egy sas látpontjára emelkedjem, s a részekböl

egy egész képet állitsak, elö? . . .

Szükség tehát, hogy az itész, átalános müveltség tekintetében

a mesterrel legalább is egy szinvonalon álljon. Szükség, hogy az

itész, az illeto müvészetnek specialis vidékét, égalját, légét, bensö

életmi.vét (organismus) és alkotmányát (architeetonika) tökéletesen

ismerje. Mindenekfelettpedig szükséges, hogy szüleíett köitö legyen,

s épen szinköltö, vagy más szóval: theoreticus szinmüvész

Szükség, hogy szelleme szárnyakkal bhjon, s bejárhassa mindazon

vidékeit a képzelet és érzelemvilágnak, hol az alkotó mester géniu-

sza megfordult. . . .

A. birálat, mit ezen itész irni fog : egy szép költöi mu leszen.

Ugyanaz lesz papiron , mi tárgya volt az életben : fényképe a gé-

niusznak. . . . Ihlet, csodálat, szeretet, gyönyör, mély értelemmel

egyensulyozva. Ot el fogják ragadni ama ritka perczei az életnek,

midön a müvészi nemtö az érzéki szem elött teljes fényében átvil-

lan. O lelke tükrével, mint napfestész, fogja föl e perczek tünékeny

képeit, hogy örökitse azokat.

Az ilyen birálat gyönyörrel fog hatni, a nélkül, hogy e szán-

dékot ezenvelegné.

Ama jelvezö (symbolizáló) érzék, mely csupán az ilyen ité-

szek sajátja : ellesi a tárgyak és alakok legtitkosabb jelentését, és

benyomásaik minden nemének tud adni hangot, értelmet, magya-

rázatot.

Ekként IS tárgyul állitja a mestert a mester elé. Az ily itész

képmásolata : egy második mestermíí , mely a mester elött uj for-

rását nyitja meg a gondolatoknak, s uj képekkel népesiti meg a mes

ter szellemi világát.

Nagy észtehetség és tudományosság , mely nem egyesül ha-

sonló méétékével a képzelöerönek és kedélyvilágosságnak : épen

oly kevéssé való mííbirónak, mint a jeges medve az aequator alá

majomnak vagy oroszlánnak. Az észnek egyoldalu fejlesztése ki

szokta szoritani helyéböl a képzelö tehetséget , meg szokta fagyasz-

tani a kedélyt és kiolt a kebdböl minden érzelmi fogékonyságot.

Ez ép oly természetes, mint számtanilag bizonyos.
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Tehát a hideg ész és száraz tudományosság nem biráskodha-

tik a lángoló képzelet és érzelem mííve fölött. A vizek lakója ho-

gyan itélhessen a lég szárnyasai felett ? Igy az elveszett lélek oly

északi (relativ) nyelven fog beszélni a müvész munkájáról, melyet a

déli tájak lakói nem érthetnek.

Magadról tudhatod, miszerint a mester koránsem azt akarja,

hogy örökké c s a k dicsuitsék. A mester sokkal inkább azt akarja,

hogy megértsék. Egészséges kedélyt és elfogulatlan keblet igé-

nyel itészében, a ki arra való. Es igényli azon szerénységet, mely

minden magas léleknek sajátja különben is.

A tudomány, mint ily szerény szellemek hagyományi , leg-

jobban érzi korlátozottságát a teremtés munkájával szemközt. O a

tudomány legjobban tudja, hogy nem itészet találta föl a müvésze-

tet, hanem ez adott lételt annak. Jól tudja ö, hogy a legdúsabb szel-

lemü reflcxio is csak holdvilág marad, a mesteri nap átelleaében.

Jól tudja ö, hogy az évszázadok óta gyüjtögetett észrevételek ösz-

lete alig tartalmaz néhány tevöleges utmutatást a mííalkotáshoz;

s hogy e néhány törvény is anuyi módositást szenved, miszerint

belöle végvc alig marad valami. . . .

Más helyzet áll elö a született itész és egy müvészi ujoacz kö-

zött, kiben a tehetség csillámai látszanak. A föutebb jellemcztem

itész itt egy még fegyelmetlen eröt gyámolitani, bá tor i taní,

idomitanismegóvni akar amüvészet számára. Egye-

nes czélja itt : az ujonezra magára hatni, liígnemesebb s legil-

domosabb módjával a tudásvágy fölébresztésének. E czélból

ki fogja meriteni a dialeetica egész müvészetét, hogy becsüle-

tessége iránt az ifjuban bizalmat ébreszszen, avatott-

sága iránt pedig érdcket, figyelmet, tiszteletet. A

legnagyobb ovatossággal fog mindent kerülni , mi e bizalmas vi-

szonyt legkevesbé is megzavarja, nehogy az elfogulatlan ifju kebel

elötte bezáruljon, s ö sziklára szórja magvait aranyigéinek. Kitáija

elötte lassanként a mérhetlen pályatért, s ez ellenében kimutatja

az emberi ero-korlátoltságot ; de koránsem oly módon , mely reá

leveröleg hasson, vagy épen kétségbe ejtse jövöje iránt: hanem csak

azon ildommal, mely arra szükséges , hogy öt egyfelöl az elbizott-

ságtól megmentse, másfelöl pedig, hogy mélyen be legyenek oltva
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lelkébe a kegyelet és (isodálat érzelemi müvészete iránt, s ennek esz-

ményi tartalma iránt.

Mi történik azonban? ....

Elöáll egy sereg lámpásos gyermek az utezán, fényes nap

pal, s az elhaladó emberek fülébe igyen orditozik : „pornak fiai!

engem kövessetek ! én megvilágitom pályátokat, s .egy kis kraj-

czárért' elvezetlek benneteket az olympusra, hová csak én tudom

az igazi utat." ....

Mit fog e helyzetben a komoly férfi tenni ? Nemde egyked-

vüen halad el mellettök, nem tekintve sem jobbra sem balra? . . . .

Vagy szóba álljon az ember, kinek sürgetös dolga van, minden

vargainassal , ki háta mögött torzképeket csinál? Avagy mindany-

nyiszor megálljon a futó szekér, a hányszor egy kuvasz annak ro-

bogó kerékküllöibe faldos ? . . . Csak jó kedvében j'ut eszébe ilyen-

kor a magyar embernek, ostorhegyével ingerelni e szegény állatok

tehetetlen erölködéseit. . . .

Egyébirant

„Mindig igy volt e világi élet ! . .

Régi dolog, hogy szinbirálat és vers a vesszöparipa, melyen

a diák-gyerek az iskola udvaráról ki, s az irodalom mezejére be-

vágtat. ... A német irodalom nagyjait koronként fellázadni látjuk

e ferdeségek ellen. ílalljad csak, mit olvastam egy szellemdús né

met embertöl e dologról:

„A kritika oly fegyelmetlen és nyers modorban rontott be a

szinmüvészet csarr.okába, hogy itt most valóságos zsibvására van a

tudatlanság, arczátlanság, tapintathiány, otromba póriasság, émely-

gös udvarlások és hódolatoknak. Ez állapot oly visszataszitó, hogy

nem csodálkozhatni a megvetésen, melylyel a drámai kritikától el-

fordalnak maguk a müvészek is."

A müvész ösztönszerüleg teszi fel itészetében a teljes érett-

ségre jutott öntudatot és mélyebb belátást a müvészet titkaiba. A

müvészeti ujoncz eleven törvénykönyvét akarja látni kritikusában,

ki az ö kisérleteit a kor szükségeihez és a kitíízött eszme kivánal-

maihoz merje. De ha mitsem talál benne a feltett sajátságokból : ak-

kor elfogulatlan tisztelete csakhamar gi'my és megvetésbe megy
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át, annyira, hogy az olykori helyes megjegyzésekre nines többé a

ki hallgasson.

„Kritikai pálya szokott végmenedéke lenni az elveszett ta-

lentumnak, az erkölcsileg feldult embernek, a ki elött minden más

irodalmi munkatér zárva van. Itt szokott az ilyen ember házalni bi-

zonyos miudennapi kitételekkel és szokásmódokkal, miket a legol-

esóbb áron meg lehet szerezni, s forgalomba lehet hozni."

„A kritika ujjászületése csak ugy lehetséges, ha mély tudo-

mányosság veti meg alapját ; ha magas fokán álland az értelmiség-

nek ; ha valódi közlönynyé lesz ; ha finom tapintat, szeretet, böles

belátás, dûs képzelet, és született müérzék fogja kezelni Az

ilyen elött meg fog a szinész hajolni, látva, hogy nem oly csapattal

van dolga, mely a tudományos foglalkozíls elöl szökött meg."

VL

(Vörösmarty halálakor).

К o I o z в V á r , 1855. nov. 22.

Tegnapelött érkeztem ide, s most tudom meg, hogy egy sötét

hir szállott utánam, hollószárnyakon.

К. G ... . nak nemrég azt irám, hogy a végzet ugy bánik

velünk, mint Sybilla Tarquinnal. Hozzá teszem itt, hogy Tarquin-

nak volt még lelke, Sybilla utolsó könyvét megbecsülni : mig min-

ket sem Tarquin, sem a végzet nem képesek megtanitani azon lecz-

kére, miként kell nemzetnek becsülni önmagát nagyjaiban.

„Megfäradt ember hamvára nebezkedik a domb !"

De hiszen a világosság nem volna értheto sötétség nélkül . . .

nem rég jegyzém meg. A nagyság és dicsöség fénye mellé sötét ár-

nyék szükséges. hogy ragyogjon ; s e sötét árnyék a nyomor, a

kínszenvedés.

A vén dalnok ott van immár, hol nines többé sötétség. Mily

enyhitö, mily megnyugtató ezt ugy tudni, mint én ; . . . s mily vi-

gasz nélküli árvaság e tudat nélkül a földi lét ! . . .

Oetober 14-én rohan Jókai föl To mor y hoz. „Jertek, ugy
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mond, hozzuk föl az ö reg et. Tatáról jön. Annyira el van gyen-

gülve, hogy a szegletkövekre ül, s fölkelve nem tudja magát tájé-

kozni, mindig visszafelé indul." Fölsegitik hárman Berényivel a

lépcsökön ... s megdöbbentö látvány ! . . . én, ki pár héttel azelött

láttam öt, megtörve bár, de mégis egészségben, most a halált pillan-

tom meg tekintetén. Az enyészet volt ez arczon kinyomva, rémletes

csalhatatlansággal. Vidámon folyt a beszéd, s ugy látszott, hogy

lelke még eléggé jelen van, hanem a haldokló arczára nem lehetett

többé mosolyt idézni. Homlokát a gyengeség veritéke boritá, s enge-

delmet kért, hogy kalapját fején tarthassa. Nemsokára ketten ma-

radtunk. Esti 7 órát ütött. „U gy-e megengedi Gábor ö c s é m,

— ugymond — hogy ledöljekideapamlagra?!! . . . Kü-

lönben is mennem kell, — mondám, — s bucsúztam. Midön az ajtó-

hoz lépek, ezt mondja utánam: „Köszöntöm — két."

Nem értettem jól s ö ismételte szavát. Ez volt végszava hozzám e

földön.

Ki alkotá nyelved müvészivé,

Természet s ember minden állapotja

Viszhangzására képessé, magyar ?

Ki tudta egy nagy nemzet érzetét

Rövid szavakban igy kimondani ?

Ki dallott neked „madárhangok"-on ?

Ki nyelve volt „a vésznek zongorája,

Melyben a harczok menydörgése szól?"

Ki hangja volt „a szellök fuvolája,

Mely kesereg az (iszi lombokon ?"

Van-e összhangzâa tárgy és nyelv között

Ily dicsö, ily tökélyes a világon ?!

Együtt vagytok immár viszont fönséges dalnokai e nem-

zetnek.

Eltüntetek e fold szinéröl, mint meteorok, de itt hagytátok a

búnak és örömnek dallamát, mely zengeni fog, mig ember lészen, s

emberkebelben érzó" sziv dobog.

Minö ének lehet az, melyet ti most ketten dallotok ? ! . . .

„Csak rajta, daloljatok cgyre,

Yerjétek a lantot, az isteni lantot !

Eljonek az évek



254

Századjai s ezredei, letipornak

Mlndent könyöretlenül, óh de

Ti szentek vagytok elöttök.

Mindenre a sárga halált lehelik,

Csupán fejetek koszorúja marad zöld. ..."

VIL

Pest, 1855. vógén.

„Pusztában bujdosnnk" Te mondád.

Uj állomásra értünk . . . az idöben.

Vessiink e pontról egy futó tekintetet a dülöföldre, mit épen

hátralmgyánk.

Egy pár h á z tünik föl mögöttem e sivár pusztaságon ; azok

egyikéröl akarok veled beszélni egykori bujdosó társam. . . . Azon

kis zöld szigetröl, honnan épen jövök . . . ama májusi napokról,

miket К o 1 o z s vár t élveztem — deczemberben.

Mert lásd, a mi majálisaink: a vendégszereplések. Ugy érez-

zük ilyenkor magunkat, mint a madár, melyet a kalitkából kibocsá-

tanak. Kiszabaditjuk magunkat a rend és merev cgyformaság kor-

látiból, s elöttünk áll az általad megénekelt vándorélet egész regé-

nyességével.

„S gondot ki ne felejtene

Fonásaidnál, bor istene,

S bájhaDgjaidnál, szelid zene !" . . .

Sokan vannak a vendégszereplések ellen, kilenczvenkilencz

okból. Sokan vannak mellette száz okból. Mi tagadás : én az ntób-

biakhoz tartozom. Elmondom miért. A vidéknek — illetöleg a hazá-

nak — mert a haza nem Pest, habár szive is annak, — tehát a ha-

zának joga van élvezni gyümölcseit azon fának, melyet 'ó ültetett.

A kertész tartozik szolgálni urának : bemutatván neki szorgalma

sikerét. Es a gyümölcsnek — hapéldául érett és öntudatos lény, —

mily becsület, mily boldogság: gyönyörëül szolgúlhatni azanyának,

kedves zamatu hálával fizethetni a szeretet honi levegöjeért, harma-

táért és napsugáraért, mely táplálta s megérlelte öt !

Aztán, ha prózában akarunk beszélni : a vendégszereplés
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egyszersmind nevezetes jövedelmi forrása ám a nemzeti szinház tag-

jainak. — Jól van-e ez igy: nem vitatom. Megfér-e országos intézet

méltóságával, hogy tagjainak dijazását a véletlenre hagyja, mint a

mily kétes véletlen például a jutalomjátékok rendszere is ? czt sem

feszegetem, sot megismerem, hogy e látszatos anomaliák a helyzet

kényszerüségében teljes igazolásukra találnak. Elég az hozzá, hogy

ez mostanság igy van.

De másfelcfl figyehnet érdemel azon ellenvetés is, hogy a pesti

közönségnek , — mely elöfizet, — joga van a szinházi személyzet

teljes számához folytonosan; mert alkalmasint azegész személyzetre

számit, midön elöfizet, különben talán nem is fizetne elore. Azonban

tudtomra ily teljes szám az elöfizetönek formaszerint igérve niucs,

de nem is lehet ; s épen azért szükséges a szinháznak kettös személy-

zetet tartania — legalább a föbb szakokra, — hogy a betegség

vagy távollét okozta hiányokat a közönség ne érezze . . . legalább

ne nagyon.

Végre nem lehet elvitázni, hogy a becsülettel végzett napi-

munka után pihenésre, az évhosszanta zaklatott eröknek üdülésre,

szabad levegöre, egy kis vacatiora van szüksége.

Szép vacatio — mondhatják Kolozsvárt — 23 nap alatt tizcn-

négyet játszani egyfolytában , csupa Hamleteket és Leareket ;

ugyanannyi szinpadi gyakorlatot tartani, s e mellett majd mégegy-

szer annyi éjet átvirasztani dal és zeneszónál, vig czimborák köré-

ben ! Ellenmondásnak látszik biz ez a pihenéssel : és lám még sem

az ! — Uj lég — még pedig hegyi lég ! — uj közönség ! — régi és

nj barátok vidor serege ! — találkozás szokatlanul eredeti és nemes

egyénekkel ! — egy egészen uj nemzedék,melynek ifju keble a mü-

vészet illetésére most nyilik meg a szépnek, nagynak és nemesnek,

mint virág a tavaszi napsugárnak és szerelemnek ... a delejes vi-

szony, mely e helyzetben van . . . és mindezekkez Borszék isteni

nedve, melyröl irva van, hogy :

„Két magyar bazának vég vadon határa

U j é 1 e t e t forr ki fiai számára." . . .

te tudod legjobban, hogy ez ingerek nem csupán kárpótolni képesek

• a fölemésztett eröt, hanem sokszorozhatják — a példa itt van ; mert

én legalább is tiz évvel ifjabban tértem meg Erdélyböl.



25G

De talán már sokat is beszélek magamról ; pedig ez nem igen

szeretetreméltó szokás. Nem szeretnék azon gyanuba jönni, hogy

ugy teszek, mint azon némelyek, kik attól félve, hogy feledésbe

mennek, nem bánják, szégyenpadra ültetvék is, csak beszéljenek

róluk a lapok és emberek, — de mindig.

,,Térjünk Hekubához."

Ugy találtam ez ösmagyar várost, mint 20 év elött ismerém :

családiasnak, kedélyesnek , egyszerü erkölcseihez híínek , vendég-

szeretcmek nem szenvelgésböl, hanem természeti ösztönböl, a magyar

lélek bensö szükségéböl. — Azon évek, midön kolozsvári lakos va-

lék, az élet tavaszkorába esnek ; hogy tehát falai között otthonosnak,

boldognak érzém magamat: az igen természetes. Jónak, rosznak,

örömnek és búnak minden emléke ugy áll itt most is, mint 12—20

év elött. A farkasutczai V. ház most is épületlen, mint akkor volt, s

az én egykori szerény lakomról is csupán a vörös ablaktáblák

hiányzanak. All a Tivoli, s él annak lelke : a magyar zene.

Tudod, hogy legutóbb együtt repültünk itt keresztül, mint

viharmadarak. Ugyanazon szobában, hol akkor együtt ebédeltünk

В. D. barátunknál, megemlékezénk rólad, s azon napokról. „Vajjon

él-e még? . . . vajjon meghalt-e csakugyan? . . . vajjon hová lett?"

. . . kérdezék mindenfelöl. Hancm ez mindig igy volt, és igy lesz.

A valódi nagyok, haláluk után sokáig élnek még a nép hitében.

Fölmennek a hegyre, s eltünnek annak tulsó oldalán. . . . Ha tud-

nák ök, ha felfoghatnák a mi társalgásunk lehetöségét . . . mikép

sugárzik át olykor szellemed hozzánk, onnan a világosság honából !

. . . Hanem elég erröl. „Ilyesmi nem való testi füleknek" . . . mond

Hamlet atyjának szelleme.

A szinházat jobb karban találtam, mint egykor elhagyám.

Van ugyan még rajta elég javitni s változtatni való ; hanem évtize-

dek mulasztását egyszerre helyrehozni nem lehet. Köszönjük meg

hálás szivvel, ha koronként némi jelét látjuk, hogy még nem fáradt

ki végképen az áldozatkészség ügyünk iráut. Egy kis lankadtság

vagy zsibbadtság még nem halálos baj.

A helyzet mindenesetre nehéz, mert a technikai részen szintoly

sürgetösek és költségesek a tennivalók, mint a mily bajos feladat

másfelöl egy jó szintársulat szervezése, vezetése, s fenntartása. En a
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helybeli viszonyokat és körülményeket, szóval az ügy helyzetét nem

ismerhetém ki annyira, hogy hozzá szólhassak a dologhoz. De ha

ismerném is : a megboldogult F á n c s y L aj o s talentumával kellene

birnom, hogy itt valami okos tanácscsal fölléphessek ; én pedig tá-

vol akarok maradni aShakspere „naplopó politikusának" azon nyeg-

leségétöl, hogy annak adjam ki magamat, a mi nem vagyok : szer-

vezö tehetségnek. Annyit én is tudok, a mennyit mindenki tnd:

hogy „sok szakács elsózza az ételt." . . . Aztán, hogy a vezéri bot-

nak szintugy e g y kézben kell lenni, mint a hegedü-vonónak és a

gyeplönek. Jobb ugyan, azt hiszem, ha a nyirettyü avatott és

gyakorlott kézben van, kivált ha minden primási képessége-

ket egyesit magában ; de miért ne lehetne jó karmester az is, a ki

maga nem virtuóz? . . . ilyennél a biztositékot mindenek felett a

jellemben, aztán az ügyes tapintatban és belátásban kell keresni.

A pesti nemzeti szinház története mind a jóban, mind a roszban

szolgálhat elég példával e téren annak, a ki más kárán akar okulni,

s nem a magáén, mint a magyar szokott. Az is bizonyos, hogy a

eomiték sehol a világon nem kezelik az ügyet közvetlenül. Kezök-

ben csak a fófelügyelet joga van ; a hatalmat kellö kezesség mellett

oda kölcsönzik egyes embernek. Ezen egyesnek érdekében áll, de

rá is lehet szoritani, hogy vas karokkal tartsa fenn a rendet és fe-

gyelmet, s hogy minél több ujdonságot hozzon.

Csak általában jegyzem meg, hogy lehetövé kellene tenni a

szinház rendes élvezését a korlátoltabb sorsu, de nemesebb igényü

embereknek is. Legegyszerübb módnak vélem erre nézve, hogy a

bérletárak a lehetö legolcsóbb fokra legyenek szállitva ; hogy min

den hely bérelheto legyen (az e g é s z szinházi idöszakra), s a bérlet

részletekben fizethetö. Nem tartom gazdaságosnak, hogy a földszin-

ten több iiigyenülöhely legyen, mint zártszék. Külföldi szinházak-

ban vagy minden ülöhely zártszék, vagy minden ülöhely szabad a

földszinten. Azaz : a földszinti tér többnyire két részre van osztva, s

egymástól teljesen elzárva. Egyik osztály zártszékekböl

áll, a másik szabad ülöhelyekböl, egészen.

Nem kevéssé foglalkodtatja az igen tisztelt illetök figyehnét

az is : miként lehetne fííthetövé tenni ezt a hideg szinházat.

A szinésztestületet, egészben véve , kielégithetönek találtam.

I.ÜUHKSSY UAb.VMUOi OÁKOH KM1.ÉKK, 17
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Csak még egy primadonna, s egy tisztes anya hiányzott ; most már

az is van.

Oly erök vannak itt, részint készen. részint fejlödésben , me-

lyek bármely elsö rendü szinház névsorába odaillenek. H. Prielle

С o r n é 1 i a az összes magyar szinészet igaz gyöngyei közé tar-

tozik ; s ha nem félnék, hogy hálátlaneágot követek el a kolozsvári

tisztelt közönség irányában, azt mondanám, hogy az ö helye Pesten

van. A férfiak közt szintén oly tehetségeket volt alkalmam megis-

merni, kikre nyiltan fel lehet hivniapesti nemzeti szinház figyelmét.

Ilyen Rónai. Egyike a legszerencsésebb alkatu szinpadi fejeknek ;

férfias csengö hang; szabályos termet; rugalmas lélek ; gyulékony

kedély. Ilyen Gyulai Ferencz. ... Ilyen Tóth Soma, ki a

burlesk-comicumban ma egyedül helyettesitheti Pesten Telepit.

Ilyen a nem kevésbé szinpadra termett Benedek . . . stb.

A szép tehetségü Szerdahelyi Nelli drámai szakra képezi

magát, s igen helyesen. Kitünö értelmiségc, deli alakja és kitartó

szorgalma mellett neki az urnök és meglett hölgyek osztályában csak

szép jövöt jósolhatni.

Hallottam véletlenül két gyönyörü hangot is egy társaságban. .

Egyik énekhang, a másik beszédhank. Fekvése mindketttmekmezzo-

sopran. (N. I. és A.M. kisasszonyok.) Felsohajték magamban,s gon-

dolám: miért kell ez ifju szép hangoknak, — kiket az Isten is nyil-

vánossiigra szánt, s az emberek gyönyöreül teremtett, — a magán-

élet homályába temetkezni ! . . .

Láttam a mindig ifju Székelynét rongált egészségben.

Dumas régi igazság gyanánt állitja, hogy fél év mulva minden szi-

nészt elfelednek, ki a lámpavilágot elhagyta. Székelyné ritka ki-

vétel e szabály alól. Az o érdemeinek méltánylata : hagyományos.

Ot a nemes érzületü kolozsváriak nemcsak nem feledik, de annál

inkább tisztelik, minél gyakoribb az alkalom, mely érczteti : mit

birtak és mit vesztettek benne ; és kegyeletöknek koronként tényle-

ges jeleit is adják. Legyenek áldva érette.

D e á k i F ü 1 ö p Sámuelt, a lelkes és munkás mííbarátot,

fájdalom, nem találtam életben.
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Nem veszi észre F. . . . bácsi, hogy még csak egyetlen szen-

vedö igét sem irtam ? Latja, nekem ez nem volt alkalmatlan. A jót

hamar megszokjuk, csak akarni kell; s a mi természetes, az nem is

lehet nehéz. Jiár ne késnének sokáig azok a többi szép igazságok is

napfényre jönni, s bennünket az egyszerü természethez vizszave-

zetni : a valódi magyar beszédhez, melynek irásmódunk hátat for-

ditott.

Miért nines egy szellemi távirda innen odáig, melyen esz-

mét lehetne váltani cszközök nélkül, azokkal, kiket a messziségben

tisztelünk és szeretünk !

Vagy miért nem tartott az a hónap legalább esztendeig !

De minél rövidebb volt igy : anmil továbbra tuldom azt ki

lelkileg.

VIII.

(P i n с 8 y Ilk a).

Test, 1856 jan. 27.

A tárczairodalmi furesaságok ujakkal szaporodtak. Ezekkel

akartalak mulattatni, levelem folytatásaul, hanem erre máskor is rá-

érünk. A szinvilági legnjabb esemény, melyröl most irok, komoly

is, kellemes is, tehát elöbb való.

A z e 1 h u n y t F á n c s i L aj o s k i s e b b i k 1 e á n у a, 1 1 k a,

s z i n p a d r a 1 é p e t t.

„Szeguny leányka! — mondaná Kean — tövisbe léptél !"

Ugy tudom, hogy megboldogult ügybarátom Fáncsy La-

jos, szigoru távolságban tartotta gyermekeit a szinháztól. O tudta

miért. llanem a végzet könyvében másként vala megirva : s az alig

14 éves Ilk a e napokban mutatta be magát a nemzeti szinház kö-

zönségének.

Az elsö fellépés estéjtín (jan. 16.) szép számu közimség gyült

egybe, s a jóakarat és részvét hangulatával nézett eléje az érdekes

jelenségnek. A végzetteljes pillanat elérkezett, s a kis Ilka kilépett

a szinfalak közül, mint S h a k s p e r e R o m e o j á n a k J n 1 i áj a.

Természetesen a legélénkebb szivességgel Um üdvözölve. A szép

ifju alak már magában is kellemes benyomást tön. Az érdek, mely

17*
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lyel játékát a közönség kisérte, olynemü volt, mint a szülöé, ki

gyermekét egy magas keskeny pallón átmenni látja. Érezni lehe-

tett, hogy a szinház egész tereme a szeretetnek delejes levegojével

van megtelve.

Elsö jelenete után kérdezik tole : mint érezte magát ? A kis

leány azt mondja, hogy azon perczben, midön kilépett, semmit sem

látott egyebet, mint é des atyját, ki egész valóságában állott

mellette. Lélekzete elszorult, s alig birt szólani. De hiszen hogy is

ne lett volna jelen atyai örszelleme a szeretett gyermeknek e nagy

perczében életének.

Egészben tekintve a tüneményt: külsöleg olyan volt e kis

leány, mint egy ifju lomb, melyen még a születés nedve ragyog a

napsugárban ; bensöleg pedig — daczára elfogultságának — tisztán

gyermeteg, mint a kinek saját bájairól még ontudata nines : és épen

az ifju bájak ez öntudatlansága volt , mely öt v a 1 ó d i J u 1 i á v á

büvölé szemeinkben, önkénytelenül. — Es én, ha szinigazgató vol-

nék, e Juliát mindig kis le.dnyokkal játszatnám , kik még soha nem

voltak szinpadon. A természet kebléröl kölesönzenem öket közvet-

lenül. Csakhogy egy vagy fél évvel mégis idösbeknek kellene len-

niök, mint a kis Ilka.

Második kisérlete „M a r g i t" szerepe volt С z a k ó „К a 1 m á r

és t e n g e r é szK-ében. Ez után már ugy hiszem,. biztosabb alapja van

a véleménynek, mit jövöre nézve mondhatni.

1851-ben tanácsot kértek tölem az iránt, mik lennének aten-

ni valók R. F. képezése körül, kiben, mint gyermekleányban, min-

denki szinészi tehetséget látott. En megirtam gyámjaiuak vélemé-

nyemet s közlöttem azt a „Pesti Napló" tárczájában is (1851. 391 —

92.) hol a többi köztezt mondám : „hogy némi biztossággal lehessen

hozzávetnünk, van-e valakiben hivatás a szinmüvészethez : szüksé-

ges a férfiaknál teljes tizenhat, a leányoknál tizennégy éves

koruság. . . . Ez a szinmüvészet természetében fekszik, s igy kérdé-

sen kivül van."

Fáucsy Ilka kisasszony életkorának azon pontjára ért e szerint,

a hol a nála mutatkozott külsö jelekböl csaknem határozottan lehet

következtetni, s ki lehet mondani, hogy e jelek a legszebb remé-

Tiyekre jogositnak szinészi jövöje iránt. Tiszta esengo hang ; szép
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nagy beszélö szemek ; finom ajkak, köröttök szelid beszélö vonalak;

szabályos arcz; sugar termet; egyenes állás és jarás; szerény moz-

gás; kitünö értelmi tehetség; fogékony kedély; illemérzet; értelmes

beszéd ; tájszokástól tiszta magyar kiejtés. Ez elemek voltak kelle-

mes öszhangzásban láthatók s érezhetök a két elso kisérlet alkalmá-

val, s ezekben áll nagy része az elemi feltételeknek müvészetúnk-

höz. — leánynovendékek részéröl.

Es ezek igy lévén, ha nem hivnák is c kisasszonyt F á n c s y

Ilkának, mégis feljogositnák öt arra, hogy további képezésére a

nemzeti szinház tért nyisson, s öt e pályán lehetö'leg gyámolitsa.

Azontul csupán azon ohajtás marad feñn reá nézve , hogy e

jeles eszközök és sajátságok a lehetö legjobb irányban és solidaris

egységben haladjanak a képezés mezején.

Eleinte nagy, komoly, mélyérzelmü s indulatos szerepeket

játszatni vele annyi volna, mint fejlödésben levö hang-organumát

eröltetések által végkép megrontani, öt magát pedig a még elötte

ismeretlen érzelmek külsö formáinak utánzására szoktatván,

hamis pathoszt és stereotyp üres modorokat oltani bele kiirt-

hatlanul.

Az én nézetem az, hogy bár e szelid gyermek egyénisége

komolyságra, mélabúra látszik is hajlandónak : egy év elött kezébe

se vegyen komoly drámai szerepet. Az ily szercpek szenvedélyesek,

s a nagy világban mozognak. Az ö keble még alig mozdult meg, s

a gyermeki érzelmeken és szorosan házias állapotokon kivül alig

ismerhet egyebet a lelki állapotok nagy világából. Az ily serdülö

leányok fogékonyak ugyan az irott érzelmek iránt , mennyire eze-

ket a sejtelem és képzelet eléjok rajzolta, s ez érzelmek külsö

fo r m á i t néha ügyesen is utánozzák : hanem épen e bensöség nél-

küli formák azok, miktöl a növendéknek minden áron ¡ovakodnia

kell ; mert ha ezeket egyszer megszokta : akkor a természet igazi

szózata, az érzelmek valódi hangja örökre ismeretlen marad elötte.

A remekül irt szercpek hiában érintik meg lelkében késöbb a va

lódi hurokat : e hurok örökké hamis hangot fognak adni. A leg-

finomabb árnyazatok és változatokról pedig, miket az érzelmek

hangszerén játszani lehet, sejtelme sem lesz.

Számára tehát vig szerepeket lesz szükség kikeresni, melyek
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társalgási téren mozognak. Hangja itt is elég eröfeszitésnek lesz ki-

téve, hogy a gyöngédebb változatokban is hallható s érthetö legyen,

s másfelöl az egyhanguságtól távol maradjon. A vidám hangulatu

szerepek a kedély felszinén lebegnek, s a lélek mélyére nem bocsát-

koznak, szóval azon körben mozognak, melyben az ilyen koru

gyermek részint benne él, részint oly közelében annak, hogy nem

érzi magát egészen idegennek. E szerepekben nem jönnek elö

zajos indulatok, melyek hangját tulhajtanák természetes határain.

Egy évig elég lesz havonként egyszer fellépnie; s ha ismétlés

jö elö, legfölebb kétszer. Mert idö kell arra is. hogy magát müvel-

hesse, testileg lelkileg.

Elöadásokat most ritkán látogasson, s igen megválasztva. A

gyermeki viaszkebelbe a feltünö külsöségek nyomulnak be

leghamarább, s ö maga sem veszi észre , miként lett azoknak rab-

jává, majmává. E feltünö külsöségek ha szépek volnának is, ha jól

állanának is másoknak: azok a növendékre nézve mégis i d e-

genek, mégis csak külsöségek. A külsö kellem, mely egyik szemé-

lyiségnek természetesen áll : ferdeséggé válik egy másik személyi-

ségen, ki azt majmolja. De tegyük fel, hogy a feltünö külsöségek,

miket a növendék lát, még nem is szépek, hanem talán szegletes

modorok, utánzások, ferde képezés maradványai, melyek csonto-

sult szokássá váltak : ezek legveszélyesebbek, mert legragadósab-

bak arra nézve, kit az eszmélet s érettség elegendökép fel nem vér-

tezett még ellenök. A ferde modortól pedig, mely megragadt, azért

lehetlen megmenekülni, mertannakeszméletéresoha se m

jutaz, kihozzá szokott, akárhányszor figyelmezte-

tikrámások.

Például, vigyázzon a kis Ilka, hogy a tremolo valamikép

reá ne ragadjon, mert ez iszonyu nyavalya lenne. Tremolozni

annyi, mint hazudni. A ki tremolózik, annak nem hiszünk; az

nekünk hiába beszél, hogy ö igy meg amngy szeret, hogy neki

a szive mennyire fáj, hogy ö minö kinokat szenved ; mi mosolygunk

az ö szerénytelen együgyüségén, hogy bennünket oly filkóknak

lart, kiket ily könnyü szerrel elámithatni. Az ilyen tremolós ugy

jár velünk, mint az egyszeri borbély, ki egy álarczos bálra pompá-

san felöltözött Zrinyi Miklósnak ; de mire a bálterembe lépett, há
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tára már egy papirdarab volt akasztva, melyröl mindenki hango-

san ezt olvasta : „ezTulkovszkiaborbely." A megfoghatlan

felfedezés igen zokon esett az álarczosnak, és csakhamar

el is tünt.

Természetes, hogy a kis F á n c s i Ilka még sem a tremolot,

sem az eneldo beszédef, sem a nem nöies hangsulyozásokat, sem

egyéb modorokat. arczjátékban és mozgásban el nem sajatitotfc . . .

de mily ügyetlen vagyok . . . hiszen nálunk nem is volna kitöl . . .

azt gondolom, valahol vidéken vagyok. Azonban minthogy a hiba,

a ferdeség magából is kinöhet a növendékböl ; ugy hiszem, vezetoi-

nek, utmutatóinak, tanácsadóinak lesz gondja rá , hogy a fcntebb

nevezett és nem nevezett hibák töle örökre távol maradjmiak, hogy

a hozzá csatolt remények fényesen valósuljanak, s o, mint jeles elö-

deinek méltó folytatása, adassék át a jovendöségnek.

IX.

Pcst, 1856. márezius 1.

A mi nem nyilatkozik : az nines. Istennek nyilatkoznia kellett,

hogy léte látható, észrevehetö, bámulható legyen. Istennek nyilat-

kozni annyi. mint teremteni, vagyis gondolai, hogy legyen az, a mi

van. Mi az, a mi van ? E g y é n i s é g.

Egyetlen egyéniség : képtelenség, mert hiszen az egyéniséget

épen különbözése teszi azzá, a mi. — Miben és mitöl különböz-

zék az, a mi maga van?

E szerint egyéniség nem gondolható, ha fel nem teszszük,

hogy miudaz létezik, uiitol az egyes lény (minden oldalról) külön-

bözik.

Ebböl az jön ki, hogy minden egyes dolog létele szükségli,

hogy mindaz létezzék, a mi van.

Im a világegyetem, melyben nralkodó elv : a szükség.

* *

Mi az az egyén, mint lény?

Ki ezt akarná tudni, nem kevesebbet akarna, mint cgy kissé
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Isten lenni. Mit a lények lényéröl mondhatunk, az mindössze is ne-

hány név, melynek jelentése mind egyre megy. Mondjuk ugyanis,

hogy a dolgok lénye annyi, mint azok lelke, helyesebben szelleme ;

hogy ez annyi, mint isteni szikra; hogy ez más néven : öserö; ismét

más néven : örök létforrás. Mondjuk. hogy a dolgok lényének foele-

mei : világosság és értelmiség ; hogy ezekhez járul a delej és villany-

ero, mint a szeretet és gyülölet, vagy vonzás és eltaszitás tényezo

elvei. De hogyha kérdezik : mik ezen elemek egyenként ? . . . fele-

letünk csak oda megy ki, hogy ezek is öslények . . . tehát ott va-

gyunk a hol voltunk.

Hogy ezen isteni irányban az emberi tudásnak és képesség-

nek határai vannak: az nagyon természetes. E határok: anyagi ál-

lapotunk határai, mely állapot éjszakáján tul csupán a sejtelem és

képzelet van jogositva egy isteni nap hajnalát megpillantani, s van

nak szellemek, kikben e sejtelem gyakran a világos látás szinvona-

lára emelkedik.

Kövessük azért az öreg Goethe tanácsát, ki azt mondja:

„Willst du ins Unendliche schreiten,

Geh nur im Endlichen, nach allen Seiten."

Ez pedig azt teszi, hogy a végtelennek ismeretére mi csak vé-

ges utakon törekedjünk ; hogy a mi szerepünk: érzeki oldalról vizs-

gálni a tárgyakat ; hogy e tér nem kevesbé végtelen, mint a minö

tökélyekre mi vagyunk képesitve, minden emberi tekintetben.

Ha most ily értelemben kérdjük : mi az az egyén,mint tüne-

m é n y , azaz : miként jelenik az meg érzéki szemeinknek?. . •

igy már tele beszélhetünk róla egész könyveket és könyvtárakat, a

nélkid, hogy magunkat mégis kibeszélhetnök, azaz : ncveket adha-

tunk sajátságainak, melyek által lételét elöttünk nyilvánitja, s jelle-

mezhetjük e sajátságokat azon bei^omások szerint , miket reánk

tesznek.

A nap, hold, csillagok, föld, víz , lég, állat és növényvilág

egyéniségeit azonban majd csak akkor tanuljuk es csodáljuk, mikor

kitavaszodik. Ezuttal én — mint látod — Isten legkitünöbb gondo-

latát, az embert akarom csodálni, kiért lenni látszik minden, a mi

van itt a földön és körötte.
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Idözzünk azért egy kissé — ha ugy tetszik — az embernél,

mig róla egyetmáat idejegyzek, mit a pillanat tollamba mond.

Oszhangzás nem gondolható, ha hozzá ellentételt is nem

gondolunk. Szerelem szintén esak ugy lehetséges, ha külonbözést

gondolunk elébe. Ime isméta szükség uralgó elve, az emberi lény

kétnemüségében, mely létének mulhatlan feltétele, mely szerint egye-

dül lehetségcs, hogy az ember önmagát örökké njrateremtse, s min-

dig uj változatokban.

Egyéniség az ember , szemközt a világegyetemmel ; alakja,

hangja, szine, tehetsége s mozgása szerint. Egyéniség saját nemével

szemközt, mint férfi és nö, mint tagja egy fajnak, családnak, osztály-

nak ; mint edényeskülso alakja bizonyos uralgó gondolatnak (szen-

vedélynek.)

Az emberi lény sajátságai közösek mindazon egyessel, mely-

ben magát a lény ismétli ; hanem a sajátságokat külonféle külso

okok oly különbözöleg vegyitik minden egyes esetében az önismét-

lésnek, hogy minden uj vegyület alakja egyetlen, és senkimáshoz

nem hasonló.

E szerint az emberi sajátságok vegyülete és mérve határozza

meg az egyéniséget, vagyis az ember alakját.

„Еcce! „. . . jegyzik meg a „polemicus itészkedök". . ." ez az

ember azt akarja nekünk megmutatni, hogy a puskaport o találta

fcl." Pedig én semmitöl sem érzem magam távolabb, mint attól,

hogy az ö mesterségökben kontárkodjam, tudniillik, hogy a priori

csináljam a lángelméket, vagy hohni közönséges müvészeket az

egyik zsebemböl is elö tudjak rántani.

En csak azt bátorkodom mindezekkel mondani, hogy a szin-

költök egyéniségéhez is a szükség uralgó elve (Isten) szokta vegyi-

teni az elemeket, kissé nagyobb adagot juttatván nekik a vegyészi,

vagy alakitó képesség eleméböl, mint például a „polemicus

itészkedöknek."

Az ilyen szinköltöi egyéniség aztán, ha nem épen valami ter-

mészetfeletti lény is, de mindenesetre afféle szellemi vegyész-

m e s t e r, minö például az anyagi világban Fulton és az a Ьarát volt,

a ki régi elemekböl uj egyéniséget állitott elö : ez a löport, az a

gözgépet.



266

Nem tudom melyik sátán mondja abibliában, hogy az 6 ueve

legio. A szinköltö nem sátán ugyan, hanem szintén azt mondja.

En pedig öt e g y é n i t o m e s t e r n e k ncvezem, ki ösztönszerülcg

látja s érzi az illeto elemek természetét, s czeket kelló' mértékkel

tudja vegyiteni ; ki a tökéletes egészszé szilárditotta egyéniség orga-

nieus törvényeivel azouosul: s mint e törvéhyek (organicus s z ü k-

ség) önkénytes kötelezettje : egyéniségei eazével gondol,azok szivé-

vel érez (nemcsak amagáéval,mint Schiller), azok szemével hit, azok

fülévcl hall, s együtt él velök minden mozzanataikban.

Példának okáért? . . . híssuk, halljuk alkalmazását en-

nek a hires egyénitési elméletnek, a mi nekl'mk ,,kaviár! . . ."

mondják erre a „polemicus iteszkedök."

lija! . . . drága ,,itészkedök", lássák : ha az ur Isten a rózsa

mellé még egy commentárt is irt volna, mikor azt megteremté ; hi-

szen ugy minden süldö ,,polemicus" azonnal ,,rózsaerdo vel ko-

szoruznáa t e 1 e t," és a szép szinésznöket télnek idején !

Hanem önök keserü öromére mégis idc irok valamit ,,szere-

pemböl."

Glostcr. E hang ismeretes elöttem. Nem a király ?

Lear. Minden i z n y i r é s z egy király b e 1 Ó' 1 e. . . . st b.

Lear. . . . Ugy rémlik nekem, hogy e lady az én leányom,

Cordelia.

Cordelia. Az is vagyok.

Lear. N e d V e s e k k ö n y e i d ? V a 1 ó b a n ! . . . óh kérlek

ne sirj ! II a m é r g e d v a n s z á m o m r a : m e g i s z o m. . . . stb.

Tessék ! itt van az egyénités, szinröl szinre.

Itt minden mondat egy L car ; egy tökéletes szobor Phidias-

tól, mely az egyéniséget minden oldalról láttatja ; egy életirás

Homértöl, mely Lear egész multját elénk festi.

Igy nem érezhet és nem szólhat senki más, csupán Lear; s e

helyzetben Learnak csupán ezt kell mondanias nem mást; nem töb-

bet sem kevesebbet.

Ez az egyénités.

,,Shakspere szépségeinek legcsekélyebbikére isoly bélyeg

van nyomva, mely igy szól fennen a világhoz : én Shaksperc-é va

gyok1 ' . . . mond Lessing. E bélyeg az egyéniség bélyege,
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mert a szépség szinmííben csak azon feltétel alatt szépség, hogy

e g y é n i a 1 a k j a va n.

Nem egyénités ellenben az, ha egy párbeszédes költemény-

ben, mely szinmíínek van nevezvc, az cgyik bcszélö személyt ki-

rálynak hivják, a másikat herczegnek, a harmadikat marquisnak, a

negyediket örnagynak ; az sem egyenités, hogy az cgyik szeretö

legyen, a másik jó barát, a harmadik apa, a negyedik társalkodó.

Szives készséggel elismerjük ugyan, hogy végre a dióhéjnak leg-

kisebb töredéke is egyéniség : csakhogy mégis kikérjük egész tisz-

telettel, hogy c töredék ne akarja magát egész telebélü diónak

kiadni.

Röviden és kereken : a szinmüvészeti egyéniségek nem afféle

freseo-képek, mint Dumaséi; sem aranypénzre vert lapos alakok,

mint Schilleréi; nem is egy harmadrésznyi dombormüvek, mint

a G o e t h e-félék ; hanem legalább is kétharmadrészben dombornak,

mint Caldcroné; a valódiak azonban egész gömbölyüségü

szobrok, mint Shakspere és Molière alakjai.

Az egyetlenéskérlelhetlen becsmérték tehát szinkölfészetben

szintugy, mint szinészetben : az egyénitési tökély. Ennek valódi

érzete s tiszta fogalma egyetlen delejtíí e vidéken , az itészet

szánníra.

Még egy örök példánya jutott eszembe az egyénitésnek ismét

;,szerepemböl." Ide kell irnom.

Kent. Hiszen nincsenek leányi.

Lear. Vész rád hazug ! más igy le nem gyalázhatá a termé-

szetet, mint híítlen gyermekek . . . stb.

E d g a r. Orizkedjél a gonosztól . . . szegény Tamas fázik !

Lear ... A természet fia nem egyéb, mint ily meztelen két-

lábu állat, mint te vagy. Le veletek kölcsönzések ! jertek, gombol-

jatok ki !

Bohócz. Komám. kérlek hadd el! az éj mocskosabb, hogy-

sem benne uszhassnnk.

Kent. Hogy érzi magát kegyelmes király ? . . . stb.

Ime, itt négy egyéniség van. Egy szenvedö, ki már az ör-

jöngés szélén jár, s körötte három r é s z v e v ö. Az érzület mind a

háromnál egy és ugyanaz , a szenvedö király irányában ; de mi
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végtelen különbözö e közös érzület egyéni nyilatkozása min-

deniknél !

És hogy a „polemicus itészkedö" jól megjegyezhesse magá-

nak, még egyszer és mindenkorra fogalmazom röviden az egyénisé-

get, mint olyasmit, a mi nálam azt teszi, hogy dráma, mi pedig

annyit tesz, hogy a s z ü k s é g örök törvénye.

Kérdés. Mi az egyén, a szinmü értelmében?

Felelet. Határozott edényevagy alakja (ethosz) bizonyos szen-

vedélynek (pathosz), mely a kedélyt elfoglalja, s az ember összes

tartalmát teszi.

Minden szenvedély eröhatalom jellemével bir, s az embert

szolgai közlönyévé teszi. Ez állapot szükségkép egyoldalu, mert

a lélekböl minden más tartalmat kizár.

A szenvedély csak egyéni formában nyilatkozha-

t i k, s ily alak nélkül nem létezhetik.

Az egyén az általánosnak (eszme, szenvedély) specialis alakja.

Minden (drámai) egyén uj, egyetlen (egy én) bevégzett egész ;

magához minden mozzanatában híí ; minden mozzanata az egészet

tükrözi vissza, mint sajátszerüt, egyetlent.

Az organic u s szükség törvényét, mi az egyéniségre vo~

natkozik, fentebb már fogalmazám

Lássuk már most a ,,polemicus itészkedö" fogalmait a szinmii-

röl és szinmüvészetröl:

,,A 1 f i e r i bárminö i s k o 1 á h o z tartozott is . . . oly dráma-

k ö 1 t o volt, kihez hasonlót a németek Goethén és Schilleren kivül

nem birnak felmutatni."

Iskola! im a második ,,kaviár-eszme'" . . . miröl majd más-

kor. Most A 1 f i e r i Mirrájáról és drámaköltöségéröl valamit.

Mirra oly leány, ki atyját nemileg (nemi szerelemmel) (! ! !)

szereti.

Szenvedély, mely nem gyökerezik az emberi természetben, s

mely nem nyilatkozik emberi lényünk közös sajátsága gyanánt : az

nines. A mi általánosan nem létezik : annak alakja (egyénisége sines ;

hol egyéniség nines : ott dráma sines.

Szinköltö (?), ki természeti s erkölesi hazugságot teszaszimm'í

alapeszméjévé : az ellenmondásba jött a szinmüvészet fogalmával,
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melynek feladata, czélja, tárgya kizárólag a tisztán erkölcsi, a

legnemesebb értelemben vett ember i, sazón általános igaz és szép,

melynek ösztönszerü érzete minden kebelbe oltva van.

Történt efféle talán a világon, mint ez a Mirra-féle mese?

,,Szinköltönek a történet nem czélja, hanem eszköze magasabb czél-

jaihoz." Ez nem azért áll, mert Lessing mondja, de mert a dolog

természetében fekszik.

Korcs kinövései vannak ugyan a természetnek, mikép kivétel

van minden törvény alól ; de a mi kivétel, aznem törvény. Ki akar-

hatja okosan, általános igazságok érvenyére emelni azt, a mi nem

az a természetben, vagy az életben ? Okosan ki akarhat magas esz-

mék közlönyeivé, s az erkölcsi szépnek képviselöivé tenni kétfejü

gyermekeket, hermaphroditákat, s négykézláb járó monstrumokat

azért, mert a természeti museumok effélékrul regélnek?

Im, ez a berlini ,,polemicus itész" d r ám a k öl t öj e ; ez az ö

drámai fogalmainak testesitöje.

Ki azonban tisztában van a dologgal, miröl nagy hangon

tanit : az vissza fogja utasitani a rágalmat, mit egy olasz költö álta

lános emberi természetünkre fog. Szóval, e míívet ki fogja törölni a

szinmüvek sorából, s igy férfiasan eleget tesz az igazságnak azon

félelem nélkül, hogy ezzel legkevésbé is sérthetné a tisztelet. csodá-

lat és kegyelet érzelmeit, mikkel lelke telve van egy nagy szinésznö

magas míívészete iránt. Söt ez ügyet épen a müvészno méltányára

fogja rendbe hozni. El fogja mondani, hogyan képes egy rendkivüli

tehetség a korcsból törvényszerüt (természetest), a valótlanból valót,

a képtelenböl fönségest elövarázsolni : hogy az anyag és a végre-

hajtó erö közötti ellentét. emennek müvészetét annál mérhetlenebb

magasságra emelje.

Fennen fogja hirdetni másfelöl , hogy Ristorit e választása

nemcsak nem vádolja, de mint a kegyelet legszebb mííve, fölma-

gasztalja a nemes honleányt, ki hazája irodalmi termékét tüzi m i n-

denekfelett lángelméje feladatává; ki az idegen jelesnek

elébe teszi a hazai gyöngét, felveszi ezt dicsösége fényes

szárnyaira, hogy együtt repüljék át a világot és a századokat.
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X.

Pest, 1856. martius 20.

Magadról tudotl, hogy Shaksperetöl oly nehéz megválni, mint

a legjobb baráttól.

Ugy-e nem veszed tolem rosz néven, ha gondolatimat néha

ismétlem? Többnyire szórakozottságból történik, de mindig vilá-

gosság kedvéért. Talán mondám már, hogy Shakspere gondolatai-

nak minden egyese olyan, mint a növénymag, mely nem csak egész

faját magában foglalja, hanem magát az öröklétet is. Megannyi kis

világ az, melynek tunde tájain elbarangolhat az ember, Isten tudja

meddig.

„Nedvesek könnyeid?.. . . valóban. Oh ne sirj! Ha mérged

van számomra: megiszom."

Im egy ilyen kis világ. Ez azon megtestesült egysége a való-

nak és szépnek, miröl oly sokan tartanak leczkéket, a nélkül, hogy

ahhoz a természettöl érzékkel birnának.

S miért s z é p e gondolat ? Mert egyénileg való. Mert a

benfoglalt állapot emberi természetünk szerint átalában is igaz, és

az egyéniség organicas törvényei szerint is az. Mert e kifejezés alak-

jában nem csupán a helyzet külsö viszonya, nem is csupán a bensö

szükség törvénye nyilvánul: hanem ezen felül egy szép költöi

kép az, melyben Lear egész élete le van festve .... eszményileg.

Es miben áll cz az egyéni rámába foglalt eszményi szép-

ség, mely olyan, mint egy „lomb közé zárt végtelenség?" censeál-

juk meg egy kissé magnnkat.

Egyszerüen csak abban áll biz az, hogy e kép : nagyszerü

romját tünteti föl egy zsarnokszeszélyü királynak és apának a hos-

korból, körülsugározva öt egykori méltóságának halványuló dicsfé-

nyével. Mutatja pedig ez agghöst a magára haragitott sorssal vivott

csatája után. az örök igazság trónja elé omolva.

Ez e s z m é t mutatja szépen cz az egyéni kép, és festi egy-

uttal minden viszonyát az eszmének. Ugyanis: tisztán láttatja

Lear szobrán kivül mindazon alakokat, kik Lear körött a legtar
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kább csoportokat képczték élete különbözö pontjain. Igen is ; ez

egyetlen kifejezésben : látjuk a márványkeblü leányokat, s ezek el-

lenében a gyermeki szeretet tiszta alakját, kinek ajkain az igazság

egyszerü szava száraz hidegen hangzott a hizelgés sziréndanája

mellett. Látjuk a részvét, hííség és érdek különbözö árnyazatait a

leánykérök és vazallok alakjaiban. Látjuk a válság jeleneteit, midön

a szörnyek valódi jellemöket tárják elö. Söt látjuk a természet mind-

azon tárgyait, mik e jeleneteket kiegésziték.

„Ne d ve s ek könyeid? Valóban."

Mily mérhetlen kinok története szól e kétségben, hol az apa

nem hisz többé a gyermeki könyeknek, miket lát, hanem m eg ta

po gatja, hogy vajjon nincsenek-e a könyek jó gyermeke arczára

is ráfestve, ráhazudva?

„H a mérged van s z á m o m r a : m e g i s z o m."

Lehet-e mélyebb valósággal, költöibb szépséggel, kézzelfog-

foghatóbb érzékitéssel és szinpadibb oszpontositással kifejezni a sors

által oly szörnyen megleczkézett atyai kebel töredelmét, önvádját,

magamegadását s igazságtételét, szemközt a gyermeki erénynyel,

mely általa oly kegyetlenül félreismerve s eltaszitva volt? Nem is

emlitve a pillanat szépségét azon oldalról, miszerint ez állapot : át-

meneti állapota cgy nagy betegnek, válságos pillanat a szeretet égi

balzsamának mííködése mellett, melynek sikere lön e szelid kibon-

takozás az örület lázas álmaiból, ez enyhe felvirradás a szenvedések

ejjeléböl.

Csak azért beszélem ezt, hogy egy tiszta példára még egy-

szer rámutathassak, és ujolag mondhassam : im, ez az egyéni-

tés; il y en a drama; és ilyen a szinköltö, ki ekként van

egybeforrva bizonyos b e n s ö törvényekkel, melyek szerint a drá-

mai egyéniségeknek mozogniok kell.

Nem látjuk ám itt minden lépten nyomon a mesterem-

bert, mint némely „polemicus itészkedo" dráma költó'inél, kik meg-

csinálják bizonyos társas beszélgetéshez a tervet, azaz : a c s e 1 e k-

vényt és kimenetelt (a patakot forrás nélkül), nevet és

rangot adnak a beszélöknek (nadrágot és kabátot), kiknek aztán

ugy kell tánczolniok, a mint a mesterember fütyöl, azaz : a mint a kül-

sö szükség: a tervezett cselekvény kivánja. Az ilyen drámákban (?)
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aztán a hösnek van egy barátja, ki azt mondja : „hogyan érzi ma-

gát herczegséged ?" ... s erre a hös elbeszéli élettörténetét. A hos-

nönek pedig van egy társalgónöje, s ez igy kezdi: „fenséged ma

izgatottnak látszik ..." s erre a hösnö kitárja szive titkait; s meg-

van az expositio egész szabatossággal. De hat hol is vegyen más

módot a szegény drámagyártó, hogy a már kész cselekvényt

elénk tálalhassa? . . . fogod megjegyezni gonoszul . . . hanem lás-

suk tovább. Következnek a helyzetek. Ekkor a beszélök szív-

ügyében elkezd a mesterember maga rendre allegálni, s mozgatja

gépeit saját subjeetiv lélektana és logicája szerint, s megy a dolog-

a kirajzolt kerékvágásban comme il faut. Ks hogy ha e mesterem

ber végig ügyes prokátor marad ; az életmaximák csillogó fegyve-

rét bizonyos routinnel tudja forgatni ; a nagy és szent elvekröl da-

gályos hangon s kellö virtuositással deelamál ; söt még jó verselo

is: már akkor a „polemicusok" bizonyosan bravotkiáltanak, s elhatá-

rozzák, hogy: im itt meg van a tárgyiság; egyöntetüség (?!?)

van a jellemekben ; meg van a tragicai styl; meg van a pa-

t h o s z (a kaviár); meg van a h ö s és az erkölcsi világrend

közötti er ö s összeütközés: ergo van dráma, s van d r á m a-

költö comme il faut

S minthogy már benne vagyunk és — nagy hét lévén, —

rá is érünk : mulassuk magunkat — ha ugy tetszik — ezen a ber-

lini czikken.

„A franczia к 1 a s s i k a i dráma ..." miben k 1 a s i k ai ? és

miben dráma? „igen természetes okoknál fogva..." mik ezen ter-

mészetes okok?. . . „nagy mértékben kifejté a franczia szinészet-

ben a pathoszt," a kaviárt?.. . „az emelkedett szavalatot."Miazaz

emelkedett? és mi az a szavalat?... kaviár ? „Mint minden-

nek, ugy ennek is meg van a maga árnyoldala*. . . melyik az?. . .

„de fényoldala oly nagy, hogy a franczia szinészet dicsöségét ké-

pezi." Miben áll e fényoldal, és e d i c s (S s é g ? . . . és hol tanulta

ézt a tanulságos tanulmányt? „Corneille és Racine nem

hiába irtak oly s z é p e n" mit irtak ? . . . c o 1 1 o q u i u m o t ? „min-

dig találkoztak szinészek és sziuésznök egész К a c h e 1 i g,

kik verseikkel ..." aha ! tehát v e r s e k e t irtak ? . . . „elbájolják a

fél világot. ..." talán e versek mellett egy k i s s é 1 á n g e 1 m é j ö k
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k e 1 i s ?.. . „A franczia klassikai dráma más felöl nagyon elösegité

a szinészeti plastika kifejlödését. „Vajjon hol tapasztalta

ezt a „polemicus?" Pesten, Berlinben, vagy pedig Kolosvárt ? „A

költök tárgyaikat nagy részt a görög vagy római mythologiából

6s történetekböl vevén, már maga az öltözék kényszerité a szinésze-

ket némi plastikára." No szegény Shakspere, megadták neked ! Hát

te nem tudtad plastikára kényszeriteni a világ szinészeit, holmi Ju

lius Caesar, Coriolán, Antonius és Timon-féle silányságaiddal ? De

talán a te alakjaid nem is gürögök és rómaiak a francziákéi mel-

lett? . . . „a franczia klassikai dráma elméletét az idök, költök és

itészek rég megbuktatták . . ecce ! . . . . se drámák mégis d i c s ö-

s é g é t képezik a franczia szinészetnek ? ... s mégis s z é p e n ir-

vák ? . . . „csak azon hagyományait érintem röviden, melyeket a

franczia szinészetben hátrahagyott . . . u vagy ugy ! tehát hagyo-

mányokat hagyott hátra?. ... bravo ! ebben az a legszebb,

hogy dicsöséget hagyhat hátra oly dolog, mit az idök, költokés

itészek megbuktattak.

„A franczia klassikai dráma .... a jellem-alkotásban soha

sem emelkedett az egyénitésig, csak typusokat teremtett,

a szenvedélyeknek csak általánositott képviselöit festette."

Most már jól van ! . . . Ide hallgass leczkézett közönség, szi-

nész, itész és költösereg ! . . . . ez eszmehabarék, e gallimathiász hoz-

zád kiált; a leczkézo polemicus im felfedezte számodra, hogy szen-

vedély van ember n é 1 k ü 1 is, épen ugy, mint e r d ö lehet fa

nélkül, patak pedig forrás és med er nélkül. lízt egyedül ö

képes bebizonyitani , még pedig oly kézzelfoghatólag, minthogy

ö szakállas kisasszony. De hogy is ne? . . . hiszen ha kala-

pot készithetnek fej nélkül . czipöt láb nélkül : vajjon miért ne árul-

hatnának örömet és bánatot, szerelmet és gyülöletet edényen ki-

v ü 1, csak ugy pórázra fíízve, mint a gombát ; szóval : e g y é n i

formanélkül?És énnélfogva miért ne lehetne dráma i s : em-

bernélkül?

„Csak typusokat teremtett " Vagy ugy ! . . . tehát: a faj

kinyomatát. No azt elfeledtük, hogy a faj kinyomatát lehet kép-

KQBIBST OlLAMBOa QÁnOII KMLÉKK. 18
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zelni személyes egyéniségen kivül is , például zsidót és gö-

rögöt, emberen kivül.

„A szenvedélyeknek csak átalánositott képviselöit festette.0

Talán jobb rhetor lett volna, ha szenvedélyeket festett volna, kép-

viselökben.

„ Azonban az átalánositott szenvedélyeket a költészet és

ékesszólás nngy erejével állitá elö."

Boldog Isten ! mily ehaosz, mily tömkeleg ! Átalánositni ! . . .

mi ez? kivenni a dolgot egyéni alakjából, s az edény tartalmát ele-

mi létrészeire osztani ? . . . . a csésze-theát a kutba visszatölteni. . . .

Tehát e polemicus bölcs a teremtés elméletét visszájára tanitja. Neki

a teremtés nem abban áll, ha Isten a napsugárt és levegöt — tehát

az átalánost — milliárd alakban egyéniti érzékeink gyönyü-

reül, például : a rózsa szinében és illatában, a szamócza izében és

zamatában. s a buzaszemek táperejében ; neki az a teremtés : ha eze-

ket valaki a vegyészet mestersegével feloszlatja, szétbontja, egyéni-

ségeiktöl megfosztja ; életelemeiket : a léget és napsugárt, eredeti

forrásaiknak visszaadja ; vagyis az átalánost átalánosi tj a ! ! !

„S hozzá szoktatta a szinészeket a szenvedélyek élénk festé-

séhez" — az üres dagályhoz ? . . . „mit ezek már csak azért iskény-

telenek voltak megtenni, hogy az e g y é n i s é g hi á n y á t valami

egyébbel pótolják." Ezt mind Berlin ben tapasztalta. De vaj-

jon mi az az egyéb, mivel az egyéniség hiányát pótolni lehet? En

ugy sejtem, hogy ez az egyéb csupán a szinész lángelméje

lehet, mely a mammuthnak egy oldalbordájából egész mammuthot

képes elöállitani, a mi azonban nem a szép versek érdeme.Ámde

hát a ki nem lángelme (minö a szinészek többsége), mit fog festem

ott, a hol semmi sines ? önmagát ? . . . hogyan és mivel pótolja ez a

többség az egyéniség hiányát? felelet: szükségkép üres dec la

m atióval s dagályos mo dor ral, vagyis a polemicus itész

pathoszával.

„Az élénk és p a t h e t i c u s franezia nép !...." Ime most jö-

ünk atermészetes o k o k r a, s azt tanuljuk belölük, hogy más

nemzetben nines szenvedél y, — mit a pathosz jelent, — csu

pán a franeziában.
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„Miért ne mernök sejteni, hogy nyelvünk hangzatosb mint a

német, és t ö b b s m á s n e m ü pathoszt kiván "

nElég elég! FejUnk majd megszakad,

SzemUnk born1, és nyelrUnk elakad.

Csapláros, méregkeverô !

Puszttilj ! ne adj több bort elö."

XI.

Pest, 185G. april 8.

Miután érzékeinket megvendégeltük Shakspere asztalánál :

ugyan csupa kandiságból kérdezzük meg a fürkeszö észtöl, hogy e

vendégség alatt mit lesett el a szinmíí-alkotás titkaiból ama nagy

mestertöl ?

Hanem halld csak mit mond az ész. Aztmondja nagy mogor.

ván, hogy hisz öaz egész vendégség alatt az elöszobában áesorgott,

hogy mi, érzéki ember ek, öt az asztaltól kiszoritottuk, hogy ö

ott kinn jóformán csak a toasztok harsonáját hallotta.

No jó, tehát hadd idézze vissza képzeletünk amaz-igézö képe-

ket egyenesen a z ész s z ám á r a. Igy legalább magunk is ujra él-

vezzük azokat, mint holdvilágban a letünt nap sugárait.

Hanem halld csak, mit mond ismét az ész. Azt mondja, hogy

ha képzeletünk s érzékeink nem jártak a mester mühelyében azon

perczekben, mikor ez míívét teremté : bizömég kevésbé járt; s hogy

ha mi nem láttuk a magot fogamzani : ö még kevésbé látta. Azt

mondja, hogy hiszen o a mi keveset tapasztal : azt is csak általunk

tapasztalja; és azt a tanácsot adja, hogy ne akarjuk mi a fu növé-

sét halla ni. Köszönjük meg, — ugymond, — ha kész gyümöl-

csöt szedhetünk a fáról, s ha ennek izéböl s egyébb sajátságaiból

érzékeink megjegyezhetik magoknak a különbséget, mely van a

nemes gyümölcs és a kevésbé nemes között ; a természetesen érett

és a mesterségesen érlelt között, a valódi gyümölcs, és a czukorból

vagy fából utánzott gyümölcs között.

Azt mondja: neki nem mestersége, hogy mint Shakspere naplo-

lója. ,.t e t t e s s e, m i n t h я d o 1 g o k a t 1 á t n a, m i k e t nem 1 á t."

18*
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Neki — ugymond , — nem kenyere, hogy hazugságokkal

akarja gazdagitani a tudományt, s igy boldogitani az emberiséget.

Azt mondja, hogy ö tapasztal ugyan a mi érzékeink által egyet-

mást, bizonyos kiilso jelenségek után, az elemek természetéröl, me-

lyek ama gyümölcsök képezésére összehatnak ; de mit ér, —

ugymond, ha o nem rendelkezhetik a napsugárral, léggel és az ég

vizével, s ha nem képes ezeket ugy keverni, hogy belölük mag-,

ebböl fa, ebböl virág, ebböl gyümölcs, ebböl ismét mag álljon elö !

No hanem kérjük meg, hogy beszéljen mégis valamit azon

elemekröl, miknek természetéröl külsö jelenségeik után sejt egyet-

mást, a mi érzékeink által.

Az ész eiTe ímmel-ámmal azt mondja, hogy Lear király

mintaképe után ugy látszik neki, mintha e szinmííben a szereplö ala-

kok megannyi tagjai volnának egy nagy erkölcsi egésznek ; például :

egyik teje (esze) volna, másik keble (szive), harmadik keze, negye-

dik lába, s valamelyik épen lábujja, mint Menenius nevezi egyik

tagját a római állam testének. Ugy látja, hogy e tagok tökélyes

arányban állanak egymáshoz, és a míí egész idomához. Sejti továb-

bá, hogy a szinmíí elemeinek vegyületében kényszerüség tör-

vénye uralkodik, s hogy e törvény határozza meg mind az egyesek

mozgásának irányát, mind az egésznek tartalmát és alakját.

Igen, de épen azt nem tudjuk ám, hogy mi az az elemek

vegyülete, s hogy miben áll az a sokszor emlegetett törvény,

mely az elemek vegyületével egyszerre születik, s molynek a 1 á

volna vetve maga az alkotó mester is.

Erre az ész gonoszul azt jegyzi meg, hogy : bizony pedig ezt

tudhatnád szerepedböl is.

Hamlet azt mondja barátjának: „áldva legyen, kiben vér

ésitéletakkép vegyüle, hogy a szerencse ujjainak sípul nem

szolgál." Ez azt teszi, hogy Horatióban ugy vegyité Isten az ele-

meket, hogy öférfiasönállássalbirójellem.

De keressünk egy igen egyszerü példát.

A vér is elem, a bor is. Ha véreddel nagy mértékben vegyi-

ted a bort, meleg szobában, pipafüstben és zeneszónál : hol van a

hatalom, mely fejedet e vegyület hatásától megmentse ? Im ez eset-

ben kérlelhetlen törvény, hogy részeggé kell lened.
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Leart épen igy itatják teli a gyermeki hálátlanság mérges

italával, annyira, hogy a zordon éj és a pusztai vihar zenéje is

hozzájárulván a bóditó elemekhez: szükségkép az erkölcsi részegség,

azaz örültség lesz az eredmény.

De hol van a szükség, mely az elemeket ekként vegylUni

kényszeriti ?

E szükség részint belsö, részint külsö. A belsö szükség van

az életösztönben, a hajlamokban és szenvedélyekben, mint a moz-

gás természetes rugóiban. A külsö szükség pedig van a viszo-

nyokban.

Például : Edmund mozgásának egyéni (bensö) rugója azon

égetö érzet, hogy korcsnak született. E ferde helyzetének üldözö

tudatában gyülölnie kell apját, ki öt korcs fiuvá tette, s gyülölnie

törvényes testvérét, mint saját erkölcsi ellentételét, mert hisz épen

ennek szerencsés helyzetével szemközt érzi magát boldogtalannak ;

s el kell áralnia mind a kettöt, mint olyanokat, kik az ö földi jóllé-

tének utjában állanak . . . az ö szemében. .

Im az egyéni cselekvés szüksége benn a kebel ösztönében, és

a külviszonyokban ; im a küzdelem szüksége az elemek vegyületé-

ben. S a végeredmény ? jók és gonoszok halála, s az erény és igaz-

ság megdicsöülése ... a nézö részvétében.

Lássuk tovább: Edgárt mi ösztönzi mozogni, hogy gyámola

s boszulója legyen mindenkép megvakitott atyjának, ki öt számíízte,

kitagadta? A gyermeki szeretet és kötelességérzet.

Cordéliát mi hozza Francziaországból atyja segélyére, ki öt

megvetette? Ugyanazon szeräfösztön, ugyanazon erkölcsi szükség.

Mi mozgatja Kentet? A hííség és hála ösztöne, tehát termé-

szeti és erkölcsi szükség.

De hát az ösztön , hajlam , szenvedély, hol veszik magukat?

minö szükségböl származnak ezek?

Na, már ez aztán igazi „polemicus" kérdés.

Azonban a mi érzékeink csze nem confundálja magát, hanem

azt feleli, hogy annak is van mindeniknek apja is, anyja is. Oh,

mindennek van szülöje s nemzetségfája, a mi csak van. Es a ki

cnnyire töviröl hegyire akar járni a dolognak : annak azt feleljük :

hogy az ösztön, hajlam, szenvedély egyszerüen csak létezési
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szükségböl származnak. Erre a polemicusok elmobolyodnak — ál-

lati szükségböl. Pedig tessék elhinni, hogy nines különben, mint a

hogy mondottuk. Mert lássák kigyelmetek : Cordelia nem lehetne a

g y e r ш e k i s z e r e t e t e s z m é n y k é p e, ha nem tenné azt, a mit

tesz. A mi érzéki szemeinkben a szerelem, hííség, hálátlanság, áru-

lás: csupán azon percztöl fogva léteznek, midön a nyilatkozásszük-

ségét érzik, s egyénileg megjelennek.

Avvagy nem s z ü k s é g e s-e a többek közt, hogy olyan em-

berek is létezzenek a világon, mint mi és kigyelmetek ? s ez nem

azért Kzükséges-e, hogy amaz örök vegyész a mi elemeink vegyité-

sében is nyilatkozzék, hogy az egyéni különbözések isteni végtelen-

sége általunk is kitünjék? hogy e különbözésben a világ és árny, a

szép és rut, az igazság és ennek hiánya egymást kitüntessék. Mar

aztán, hogy melyikünk melyik osztályba tartozik, az ismét más

egyéni szemek dolga.

Azt pedig, hogy hol veszi a somlai bor somlai izét, vagy hogy

miben áll a tokajinak gyógyereje : kérdezzék meg kigyelmetek

azon vegyészektöl és természetbuvároktól, kik talán azt is tudni

fogják, hogy mi történik a föld gyomrában és a hold közepében.

Mi a dolgokról nem tudunk többet, mint a mennyit látunk. Annyit

pedig mindenki láthat, tehát maguuk is, hogy egyes emberekben

hasonló elemek hasonló mérvü vegyülete. hasonló viszonyok közt

hasonló állapotok szülöje szokott lenni.

A mi pedig többes számát illeti az embereknek, kik például

bizonyos történetben vagy szinmííben esoportosulnak össze : itt ha-

soiüókép láthatja mindenki, tehát magunk is, mikép keletkezik

mozgalom az emberek közt az erkölesi kiülönbözések találkozásából,

tehát a k ü is o viszonyokból, s mikép hat vissza az erkölesi

ellenkezés az egyesek állapotára mindaddig, mig a történet képe

teljesen megalakul s bevégzödik.

Végre ugy tetszik a mi eszünknek, hogy a valódi szinköltö

szellemében az egyes alakok nem részletenként jelennek meg, ha-

nem egészben és egyszerre állanak elö, különben nem volna lehet-

séges, hogy az ilyen alaknak egyes nyilatkozatában az egész egyé-

niség láttassa magát minden oldalról.

Köviden és kereken : a shaksperei mintából az tetszik, hogy
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a szinmíí annyit tesz : mint egyéniségek közötti harcz és háboru,

melyet belülröl ösztönök és szenvedélyek inditanak, kivülröl pedig

erkölesi ellenkezések folytatnak és végeznek be. Természetes, hogy

minél kiáltóbb ellentétek állitvák szemközt a szinmííben : a találko-

zás annul csattanóbb, a küzdés pcdig annál hevesebb lesz; minél lá-

zasabb pedig a küzdés : — vig vagy komoly jelleméhez képest,

annál megrázóbb hatásu, akár a nevetés, akár a sirás idegzetére.

Magában értödik, hogy e hatás (illetöleg részvét) mindig az igaz-

nak, jónak és nemesnek érdekében történik , mert hiszen a végczél

ebben áll.

Képesen szólván: a szinmíí egy nagyhullám a társas élet ten-

gerén, mely hullámnak dagálya, apálya, s egysége van. — Tudós

nyelven: arsis, thesis, kretikus.

Vajjon miért irnak némelyek még mindig d r á m á t és t r a-

g o e d i á t e helyett : szinmíí és szomorujáték? Vagy egy nt-

tal miért nem használják már a comoediát is? Szebb az idegen

név? miben? Helyesebb, kifejezöbb ? tagadom. A mi két föntebbi

nevünk hivebb és teljesebb képét adja mind a két eszmének. Söt e

név : tragoedia (kecskeáldozat), még csak közel sem jár a szo

morujáték eszméjéhez, hanem csupán az alkalomra vonatko-

zik, mi az eszmének ese tle g lételt adott.

A szinmíí eszméjének nines oly viszonya. melyet magyarul

ki ne lehetne fejezni, csak szokni kell akarni hozzá, s restelkedni

nem kell.

Az elöadottak után e kérdésre : mi a szomorujáték, és mi a

vigjáték ? . . . . a felelet igen természetes. Egyes faja i ugyanazon

nemü költészetnek ; vagy: egyes családtagok ugyanazon fajból ;

vagy : egyes á g a i ugyanazon törzsnek.

Van e közöttök rangbeli különbség ?

Semmi szin alatt sines. Ok csupán abban különböznek, hogy

tartalmukhoz képest saját egyéniséggel birnak.

E családtagok közül egyiknek a másik felett átalában 11a-

gyobb becset, vagy magasabb rangot tulajdonitani annyi volna,

mint a részt helyezui az egészen felül, az ágat becsülni több-

re, mint az é 1 'ó f á t.

Ha egy vigjátékot és egy szomorut egymás mellé teszünk :
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azé lesz caz elsöség, a melyik a tökély mértékét jobban mcgüti,

azaz : a melyik tökéletesebb egyéniséget kepes adni a szenvedély-

nek ; a melyik a természeti és erkölcsi szükség elvét inkább fogja

ismerni törvényhozójának mind egyéneiben, mind a viszonyokban ;

a melyik élesebb ellentételeket állit egymással szemközt és igy ér-

dekesebb harczot fejleszt ki közöttük; s végül a melyik mélyebben

hat az erkölcsiség ama tiszta nemes érzelmeire, melyeknek magvait

Isten keze beülteté minden kebelbe.

A vig- és szomorujáték, egyéni természetök szerint két részrc

osztják az életet, s ennek ellenkezo végleteit képviselik. Egyikben

szúietik a boldogság, a másikban meghal.

A szinmíí (drama) mint különag, középpontot, átmenetet ké-

pez a két szélsö osztály között.

Ide irom, hogy a szinészet könyve, bizonyos e 1 o a d A s i

szabályok tekintctéböl mikép különbözteti meg e családta-

gokat.

A vigjáték tárgyát a köznapi élet vidor perczeiböl kapja ki,

s nem foglalkozik az életnek sötét viharos oldalával. Szenvedélyei

jobbadán a kedély felszinén hullámzanak, s bizonyos rétegeken alól

soha nem mélyednek. E 'szerint elöadásban a vigjáték liangja

nyilt, szabad és derült ; mozgása eleven, könnyeden lejtö, szóval : a

mindennapi élethez legközelebb járó.

A szomorujáték ellenben a komoly és sulyos részt karolja fel

az élet tartalmából. Szenvedélyei a lélek feneketlen mélységeiböl

merülnek fel, és rendkivüli mérvekben nyilatkoznak. Hangja átalá-

ban ünnepies, méltóságos, dallamos. De nem éneklö, sem d a g il

ly o s, sem m o d o r o s ; a mit a vaskalaposok ily formán fejeznének

ki : r h y t mi co-m el o d i c o-n u m e r o su s, és még ezenfelül : er

haben.

Mint mondva volt, két ily testvér között az érdemet benso

bees határozza meg, s nem a külterjedelem, mert a tökély legma-

gasabb fokára mindenik egyaránt képcsitve van. Neveik nem rang-

nevek sem beesnevek, hanem csak olyan sajátságnevek mint : p i-

r o s kendö, f e h é r kendö.

Shakspere nem azért nagy szinköltö, mert szomoruj A-

t é k a i remekek, de mert az cgyénitésben nagy mester.
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M o 1 i è r e a vigjáték-költö épen ez okból nem kisebb, mint

amaz angol.

Való, hogy Shakspere a szinköltészet minden á g á b a n al-

kotott remeket, mig Molière csak a vigjáték mestere. Azonban e

különbséget épen az a körülmény egyenliti ki Moliëre javára, hogy

daczára azon mulandóságnak, mely a vigjáték pille természetéhez

van növe : Molière vigjátékai mégis versenyeznek a halhatatlanság-

ban Shakspere szomorajátékaival, melyek pedig — világpolgáribb

természetöknél fogva, — oly vésznek kitéve nincsenek.

Ugyanis a vigjáték születését — mondhatni — a pillanat

szüksége okozza : hogy tudniillik a nap i renden levö, s h el y -

b e 1 i roszat és ferdét tegye nevetségessé. Már pedig az emberiség

épen oly szeszélyesen változtatja ferdeségeit, mint a divatot. Aztán

minden országban más a szokás is. Azért a vigjáték sorsa többnyire

az, hogy miután helybeli gónytárgya nem létezik : ö is kikopik az

idöböl.

Már most, ha valamely vigjáték minden idöben és helyen ké-

pes érdekelni ; ez azt jelenti, hogy azon vigjáték minden idöben is-

meretes sajátságokat, és mindenütt otthonos érdekeket foglal magába ;

azt jelenti, hogy benne örö k igazságok vannak egyé-

n i t v e ; azt jelenti, hogy alakjai nem csupán bizonyos kornak és nép-

nek sajátságait képviselik,— melyek más idöben és helyen jobbára el-

porlanak, — hanem természetünk legáltalánosabb elemeit oly

mértékben ös z p o n t o si t j ák, hogy ez örök alakokban az emberek

mindig és mindenütt magokra ismernek.

Ismételjük azért, hogy a valódi becsmérték szinészet-

ben szintugy mint szinköltészet ben: az cgyénitö

k é p e s s é g.

Szinészetben e nevek : vigszereplö (komikus), komolyszereplö

(tragikus) szinte csupán szaknevek, melyek azonban még nem

teszik azt, hogy e g y é n i t ö.

Bart h a nem azért volt nagy szinész, mertaszomorujátékhoz

birt hatalmas eszközökkel, de mert valódi cgyénitö tehetség volt,

mint Bánk, Tiborcz, Szikra, Czigány, Palócz, stb.

A reszelös torku, nagy fejü, zömök Megyeri azért volt elsö

nagyságu csillag a szinészet egén, mert mint vigszereplö, az egyéni
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tésben volt rendkivüii mester ; mert alakjai hasonlithatlanul erede-

tiek, tartalmuk ezer oldalról kisuírárzók és bevéffzettek voltak.

A vigszereplö Bou ff é azt'rt nem kisebb , mint a hatalmas

komolyszereplö L i g i e r, mert amannak „Párisi kószája" s „Perin

Mihálya" mint az egyénités szélsöségei, legalább is egyenlö szinvo-

nalon állanak emennek komoly alakjaival.

R a c h e 1 aagysága, valamint R i s t o r i & szintugy az e g y é-

nito croben all, s nem szerepeik vig vagy komoly jellemében.

De Ristorit és Rachelt bámulni nem azt teszi, hogy öket

érten i.

Mert például a virágot a kecske is épen ugy meglátja, mint

akármely költö ; de mig a kecske nem fog egyebet érezni az ibolya

láttára, mint hogy ennivaló-e, vagy nem: addig a költö a természet

minden bájait fogja érezni egy kis virág illatában, egy eszme képét

fogja látni szineben és alakjában s magát az örökkévalót annak

egészében

A költöröl jut eszembe, hogy Vörö smart y utolsó költe-

ményére, a „Vén czigány"-ra ez a berlini polemikus oly érte-

lemben fejezte ki kritikáját, hogy e költeménynek csupán a feje

(elsö verse) emberi; a többi része se nem luís, se nem hal, mint

Fallstaff jegyzi meg a csaplárosnéról.

Tanulságos példa ismét arra, mikép szokott a hivatlan itész-

kedö saját magára irai legkegyetlenebb birálatot. Im ez a polemi

kus itészkedö világosan kimondja magáról, hogy neki sem a költö

mélységhez érzéke, sem a müvészi nagyságról fogalma nines.

XII.

(Idösb Lendvay Márton.)

Test, 1856. april 30.

A pulló kis családja e honban !

Neked beszélek egy torténetet.

Testvérrôl van szó, egy beteg müvészról,

Ki a szerelmek hangszerét kezelte,

S kinél egyszerre néma lön a hangszer,

Melynek zenéje visszabüvolé
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Az ifjuságnak tündérálnmit.

Miivészet népe ! lásd, érezd mi az :

Midön a lélek mar halomra gyüjté

Tapasztalási kincseit, midön

A testi rész, az életmüszerek

A szellemnek alkalmas kôzlönyévé

Lönek képezve fáradalmasan,

Midön a vér s itélet mérlege

Kellö egyensuly pontján áll, midöu

Az ember földl láthatára már

Oly tágas és világos, mint lehct,

Midön a férfi nyárszakába lépett,

S kitárni kezdé kcrtje diszeit

A hon javàra, s élveül magának :

Akkor jön egy jégzápor juliusban :

S az clet kcrtje puszta, éktelcn.

Való, hogy egyszer átmegyiink a hidon,

Mely van, a testi és szellemvilág közt ;

8 ez nein baj, söt gyakran idö elött is

Kivánatos, mint rabnak a szabadság.

De még itt lenni, s még sem élni már ;

A szenvedélytôl égetett kebellel

8zenvedni Tantalusnak kinjait ;

Az élök közt kisértetként bolyongni ;

Tárgynl szolgálni évekeu kcresztUl

Az clet és balal tusáinak ;

Ég és fold közt lebegni öntudattal :

Valóban kell, hogy mérhetlcn legyen fent

A kárpótlás e szcuvcdésekért.

„Sajnos biz ez, — mondják a jó barátok. —

De hisz van a nyomorban is vigasz :

Egy diszesen lefolyt élet tudása,

Elismerés a jobbak részérôl,

S az, hogy e sors közös másokkal is.

Nézz csak há tad môgé jó L c n d v a y !

Hány fénylöbb crdem járt nálad roszabbul !

Ez ig) volt, és igy lesz, mig a világ áll.

Hánynak jutott jelesbjeink közül
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Azon szcrencsc, mely neked jutott :

Hogy biztositva lássa napjait

Végfnség ellen ? u

Igy szólnak ök, a draga jó barâtok,

S czzel végkép hátat forditanak ;

Talán épen azok, kik egykoron

Mcgiinnepelték öt — szónoklatokkal.

Kik ugy szeretnek, mint vadállat, a mely

Megfojtja, vagy felfalja kölykeit.

Kikrol azt mondja egy nagy római

(Sbaksperc után tudom, tebát igaz) :

Hogy ki nekik jó szót ád : az hizelgö ;

Hogy ök olyan kitartók, milyen a

l'arázs a jégen, és a hó a napon ;

Hogy ki kegyókre épit : az botor,

Olomkarokkal úszik, s tölgyeket

Sással basit

Miért ncra is tud már a szinmltvész

Bankárnak is szUletni ! Vagy miért hogy

Nem dermednek szobrokká müvei

A léleknck szebb mozzanásakor !

Hogy el lehetne öket adni jól,

Hogy vennék meg mükedvelo' királyck ;

S niidön megtelnék egy-egy város ilyen

Szobrokkal : — mint az ósregeben áll, --

A holdsugárok érintésire

Szólalnának meg ujra, zengenék el

A szenvedélyek büvös dallamát.

Ekként egyuttal mintaképekul is

Szolgálbatnának a jövö idöknek.

I hinein miért is a sopánkodás ?

Nem bir-e mar nyugdijintézetlink

Csaknem hatodfél aggszinészt fizetni ?! ? !

S ba tán bolnap ismét rokkant jöhetne :

Az várjon még vagy tiz évig sorára.

Aztán hiszen nyugdijazottjaink

Az éhhaláltól mégis mentve vannak,

Kivált ha már vándorszinész korakban
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Elkezdették a koplalást tanului

Mint a czigány lova ! s ha megszokák

A puszta fbldö'n jó izüt alunni.

Tréfán kivül ; nines is nekik bajnk

Mig egészségôk van. De hatha nines ?

„Itt a esomó !" . . . hogy hát ha nines egészség !

Mert vajmi zsarnok urazaBetcgség!

Nem kérdi ö azt, hogy mikép t e 1 i к ?

Azt mondja : к e 1 1, és vége ; ¡6' parancsol.

Segélyt kiván fegyvert a nagy tusához,

Egy életct tesz fel kivánatára.

S ha messze tengerek partjan fakad

A gyogyerö forrása, Indiákon :

Hol a madár, mely a gyógyfüvekct

Ingyen hozná el olyan messziröl ?

És ily helyzetben melyik a szerenese :

Az-e ha van család, avagy ha nines ?

Ha szcretet vet ágyat a betegnek,

De gondot ád egyszersmind ? vagy pedig ha

Mint árva lény a bérlett ápolás

Hideg kezét érzi kórágya mellett ?

De tán ne lennénk embergyülölók,

Se oly igen világfájdalmasok:

Hogy átalában a jobbat ne higyjük

Airol, kit Isten képeül teremtett.

HisszUk tehát az illetök felöl is.

Hogy e betegnek, — mihelyt benne mód lesz.

Egész nyngdiját meg fogják szavazni ;

Megcmlékezvén a Mester szavára,

Hogy mit magadnak kivánsz, mással is tedd !

XIII.

R i s t o r i.

Pest, 1856 nov. 22.

Az én philosophiám azt tartja, hogy ös eröre nézve minden

szellem egyenlö, mint lény. Mert hiszen awagy miért és miben

volna szellem az emberi, ha képes nem volna minden tökélyre, mi

emberileg lehetséges ?
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Tegyük fel azért, hogy az én philosophiámnak igaza van,

hogy a szellemnek végtelen tökélyekre való képességet kell eszme-

körébe foglalnia, havalami egyéb akar lenni, mintpuszta szó. Ámde

akkor az a furcsa kérdés áll elö, hogy ezen esetben miért nem va-

gyunk mindnyájan legalább is oly lángelmék, mint Ri s tori a

maga nemében ? miért nem ilyenek különösen amaz irodalmi agg-

szíízek, kiknek kebléböl egykoron ... ah ! . . . oly dúsan fakadtak

a vers és drámavirágok ; s daczára föltolakodó bájaiknak, ök mégis

pártában maradván : keblök gyehennája most már nem terem egye-

bet, mint bürköt és rutát, maszlagul a durva, könyörtelen emberiség

megbóditá — akarom mondani meghóditása végett, azon civilisatio

számára, melyben nines többé szép, jó és igaz ... ?

A dolog egyszerü. Magán a szellemen semmi sem mulik : ha-

nem lusta házastársával lévö viszonyában van az ok. miért hogy az

emberi míívek általában oly nyomoru távolságban maradnak azon

esodás mérveitöl a tökélynek, mikre minden ember szelleme képe-

sitve van. Más szóval : földhöz ragadt szellemröl lévén szó ; e föidi

alkatrész eznttal még nines oda idomitva, hogy a szellemnek al-

kalmas nyilatkozási közlönyeül szolgálhatna.

De valamint lehetett már e tekintetben kedvezöbb viszony a

szellem és testi mííszerek között, mióta öreg földünk létezik : miért.

ne lehetne szintugy ezental is ? Akkor aztán majd más mérvei levén

az emberi nagyságnak ; meglehet, hogy holmi homéri és shaksperei

rangu nyilatkozványok a ponyvára kerülnek; a nök pedig, mint a

szépség eszményképei, már itt a földön fényes angyalokká válnak.

Addig azonban esodásan kedvezö viszonyokra van még az

embernek szüksége,hogy szelleme önmagához méltóbban nyilatkoz-

hassék. azaz : lángelme minöségében jelenhessék meg ; a lángelmé-

nek pedig a szerenese és hirnév tekintélyére van szüksége, hogy er-

kölcsi hatalommá válhassék, s hiába ne létezett legyen.

Nevezetesen a mi láthatárunkon ilyen Ristori-féle csillagoknak

kell feltünni koronként, kiknek fényes uszályaegy félvilágotboritson

el, hogy a vaskalaposok legalább nehány hétig meghunnyászkod-

janak azon épületes tanokkal, miszerint a szinészetnek csupán annyi

érdeme van, hogy a dnrvább idegzetííre is hat, és annyi, hogy több

ember ülhet elébe , mint példának okáért egy nyitott könyv elé,
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melyben egy pártában maradt aggszííz képmásolata foglaltatik : va-

lami rosz dráma vagy ,,szépészet" alakjában.

Hogy azonban e ,,szépészek" — daczára minden Rachelnek

és Ristorinak, — régi nótájuknál fognak maradni , mint Vörös-

m a r t y czigánya a sasmetszésnél : abban s emmi kétség sines. Mert

hiszen a ki Lessinget és Solgert, Wielandot és Herdert, Goethet és

Schillert könyvnt'lkül megtanulta: avagy nincs-e annak . . jó em-

lékezö tehetsége ? Nem elég-e neki tudni (emlékezni) ott, a hol ér-

t e n i kellene, érteni ott, a hol é r e z n i kellene, s hallani ott, a hol

lá tni kellene? .... Nem mesterség-e ,,szépészetet" irai, mely iro-

niája legyen mindannak, a mi szép, és a mely, mint HI. Richard :

,,saját élheletlenségét énekelje meg? '

Hanem a dologra.

Ristori Adél, olasz szinésznö, a pesti nemzeti szinházban

nov. 21-én lépett elöször fel ,,Stuart Mária" szerepében.

Hogy e szinésznö egyénitö képessége kitünjék elöttlmk : több

alakjait szükség egymás mellé helyeznünk, hanem azokat elöbb lát-

nunk kell. Mai alakjában egy igen szép és igaz királynöt láttunk

ugyan, de még nem tudhatjuk: mennyiben volt ez Ristori, mennyi-

ben Lady Stuart ? mennyiben alany, és mennyiben tárgy ?

E müvésznö majdnem ugyanazon elegiai tünemény, a mi

Rachel. Elso tekintetre Homér Penelopeját véltem benne megpillan-

tani, középkori jelmezben.

Sugár termet, nemes tartás, antik élü arez az olasz faj teljes

kinyomatával ; ama nöi báj, mely már méltóságba, s az értelem fen-

ségébe van átolvadva; átlátszó személyiség, a lélek minden mozza-

natát kisugárzó.

Ha most egy csoportba állitjuk azon különbözö nyelvü és faju

müvészeket , kik szinpadunkat eddig megtisztelték : legelöbb is a

nemzeti szinezet tarka látványa tünik rajtok szemünkbe. Tanulságos

jelenség : miként válik e müvészekben, mint megannyi népfaj kép-

viselöiben, az emberileg általános, az eszme és szenvedély, annyiia

különszerüvé, s viszont ez oly idegenszerü egyéniségek rcikép talál-

koznak s hangzanak össze az általános emberi tájakon ! e fajszinezet

mikép tünteti kiazegyes népcsaládok közötti bensö távolságot vagy

közelséget, s mikép all közöttök egyetlenid a magyar!
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Rachel és Ristori szinpadi képei mint éreztetik a bensö rokon-

ságot, mely van az általok képviselt két nemzet nyelve, viselete és

szokásai közt. E természet és történetszötte rokonnemüségnek mikép

felel meg a kifejezés hasonlósága, a szenvedély hangszinezete fölsé-

ges müvészetökben ! Avvagy például : ha Ristoritól a gúny, megve-

tés, undor és gyülölet kifejezéseit hangjegyekre vennök : nem lenné-

nek-e aвonoзak Racheléivel ?

Tudni való, hogy e hasonlóság a nyelvrokonságban, s a con-

ventionalis életszabályok egységében találja természetes magyaráza-

tát, nem is emlitve a két nemzet történeti és helyzeti összeftlggését.

Es im e rokonság, e typicus hasonlóság az, melyet a franczia és

olasz szinészeti iskola sajátságainak hallánk neveztetni Ristori müvé-

szetében ! ! ! Látni való, hogy itt a nemzetiség, az iskola fogalmával

volt összezavarva. Ámde azért, hogy ahollandi festészetnek

volt valaha iskolája, s hogy az olasznak is voltak és vannak festé-

szeti iskolái : nem igen valószinü, hogy a nemzet fogahnát az iskoláé

amugy könnyedén felemészthetné , mint az egyptomi tehenek

egymást.

Különben erröl még sok mondani valóm lesz, ha ráérek.

Ristori hangja, terjedelmére nem nagy, de tartalma mérhetlen.

E hang tisztán a lélek hangja, melynek a tüdö, mell, torok csupán

szolgai mííszerei. E hang nem csengö, de magában föglal minden

nöi bájt. Nem is erös, de roppant hatalmu. E hangjáték változatai-

nak határtalansága, e mondhatlanul finom- éles hangjelzés Ristorit

a beszédmüvészet mesés magasságára helyzi.

Ez arcz kifejezékenysége megfelel a hangénak. Azonban ez

arczjátékkal szemben, olasz látpontra szükség állanunk, hogy igaz-

talanok ne legyünk. Az olasz vérmérséklet nyilatkozványainak

mérvei szerint illik elfogadnunk azon formákat, melyek az éjszak-

nyugati mérséklet egyoldalu szempontjából, talán az ugynevezett

groteskkel határosaknak látszanának.

Szóval : ez arczjáték az olasz szinészet nemzeti bélyegét viseli.

A szellem, egy határt nem ismerö zsarnok dühével és hatalmával

látszik utat törni magának ez arczon keresztül, melyet szintoly vég-

telenül ügyes, mint szolgailag engedelmes közlönyévé idomitott

önkényének.



289

Ritka tünemény, hogy a gondolat néma arczon át, ily tisztán

érthetöen, igazán és szépen beszéljen. Hanem itt a merész szárnya-

latu genius oly tragikai végleteken jár, honnan a comicum csak egy

vonalnyira van ; s azonnal elöttünk teremhet, mihelyt például ez

arczjátékot üresnek, és csak az indulat külsö formáit utánzónak kép-

zeljük.

Átalában ez arcz-, hang- és alakjáték : Corregio szinelevensé-

gét, Rafael és Michel Angelo alaktökélyeivel egyesiíi.

Azonban e kitünöen olasz képekböl mihozzánk azon tanuság

szól : hogy nekünk is meg vannak saját nemzeti határaink a szépnek

és igaznak tájain : hogy van innen és tul ; van saját mérveink sze-

rinti elég, van sok és van kevés: és hogy nekünk e mérlegekhez

illik magunkat tartanunk.

Azt is tanuljuk belö'lük, hogy a müvészi nemto sugalmát (in-

spiratio) kell tanusitni minden mozzanatnak. Hol a plasztikai formák és

mértékek szándékosaknak látszanak inkább, mintönkényteleneknek,

— hol a test játéka inkább látszik az értelem míívének, mint a szív-

vel egyesült képzeletének, — szóval : hol a testi kifejezés legpará-

nyibb jelenségét árulja el a czélzatnak, a számitásnak : ott az illusio-

nak vége van.

Tehát az öntudat ne avatkozzék a végrehajtás míívébe köz-

vetlenül, hanem mint örszellem, láthatlan magasságban lebegjen a

míí felett.

Gervinus, Ulrici és mások elég élesen jellemezték magok

szempontjából Schiller költészetét , habár drámáit nem minden

elfogultság nélkül is.

Szerintök a franczia nemzet bensö rázkódásainak hatása, phi-

losophiai vörös fonal gyanánt vonul végig Schiller költészetén. О

és kortásai, a francziák politikai mozgalmainak aesthetikai vissz-

hangjai voltak Németországban. Ekként lön Schiller az emberiség

(szeretet) és szabadság eszméinek szépirodalmi szónoka, a nélkül

azonban, hogy a drámai téren emez elvont eszméket érzékitnie, s az

emberileg áltatánosnak egyéni alakot adnia sikerülhetett volna. Azért

az ö drámai személyei nem egyebek, mint jelmezbe bujtatott általá-

nos fogalmak. E jelmezekben mindig öt magát látjuk megjelenni,

mint saját elveinek lelkesült pártvezérét. Ezért hösei annyira egy-

KOBKSSY ОЛ1.АМПОЗ qABOB EMLÉKK. 19
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formák, hogy például Don Carlos, Mór Károly helyzetébe kényelme-

sen beleillesztheti magát, a nélkül,hogy saját jellemén lélektani erö-

szakot kellene elkövetnie.

Ha tehát a szinmíívészet Schiller emez eszményi árnyaiból,

igazi emberalakokal állit elö : ez érdem egyedül a végrehajtó míívé-

szet úrdeme lesz.

Schiller idealis német ladyjének ekként adott Ristori (olasz-

catholicus) alakot ; alakját azon szenvedö királyi nönek, ki onmagá-

val immár öszintén számot vetett, és ki ezen öntudatból meriti lelki

fenségét, mely öt helyzetén felül emeli. E fenségérzetböl természe-

tesen foly az indulatnak amaz olasz-törélü gnnyora, mi által ö is a

drámai cselekvés szinvonalára jut : csak igy lehetvén e schilleri Má-

riának tragikai érdeket kölcsönözni. Mert a szenvedést egyedül saját

alanyi oka teheti tragikaivá. Ez alanyi ok pedig necsak multjára

legycn az illetönek ráfogva, hanem jelenvaló, folyvást élö és látható

roga*) legyen.

Az egyénitésnek e valóban remek míívéböl egy szép pillana-

tot kell még ide feljegyeznem.

A kerti találkozás perczében Mária lelkében iszonyu harcz

keletkezik, szemközt a helyzet hatalmával, mely kényszeriti öt, a

catholica Mariát, a saját fönségét érzö királynöt, az öntudatával ki-

békült foglyot, hogy magát zsarnoka a protestans Erzsébet elött

porig alázza. ennek diadalára. Ez nála erkölcsi lehetetlenség, s un-

dorral fordul el a gondolattól. De mégis meg kell lenni, mert Schiller

ugy akarja.

Ristori e lélektani csomót gyönyörü míívészi bravourral oldotta

meg . . . igyen:

Mária nagy belküzdelem után igy szól Erzsébethez :

„Az ég, rokonnöm, pártodat fogá,

Föd gyözelemtöl koronázva van :

Imádomlstent, akifelmagasztalt!"

Ristori ekkor, övén függö kis keresztjét mellere szoritván, ez

*) Rog=Schukl. Szemere Pál legujabb eszmemüve. J ú — jug'- hasonszabály

s¿eiint lesz: ró — rog.
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utolsó mondatot Istenhez intézi, mialatt az égre filggesztett szemek-

kel gyorsan térdre borul.

Hogy Mária saját méltósága önérzetén és lelke hangulatán

eröszakot ne kövessen el : szándékosan intézi emez utóbbi szavakat

Istenhez, oly czélzattal, hogy ne Erzsébet elött, hanem Isten elött

láttassék mngát a porig alázni. De tényleg mégis csak Erzsébet az,

ki elött ez alázatos helyzetben marad : folytatván az engesztelés

szavait.

E míívészi cselekvény szintugy, mint még egy sereg elötte és

utána, kivül esik a költöi szöveg határain ; de az egyéni jellem ösa-

letébol foly, s ugyanarra vet vissza fényes világot.

E kifejezések, mint a beszédmíívészet remek perczei, azon

hangmegyébe (accentus = ad eantus) esnek, melyet egyéninek

(ethikiai) s igy legmesteribbnek nevez elméletünk, mely a mííisme-

ret jelenkori szinvonalán áll.

XIV.

His tor i mint Mu de a, Pia. Mirra stb.

1.

Fest, 185G. nov. 29.

„Tehát ki az éljen? Ristori vagy Rachel?" E kérdés hang-

zik Pest magán és köztermeiben ; e kérdésben határoznak élethalál

fölött azon „szépészek", kiknek mííhelyéböl, saját czimökön kivül,

még ily mííszavak is kerülnek ki, hogy „egy öntetüség", ,,sza-

valati dráma", ,,ál t a lán o s i t o t t szenvedély" s több

efféle ; melyek soköntetüleg (!) tesznek tanuságot édes apjok aesthe-

tikai és nyelvészeti müveltségéröl.

Tisztelet, becsület illetöleg mindenkinek, de mindenek t'elett

az igazságnak. Mert kimondom, ha fejem betörik is, hogy e kérdés:

,,ki az éljen" : e téren oly kortes-illatu, mint korlátolt fogalmu, egy-

oldalu, szükkeblü és pártoskodó jellemü.

Vajjon miért ne éljen az ily szép tünemény, nem kettö, de két

milliárd egymás mellett? Teremthet-e neküuk a föld annyit, a

mennyi ránk ne férne, abból a mi szép ... és a mi nélkül az élet

19*
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oly rideg, oly szomoru? Az igaznak és szépnek franc/ia példáuya

vajjon miért éljen kevésbé mint az olasz, vagy megforditva ? —

Az eszményi nagyságnak két földi képe nem férhetne meg egy idö-

ben, egy rangban, egy széles világon? Emeletes temploma van a

dicsöségnek és oly szíík, mint egy minarett, hogy a szellemeket

egymás fejére kell abban állitanunk ? Nem köszöni meg Istenének

e hálátlan kor, hogy kettesivel is kapott amaz égiböl, minö más tiz

nemzedéknek sem jut egy ?

Való, hogy hasonlitás az utmutatója minden tudománynak,

mely a valót keresi. Azonban a míívészet nem tudomány, hanem

épen oly problema, mint az élet és világ, melyet a philosophia, e

Don Kanudo de Colibrados, az észnek etehetetlen kevélysége mind-

örökké fejtegetni, rontani, bontani fog, a nélkül,hogy a talány meg-

szünnék talány maradni. Azon neméröl szólok az észbeli eroködés-

nek, mely nem kevesebbet akarna, mint egy kissé Isten lenni. A

müvészet, melyet isteni lángelme képvisel: mikrokozmosz, kis világ ;

mely körött minö sokadalma rajong ama spanyol nagyoskodó sze-

génységnek : mindennapi látvány.

A valódi böles szintoly kevéssé képzeli magát tisztán eszmé-

nek, mint pusztán anyagnak. O nem akar itt a földön több lenni, mint

ember, de kevesebb sem, mint ember, kiben ugyan benn van a

világ (az eszményi), de ki szintugy benne van a világban (az anya-

giban.)

Az ilyen e m b e r i 1 e g bölcselkedö, midön az igazságot

vágyik ismerni, legelöbb is önmagàn kezdi mintS ocrates. Es ön-

magán legelöbb is azt tanulja meg, hogy a mily határtalan a lélek

ismeretvágya : szintoly határozott az emberi lehetöség, s hogy

épen ez teszi bennünk a végtelennek (halhatatlannak) és végesnek

egységét.

Mikép az ily philosophia áll az Istenhez és világhoz : akkép

áll az elmélet a müvészethez, mint kisvilághoz, melynek lelke isteni

szikra. Az ily philosophia pedig legemberibb uton akkor van, midön

mindenekelött a benyomások tiszta öntudalmára törekszik, s ez

uton akar közeliteni vágyai végczéljához : a lények-lényének isme-

retéhez (tárgyilag), a mi különben csak a földöntuli létnek marad

feladatául és gyönyörétil.
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Es ezzel meg van állapitva a mi müvészetünk elméletének

tudományos értéke is.

A különboztetés általában az észnek és érzésnek eredeti szük-

sége, igcnis ; mert különböztetni annyi, mint ismerni ; az ismeret

pedig az ö n t u d a t o n kezdödik. melynek legelsö szava az, hogy :

,,én vagyok ; azaz : külöcbözöm ettöl is. attól is."

Aztánvégre is: hiszen lenni: annyi, mint különbözni; avvagy

ki tud képzelni létezöt, a különbség érzete nélkül?

Különböztetünk szükségképen azért is, mert épen a viszony

határozza meg a dolgok anyagi (külsö) mennyiségét szintugy, mint

eszményi (belsö) minöségét.

De hát nincs-e más különbség a dolgok között, mint hogy

egyik nagy, a másik kicsiny ? nincs-e más viszony, mint hogy egyik

erös, másik gyönge ; egyik nyolcz , a másik kilenczedfél ? А k o r-

tes-itészetelött nines, azvaló; mert ez el öttcsak két

osztály létezik; olyan, a melyik az ö pártjához (a

czéhbe) tartozik, s olyan, amelyikodanemtartozik.

Igy különböztet azon elmélet is, melynek a dolgok külsö mérveihez

van inkább érzéke, mint bensö vegydleteihez ; jelesül bensö termé-

szetünk ama végtelen változatához, mely a világ szépségét teszi.

Mert avvagy miben áil a világ szépsége , ha nem az egyéni-

ségek végtelenségében. Nem hasoпlit-e világunk egy örökké viritó

mezöhöz, melynek szépst'gét a virágegyének egymásmelletti-

s é g e állitja elö szükségesképen ?

A józan elmélet tehát abban ' is józan, hogy nem egyoldalu.

Az ily elmélet ngy tekinti a müvészi egyéniségeket, mint köl-

csönös feltételeit eg y más szépségének. í^lötte minden

müvészi lángelme egy-egy sajátszerü, eredeti, egyetlen, esodálatos

virág az eszményiség örökzöld mezeiéu, a mely virág nem uéikü-

lözheti maga mellöl a szépségnek többi példányait, arra nézve,

hogy egyenisége minden lehetö oldalról látható és érezhetö legyen.

Mindenek elött pedig azt hiszi a józan elmélet, hogy az eszméknem

algebrai számok, és pedig annál kevésbé számok , minél bensöbb,

minél eszményibb sajátságokat^ jelölnek e téren.

Bátrak vagyunk azért magunk is azt hiuni, hogy valamint a

piros és fehér rózsa igen szépen összeillenek egy bokrétában: szint
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oly szépen megférnek egy korban vagy bokorban a' szellemnek

amaz eszményi virágai, miknek kimondhatlan szépségeit végzetünk

élvezni engedé, Rachel es Ristori alakjaiban. Sem eszünk, sem szi-

vünk nem érzi magát hivatva rá, hogy ezen élvezetünket Schylok

fontjával méregesse.

Ha megerötetnök magunkat : talán mi is tudnánk hibákat

számitni elö mind a ketto rovására : elmondhatnók nagy bölesen a

többek között, hogy Ristori Mirrájához mily kivánatos volna Rachel

leányisága, Rachel Camillájához Ristjri asszonyisága ; egyiknek

Kántorné, másiknak Lendvay-Latkóczyné hangja, s több efféléket.

Mi azonban nem azt kérdjük , hogy mit nem kaptak ingyen a ter-

mészettöl ; hanem hogy mit képesek v^ghezvinni azon eszközökkel ,

a miket birnak ?

Röviden es kereken : Ristori es Rachel egyenlö fényü és nagy-

ságn csillagok — a szinmüvészet egén.

Az ö szellemi trejök egyenlöségét hirdeti azon körülmény is,

hogy müvészetök versenytere nem egy ország, hanem egy világ, s

közonségök nem egy nemzet, hanem az összes emberiség.

Mi a darabokat illeti, melyek müvészetöknek saövegül szol-

gálnak : ezek drámai semmisége szintén csak kiáltó bizonysága ne

mes honleányiságuknak epen ugy, mint lángelmüségöknek ; noha e

silányságok egészét igazi szinmíívekké varázsolni csak annyiban

állhat rajtok, a mennyiben ök teszikazok lelkét, mely körül a többi

idiomokat folytonosan csoportosulni látjuk ; vagy jobban mondva :

a mennyiben az egésznek képét egyedül ök maguk viselik.

A nöi eszményképek egyénitése szinmíivííszetben azért nehe-

zebb mint a ferfinemüeké, mert a nönek e tekintetben nélkülöznie

kell nagy részét azon külso (technikai) cszközöknek , melyek a fér-

fiak rendelkezésére oly nagy számmal állanak.

A nö mindenekfelett a s z e r e 1 e m eszményképét valósitja,

mely sohasem jelenhetik meg másként, mint a testi s z e p s é g

feltétele alatt. Hol vegyen a no annyiféle szép arczot, a meny-

nyi sajátsága, szine, vegyülete, szóval egyeni változata van a sze-

relemnek és szeretetnek? A bünnek magának, melyet nö képvisel,

nönemíínck kell lennie, tehát a nöiseg alakjában megjelennie; a nöi
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sog pedig, kell, hogy a szépnek tüneménye maradjon, minden vál-

tozatban.

Ha tehát a nö szinmüvészetben szintoly tökélylyel képes

egyéniteni, mint a férfi ; akkor a no annyival nagyobb a férfinál

e részben, a mennyivel kevesebb külsö eszközök segélyével viszi

ezt véghez, mint a férfi.

Az egyénités munkája szinmüvészetben belülröl kifelé törek-

szik, s nem kivülröl befelé. A bensö alak határozza meg a külsöt

és nem megforditva. A mesterségesen csinált külso alak csak any-

nyiban bir müvészi becsesel, a mennyiben az a bensonek szükséges

külseje, s azzal egy és azonos.

A diachylon tapasz és mastix, a hajzat és gyapj'u magukban

még nem alkotnak egyéniséget, mint sokan hiszik. Az üres forma,

bármily eredetinek tessék, szintoly becsnélküli marad, mint mindaz,

a mi üres. A fejnek efïéle technikai átalakitása magában már annál

fogva is alárendelt értékü dolog, mert a technikai pótlékok csupán

a mozdu latlan részekre alkalmazhatók, melyek a bensö életet,

s ennek örök mozgását nem tükrözhetik ngy, mint azon mozgékony

és változékony alkatrészek, melyek mesterséges pótlékokat vagy

épen nem türnek, mint például a szem tája, vagy ha türni kényte-

lenek, mint az ajkak tája, ott e pótlékok a kifejezésböl levonnak in-

kább, mint hozzáadnak.

Legközelebb Ristorinál láttuk, mily fontos szerepe van a külso

alak on minden külön részletnek, minden egyes elemnek arra

nézve, hogy az egész tökélyes legyen ; hogy ezen egészen minden

öszhangozzék ; hogy ez a sajátszerüt, az egyetlent elénk állitsa;

hogy a szépnek ezer meg ezer árnyazatában mindig az igazságot

tüntesse fel ; hogy általa a géniusz paranesa hallatlan mérvekben

teljesüljön ; szó val : hogy maga a legfönségesebb és legelvontabb

természetü eszme a k ü 1 s z i n r e r o h a n j o n ; s ott látható, érezhetö

legyen .

Mit tanultunk tehát Ristori plastikai remekeiböl ? Azt, hogy

e részben az önképzésnek egyetlen eljárási módja van, a mi termé-

szetes, a mi okszerü, s igy czélirányos. Azon eljárás, mely sze-

rint a szellem határtalan uralomra jnsson a test

fölött.



Magában értetik, hogy már a természettöl ugy kell alkotva

lennie a test egészének és részeinek, hogy a legegyetemibb értelem-

ben vett képezhetöséget ki ne zárja. Mert van test, a melyik egy-

átalában képezhetlen ; van arcz , annyira csupa husból álló, hogy

semmiféle kifejezésre nem alkalmas. Az ily husalkotványok az esz-

mevilág polgárai nálunk nem igen lehetnek.

Ristori alakjának nines egyetlen ize, arezának egyetlen vo-

nala, mely a lélek szolgálatára egyenként, tökélyesen kiképezve ne

volna. Képzelhetni-e különben ily öszhangzást az egyes részek

közremííködésében ? ez aetheri könnyüséget ; ez ügyességet a hely-

zetek átalakitásában ?

És most, az alak ezen szépségéhez, e kifejezékenységhez, e

mozgási ügyességhez gondoljunk fennszárnyaló képzeletet; teremtö

és végrehajtó képességet; aztán bevégzett lelki müveltséget, a szen-

vedés iskolájában szerzett élettapasztalást , vagyis, az emberi lélek

gyakorlati ismeretét ; a szellemet, melybe az eszményinek [ösképeit

egy isteni kéz rajzolta be ; nöi kebelt, melyben a szépnek érzete

második természetté vált: s elöttünk áll Ristori, mint müvészi je-

lenség.

Ristorinak nem szükség tükörböl látnia saját alakjait, hogy

azok szépségét s igazságát megbirálhassa ; ö látja mindezeket tükör

nélkül is. Szépérzete azon tükör, melyben o magát mint idegen

tárgyat látja, minden helyzetben. Ezen alakérzet megmondja neki,

jobban mint a világ minden tükre , minö képet mutatnak egyes

alakjai a földszintröl és karzatról, a jobb és a bal oldalról te-

kintve.

Igen tudja Ristori azt is, hogy a régi görög jelmez egysze-

rüsége, könnyüsége, kényelmessége s költöisége által mily végtelen

alakváltozatra képes ; mennyire uj képet ád minden mozzanatnak :

mint sokszorozza a kifejezést ; mindenekfelett pedig mily alkalmas

tényezo', a nagyság és fenség eszményképeit valósitni. Hangjátéka

egyenlö szinvonalon áll alaktökélyeivel .... miröl a közelebbi al-

kalommal.
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XV.

Ristori mint Medea, Mirra stb.

Pest, 1856. decz. 4.

2.

Ha e szinésznö alakjátéka (plastika) már magában is annyira

„ékesenszóló képzelhetni, hová emelkedik e néma kifejezés, hang-

játékával egyesülten !

Ristori bámulói! nem érzitek-e, mily homályos jégtükör a kép-

zelet: midön ily tüneményeket a távollévökkel is láttatni, éreztetni

kivánna? és mily tehetetlen az ész, ha csak önmagának akarna is

számot adni e benyomásokról, azért, hogy 'szépérzetének, azaz :

gyönyöreinek tiszta öntudalmára jusson, hogy aztán ez irott

holdvilágban, a láthatárról eltünt napot még egyszer csodálhassa,

hogy amaz isteni világosság eme visszavert sugáraiban gyönyör-

ködhessék, a mélabús emlékezet hosszu éjszakáin ! . . . .

Mindegy. Ugy festünk, a hogy tudunk. De le kell kötnünk e

tünékeny ábrákat, mig lelkünkböl ki nem repülnek : bármily ké-

tes, — homályos ködalakok legyenek is ezek, a tündöklö valóság-

hoz képest.

Czuczor egyik akadémiai beszédében mondja , hogy min-

den nyelvnek meg van saját egyénisége, mely nemcsak a nyelv-

anyagban, hanem a nyelvalakban is jelenkezik. Egyéni észjá-

rásnak nevezi ö, i en helyesen , a nyelv azon sajátságát, melyen

az idiotismusok alapulnak. Az idiotismus pedig szerinte nem

tesz egyebet, mint sajátszerüségét a szóalkotásnak , szóképzésnek, s

a szók és eszmék egymással való összekapcsolásának. . . .

Ha ez igy van : akkor mi természetesebb, mint hogy az

egyéni észjárásnak = egyéni hangjárás feleljen meg az

élö szózatban?

Es igy nem nevetséges-e azt kivánni, hogy a magyar szónok

hangjárása ne a magyar nemzet észjárásának feleljen meg, hanem a

franczia vagy olasz nemzet észjárásának ? !

Pedig vannak köztünk olyanok, kik ezt magas hangon köve-

telik ; akár ujjal mutassunk reájok.
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Kell-e mondanunk : hogy a nemzetek egyénitésében mily lia-

talmas tényezö a Haza!

Allithatni, hogy a hon, mint égalj, képezi azon forrást, mely-

böl a nemzet minden egyéni sajátsága ered , az észjárás különössé-

gén kezdve, a viselet kldso végletéig.

Mert mit nevezünk égaljnak vagy égövnek? Nemde a N a p

helyzetét a F ö 1 d egyes pontjaihoz ? . . . tehát arányát és mér-

tékét a Nap szerelmi hevének, s a Föld viszonszerehuének ? . . .

Az ember, mint c szerelem legnemesebb szülötte : lehet-e mas,

mint képmása szülöinek, azaz : egyéni kifejezése a Nap és Föld sze

relmi viszonyának ?

Igenis ! e csodálatos viszony még csodásabb képe mi va-

gyunk, emberek és nemzetek. Nap-apánk része bennünk : a vilá-

g o s s á g eleme : a s z e 1 1 e m , az é r t e 1 e m. Edes Föld-anyánk része

pedig a legnemesebb anyánk :aszív ésérzelem.

A mily mértékben ho vagy luís a vér, síírü vagy ritka, vi-

lágos vagy barna, vizes vagy szeszes : ugy festik a tárgyak bele

képeiket. Im a nyelv egyéni alakja.

Es a milyen a benyomás : olyan a kifejezés. A milyen az

eszme képe : olyan a hangja ; a milyen a szólánczolat : olyan annak

h a n g o s képmása. Im az élö szózat egyéni alakja.

Ebböl az következik, hogy mi magyar szinészek csak ugy

tánczolunk, a hogy édes szülönk, a Haza füty'öl.

Más szóval : a magyar szinmüvészet ajkán az érzelmek dal-

lama soha sem lesz olasz, de franczia sem ; hanem épen csak ma

gyar. Miért? Mert a természet a mi szenvedélyeinkhez máskép irta

meg a hangjegyeket, mint amazokéhoz. Ennek pedig igy kell lenni

szükségesképen, azért, hogy e világ szép lehessen, vagyis, hogy

nyilatkozhassék az, a mi végtelen.

Mondják, hogy a szinész annál nagyobb mester, minél erede-

tibbé képes egyéniteni azt, a mi az emberi természetben közös : mi-

nö a szenvedély ; és viszont ez egyetlenné tett alakban minél tisz-

tábban érezteti az emberi természet közös törvényeit, vagyis az

örökké igazat.

Ez áll. De ne feledjük, hogy minden müvészeti tény csak

honi égöv alá, tehát nemzeti határok közé gondolható. Vagy talán
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van müvészet, melynek hona nines? .... mely szülöföldén kivül

született?!?!

Mutassatok szinészt, ki valaha nemzet-családja természetét le-

vethette volna magáról, mint kabátját, s kivííl állithatá magát azon

nemzetiségen, mely épen közlönyéül szolgál müvészetének ! Mutas

satok fából csinált vaskarikát.

De hat Ristori Medcaja nem tisztán 6-gövög nemzeti jiéldány?

. . . . nem tökélyes görög egyéniség? . . . . mondani fogja va-

lami iskola-tudós Es Rachel Camillája nem tökélyes r ó m a i

példány? .... mondja valami tudós-„i s k o 1 a."

Oh igenis: a men'nyire esak lehetséges; a mennyire csak e

szinésznök nemzetisége megengedi. Vagy nem hallottátok, minö

szépcn beszélt — o 1 a s z u 1 e görög Medea ? s nem vettétek észre,

mennyire hasonlitott egy született franezia nö höz az a római

Camilla .... a Rachelé ?

Ez pedig azt teszi, hogy amottagörög sajátságok olasz földbe

valának ültetve, valamint emitt a rómaiság franezia csemetébe oltva,

hogy tehát amaz végre is olasz-görög virág, emez pedig franeziási-

tott római.

Mindez oly egyszerü, hogy csak az „iskolás" itészek, s a

,,szépészet"-férczelök nem értik, kik ugy akarják a hazát boldo-

gitani, hogy elhatárzák érzelmeink hangjárását magyarságából

kivetköztetni, és szenvedélyeink számára olasz-franczia kótát irni.

Röviden, Ristori Medeája csupán eszményképe lehet az

б-görög nöiségnek .... olasz kebelben ; Rachel Camillája pedig a

római nönek, franezia kebelben. Azonban , ha ez eszményképek

csakugyan remekek, azaz : oly valók, mint szépek : akkor épen oly

kevéssé gondolunk nyelvökkel, melyen beszélnek, mint a betíível,

midön egy örömhirt olvasunk a lapokban ; vagy a vászon és festék-

gyárossal, midon Rafael festvényében a szellemi fenséget bámuljuk.

Mi az olasz nyelvet illeti, ennek anyaga és testalkata azon

sajátságokról hires, hogy kitünöen lágy, gordülékeny és dallamos.

Hanem e hirnévamily sokat akar mondani egyfelöl, épen oly

keveset mond másfelöl. Mert e hir csupán azon esetben diesérné meg

az olasz nyelvet igazán, ha minden eszme lágy jellemü volna, mit a

szónak képmásolnia kell. De hogyha az olasz nyelv annak is szelid
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nevet ád, a mi östermészeténél fogva durva; ha ö szelid képet ad

annak, a mi épen ellentéte a szelid ség fogalmának : akkor ö mint

eszmefestö, rettentö hazug Akkor ö szintoly kontár mázoló.

mint méltatlan collegája Angelo Mihálynak és Corregionak.

Már pedig a nyelv értékét leginkább azon hasonlat tökélye

határozza meg, mely van az eszme és test alakja közt ; tökélye azon

egységnek, melynek lenni kellene az eszme és nyelve között. Itt

minden egyéb sajátság alárendelt értékü. Elsö az igazság, azután

jön a szépség, nem pedig megforditva ; mert hiszen hogy is lehessen

szép, a mi nem igaz ?

Mi hangját illeti e nyelvnek : nem lehet tagadni, hogy ez kül-

söleg oly bájos, mint szülöfölde : mint egy kies táj, a hol

„Csengve hull az ér a tóba"

De mint közlönye oly müvészetnek, mely a természet egész

hangbirodalmát magában foglalja : kivánnók, hogy orkán és vihar is

tudjon lenni, mikor kell ; oly rettentö hangu, mint ....

„ a vészek zongorája, •

Melyben a harcz menydôrgése szól."

Minthogy pedig ez olasz beszédben némely hangjaink hiányát

is igen éreztük ; nem ártana, ha egyhangu szelidsége még az Ö—ö

és ü— ií hangzókkal is tarkázva volna, ad notam :

„Sik, puszta, kietlcn az öszi határ,

Vad meg nem Uvölti, nem szállja madár."

Egyébiránt, hogy mikép áll a hasonlat az olaszban az eszme

és testi képe közt : azt ne vitassuk, mert azt Ristori fogja tudni leg-

jobban ; valamint hogy a nyelv-testalkat hiányait ezerszeresen kipó-

tolni, csak az ö hangmüvészete képes.

Mert noha Ristori hangja, mint mondám, sem erejére, sem

terjedelmére nem nagy ; de annál mindenhatóbb annak ábrázoló

képessége.

Tudja Ristori, hogy az emberi hang érzéki birtokaink legne-

mesbike; hogy ez legaetheribb osztályrészük, mely közepén foglal

helyet a testi és azellemi lét között, és melynek már láthatlan
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volta oda mutat, hogy az ö jelensége szellemünkhöz áll közelebb,

mint érzéki részünkhöz. Jól tudja ö, hogy a hang legvégsö pontját

képezi azon érzéki lehetöségnek, mely a szellemvilággal határos;

hogy közvetlenebb minöségben a szellem itt a földön már meg

nem jelenhetik, mint az emberi hang mezében. De van is gondja rá

e szinésznönek, hogy a szellem ez nton a szó teljes értelmében meg-

testesüljön. Mert nines eszme oly magas, nines állapot annyira

„százrétü" (complicált), hogy e hang annak nemét, faját, atyafiságát,

egyéni vegyületét, szinét, idomát, szóval egész világát kézzelfogha-

tóvá ne tenné.

Röviden : e hang, igy a mint van : az alkotó géniusz lehellete.

De hogy e hang oda képesült legyen, a hol van : ahhoz természetnek

és mesterségnek hasonló erövel kellett közremííködnie.

Húsz, harminez éves sanyaru gyakorlatra van szükség, hogy

a hangmííszerek a lélek hangját minien mozzanatra ily tisztán és

pontosan eltalálják. Valamint másfelöl a lelki müveltség nem kis

mértéke képesiti a szellemet oda, hogy teljes hatalommal uralkod-

jék a szenvedélyek hangjátéka felett, hogy az ihlett kebel lelkesedé-

sét önbiróilag ellensulyozhassa, és vasakarattal álljon ört az illetö

határokon.

Ristori ügyesen sorozta lady Stuart után a görög Medeát:

mert e két nö között oly nagy a bensö ellentét, hogy Ristori ez egy-

más mellé helyzett elöadásban félakkora talentummal is jeles egyé-

nitönek tünik vala fel. S igy gondolható, hogy a fantázia minö vég-

leteket állitott szemközt ama két nö egyéni elkülönzésével.

E második alakon már mint külsö jelenségen ezt láttuk irva

lángbetükkel :

„En Medea vagyok : az égetö szerelem félelmes eszmény-

képe. Ne bántsátok menyországomat : a nöét és anyáét !.. . . mert

az én szenvedélyem : szirokko ; idegzetem : rugalmas aczél ; gondola-

tom : tör. . . ."

Ezt fejezte ki Ristori alakjátéka, szemsugárain kezdve, a test

legutolsó ízeiglen.

Ezt valósitá hangjáteka mindenek felett.

Ez arez és hang, e termet és ez életmíívek egyenként mind a

tegnapiak .... mert hiszen effélét kölesön kérni nem lehet ; és
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mégis, minö különbség a tegnapi és mai egész között! ! ! — éspedig

minden külsö eszköz segélye nélkül ! . . . az egy jelmez kivételével.

Ime, itt vannak a nöegyénités határai. Nötöl müvészetünk

többet ennél nem követel.

A hölgy arczának nines szüksége azon mesterséges járulé-

kokra, miket a férfi-müvész alkalmazni szokott : részint a faj, kor és

foglalkozás merev bélyegei gyanánt, részint, hogy az uralgó sajátsá-

goknak adjon erösebb kifejezést, a távolabbi nézök számára.

A hölgy vonásai általában finomabbak ; arczának egésze át-

látszóbb és beszédesebb, mint akármely lelkes férfi arez. Ugyanezért.

ha höigyeink, arezuk tiszta nöisége mellett, fogékony keblüek is . . .

(de hát hogy is ne volnának ilyenek ! ?) : ngy a müvésznö areza

nyilt könyv, melyböl a legbensöbb élettörténete tisztán olvasható,

minden külsö járuléka nélkül az átalakitó technikának.

Es ha még e mellett a jeltnez is oly hangosan beszél, mint a

Medeáé ; hol a külviselet, szinével és idomával, részeivel és egészé-

vel annyira egy eszmébe olvadt, annyira átszellemült, mint ez : ott

a nöi egyénités mííve be van végezve.

Mily medeaszerü volte jelmez ! Narancs-vörös hosszn öltöny,

barna vérpontokkaltarkázva; haragos-zöld palást ; szeszélyes fürtök ;

vad-piros homlokszalag.

Stuart oly szenvedö nö, kit a tehetetlenség tudaia esendes

megadásra vezet. Medeát a csaptisok ingerlik, a helyett, hogy lever-

nék ; a sebzo báutalmak csak rugalmasbakká feszitik idegeit ; miné1

szivtelenebbé lesz kedves ellensége : annál buszebbé lesz az o keser-

ve; kínaival együtt no ereje, mig végre tigrissé fajul, és gyermek-

gyilkolással boszulja meg magát.

Ez a darab különben üres dietio. Szerzöje drámai cselek-

véi)y gyanánt oly phisikai tényeket árul, melyek egymástól füg-

getlenül következnek egymásra. Gyászérdekröl (tragicuin) itt szó

sines. Szerzo azt akarta megmutatni, hogy a legnemesebbet, leg-

gyöngédebbet, legszellemibbet a mit e földön birunk : az anyát és

nöt, e földi képviselöit az isteni szeretetnek, mesterségesen addig

lehet ingerelni, mig e nö és anya végre állattá lesz, még pedig

oly tigrissé, mely dühében saját kölykeit tépi szét.

E darabba Ristori egymaga teremtette bele mindazt, a mi
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belöle hiányzott : a szellemet. Medea egyéniségében Risturi keble

volt azon kimerithetlen forrás, honnan az egész drámai élet fel-

buzgott.

Ugy tetszett nekem, mintha Ristori egymaga játszta volna el

ezen egész darabot, magánbeszédekben, melyeket képzelete árnyai-

hoz intéz, és viszont ezektöl nyeri a benyomásokat. Ugyanezért

egyes jelenetei a beszédmüvészet megannyi remekeínek mondhatók.

Mint megjegyeztük : e szinésznö játékát általában olaszvérü-

ség bélyegzi. E nemzeti sajátságához tartozik azon néma jelbeszéd

(pantomia) is, melylyel ö a köitöi szöveg hiányait szokta kipótolni,

vagy a nagyobbszerü lelkiállapotok ábráit föidísziteni, mint ezt a

Lady Stuart, Medea, Pia és Mirra szerepeiben láttuk.

Általában mino mester e szinésznö a jelbeszédben. vagy —

az elmélet szerint szólva, — kifejezése mino jelzetes (symbolicus) :

ennek szép példáját adta különosen Medeában.

Ugyanis. Medea, mindjárt kezdetben elbeszéli szerelmi törté-

netét Krenzának. Ez elbeszélés közben Medeát bizonyos örjöngés

szállja meg; olynemü, mint amelyet elméletünk vision.ik vagy éber

álomlátásnak nevez.

Mikép jön e lélektani fonákság ide, az egyszerü tárgyismerte-

tés (expositio) helyére, azaz : miért kezdi a szerzö ott, a hol a termé-

szet végezni szokta a lélek történetét : azt a szerzo tudja. Mi e költöi

botlást mindenesetre csak köszönjük, mert alkalmat adott Ristori

müvészetét oly oldalról tanulnunk, mi a ritkább jelenségek közé

tartozik.

Meg kell itt jegyeznem, hogy az elmélet, müvészetünket

egyes elemeire obztja, gyakorlati feladatok gyanánt. Л hangjáték is

igy oszlik külön vidékekre kitünö'bb vonatkozásai szerint, azaz : kü-

lönbözö feladatai szerint a hangbeli ábrázolásnak.

Ugyanis a hang, e legfóbb tényezöje mQvészetünknek , ábrá-

zol eszmét, gondolatot, szenvedélyt, indulatot, érzéki tárgyakat, ter-

mészeti jelenségeket és mindenek felett egyéniséget. Van tehát esz-

mefestö, értelmezo, indulatfestö és érzéki dolgokat képmásoló hang

játék, és van egyéni hangjárás. A hang viszonyainak ugyanannyi-

féle mozgás vagy alakjáték felel meg. Es mindezeket az egyénitö

szellem olvasztja egygyé.
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Lesz alkalom ez elemeket egyenként venni tárgyalás alá.

Most egyedül azon vidékét akarom érinteni müvészetünknek, hon-

nan Ristori egy mesteri mintaképet állitott elénk.

A beszédet kisérö mozgásnak átalában nem az a feladata,

hogy érzéki fogalmakat fessen ; hanem hogy a lelki állapotok kife-

jezését mozditsa elö ; hogy a szöveg eszményi tartalmát magyaráz-

za, a mennyire töle telik.

Az érzéki tárgy eléggé van festve nevével és neve hangjával,

még ott is, hol az eszme neve nem fest oly szerencsésen, mint ama-

gyarban e szavak: zúg, sziszeg, dörömböl, fú, susog, csiripol, ku-

korikol, bömböl, hápog, didereg, tipeg-topog stb.

Ellenben a szöveg eszményi részének annál nagyobb szük-

sége van érzékitö eszközökre, minél inkább elvonul az a kézzelfog-

hatóság elöl.

Például. Othello azt mondja : „Beborul az ég a holdat elta-

karja; a minden tárgyat csókkal illetö szellö a földodvakba vissza-

buvik: hogy meg ne hallja, mit tevél, hitetlen!u Nem volna-e

nevetséges itt, mozgással festeni ; mikép takarja el a boru a hold

(Diana) szííz arczát ; — mikép illeti csókkal a szellö a tárgyakat, s

mikép rejtezik a föld alá ? . . . . a helyett, hogy az alak játéka a

mondat eszményi tartalmának kifejezésében segitené a hang játé-

kát ; azaz : segitené kifejezni a nöi ln'ítlenség gyalázatát s azon

végtelen undort, melylyel attól elfordul mindaz, a mi tiszta, szent.

Azon alakjáték tehát, mely érzéki dolgokat utánoz, vagy ter-

mészeti jelenetek képét másolja, nines helyén müvészetünkben, esu-

pán a következö feltételek alatt :

1) ha a költö szándékosan veszi azt igénybe,

2) ha azt a drámai cselekvénybe szött elbeszélések (szabály-

talan epizódok) igénylik.

3) ha az indulatok örjöngö rohama hozza magával,

4) az éber álomlátás (visio) állapotában.

5) téboly állapotában.

Ristori Medeájában a harmadik eset fordult elö . . . drámailag

szabálytalanul, vagyis, a szerzö hibájából. Azon állapota volt ez az

emberi léleknek, midön az öntudat helyét a képzelet foglalja el, s

az egyén bensö világát kivülröl állitja szem elé ; midön az örjöngö
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lélek megelevenülni látja mindazt, a mit érez. Ilyenkor a szemek a

puszta légbe merednek, s mintegy a képzelet alakjaira szegezvék.

Hang és mozgás ez alakokkal foglalkoznak, s az egyën hangjában

és testjátékában látjuk egyszersmind egyéni lelke mélységeit is.

Ekkép láttuk az örjöngö Medea hagymázos ábrái között a

vérszomjas tigrist, midön martalékra les ; láttuk azt, midön zsákmá-

nyát birtokába keriti, s vad kéjjel marczangolja. R. utánzó hangjá-

téka s képmásoló testjátéka festé e borzasztó képet elönkbe, oly

elevenen, mikép csak ily erötöl telhetik.

Ily sajátságos epizódok, mint e tigns-képmásolat, müvésze-

tünkben a ritkábbak közé tartoznak ; azért idözünk itt vele, hogy

azt, mint eleven mintaképet Örökitsük meg a mennyire lehet : hogy

rámutassunk, mint egy külön vidékére müvészetünknek, s mint

egyik különös (specialis) feladatára részint a képzeletnek, részint a

lét érzéki tényezöinek ; a hang és test játékának. Végre pedig : hogy

kimutassuk a helyet, hol kiváltképen azon hangosztályzat szerepel,

melyet elméletünk jelképèzönek (symbolicus) vagy helyesebben

utánzónak nevez. *)

E jelenetböl a többek között az a tanulság, hogy a szinészi

géniusznak igy kell elsajátítnia minden hangot és mozzanatot, mi

csak a természetben létezik. Mert hiszen tulajdonképen az érzéki tü-

*) Nem mulasztottam el annak idejében megjegyczni, hogy e név : „hangsuly"

müszónak a beszéd müvészetében ucm alkalinas, mert uemcsak hogy kellö hasonlat nines

benne a dolog és neve között, hanem épen ellenkezôjét fejezi ki annak, a mit festeni

akar. Fentebb is érintôk, hogy beszédmüvcszetünk a hang mozgását ennek egyes viszo-

nyai vagy feladatai szerint oszrja fel. Minden hangosztályzat külön sajátság szempontjá-

ból tünteti fel a hang járását ; minden osztálynak saját szinvegyülete s mozgási mérve

van. A nyelvnek e részben oda kell törekednie, hogy az emberi hang játékának oly áta-

lános nevet adjon, mely a mozgást hiven ábrázolván, a hangbeli cljárás minden viszo-

nyára szintugy alkalmazható koznév legyen, mint a latin ad can tus (accentus), mely

igen szerenesésen festi a dolgot, azaz : a hang éuekszerü lebegését s az emberi lélek já

tékának minden flccordjaihoz alkalmas név. Ugyanis mit cselekszik a hang, mikor vala-

mi állapotot akar kitüntetni '{.... Nemde föllebben az illeto értelmi, érzelmi vagy

egyéni viszony fopontján ? Már pedig a „suly" nem a fôllebbenés eszméjének

felel meg, hanem inkább a lenyomással van atyafíságban. De ha igy beszélünk,

„hogy: „a mondatban ezt vagy amazt a szótagot kissé fel kell emelnünk —

hangsulyoznunk kell" .... akkor csak azt mutatjuk ki példában, mily ellenmon-

dás van a szó és a kijelölt teny között : mert felemelni és lenyomni egyszersmind

ugyanazon tárgyat nem lehet.

KOBKSSY QALAMBOS ОÁnOH KМЬЙКЯ. 20
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nemények utánzásán alapszik müvészetünkben annak lehetösége,

hogy az eszményi világ megtestesüljön.

Es e feladat körül a hangmüvészetnek igen természetes eljá-

rása van.

Ugyanis : mit tesz az emberi nyelv átalában ?

Utánozza a természet hangjait, és viszhangozza a természeti

tárgyak benyomásait, mint ezt föntebb, a példákul idézett szavak-

ban láttuk.

E természeti hangok, a beszélö müvészre nézve, mintegy

hangmutatókul szolgálnak mindazon emberi állapotok kifejezései-

hez, melyek az anyagi és szellemi végletek közt elöfordulhatnak.

Például: ha egy örült leány láttára igy szólunk : „Vérfagy-

lalójelenet!" hd veszünk hangot e két szó számára : miután itt

a tárgy és neve közt tulajdonkép semmi hasonlat nines ? Felelet : a

hidegség t e s t i hatásának hangját kölcsönözzük át ama 1 e 1 k i 1 e g

dermesztö hatás kifejezéséhez, s a borzadály és szorongás hang

jait a részvét nemes hangjával egyesitjük: ekként emelve az érzé-

kiség hangját szellemivé.

Honnan veszi Ristori a hang szinét eme hires mondatához :

„majd meglátjuk! (vederemo,)" melyet vágytarsához intéz?....

Oseredelileg bizonynyal természeti érzetéböl azon ellentétnek, mely

van az érzéki nagyság és kicsinység, magasság és mélység, erö és

gyengeség között.

Nines különben.

Emez érzéki (természeti) alapon nyngszik ama gyönyörü ki-

fejezésben a jogérzet, mint erkölesi ero, a jogtalanság, mint erötelen-

ség ellenében. Ekkép csatlakozik hangmüvészetében az érzéki való-

ság az erkölesivel ; az érzéki fensöbbség érzete a szellemivel ; a dia-

dalérzet a hatalom tudalmával. Ekkép egyesül e természeti valóság

a müvészi széppel ; s a valónak és szépnek teljes egysége annyi,

mint :megtestesü lt eszményi kép.
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XVI.

Ristori mint Medea, Mirra, stb.

3.

Pest, 1856. dec. 24.

Ezt a hires Mirrát Alfieri készitette ; azon Alfieri, kit az „is-

kolások" jeles költönek tartanak, de a ki egyetlen valódi szinmíívet

sem irt az én tudomásom szerint.

Ezt a Mirrát tragoediának csufolják, s azonkivül „c 1 a s-

sicus" míínek is. Hanem én ugy találom, hogy ez a Mirra volta-

képen sem romanticus, sem görög, sem olasz, sem pogány, sem

keresztyén.

Ugyan mi hát? . . . kiált fel egy „szépész"-féle mesterember.

Megmondom. Ez afiéle szörny, a mi hosonlit a sphinxhez, a mino-

taurushoz, a szirénhez, a faunhoz, a hermaphroditához, a madárfejü

gyermekhez és leányfejü dámvadhoz.

Itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy e mííszavak : c 1 a s s i-

cus és romanticus. azok közé tartoznak, melyeket én számüzen-

dönek tartok ; leginkább azért, mert jelentésök kétes, homályos,

alaktalan, határozatlan. Az efféle tudós ködbe burkolt mííszavak az

elméletben megannyi sötét zugot képeznek, hol az irodalmi baglyok

és denevérek szeretnek tartózkodni leginkább.

A hány ember még e két mííszót együtt használta : ugyan-

annyifélekép is magyarázta ; a mi onnan van, hogy ezek nem szüle-

tett mííszavak, hanem örökbe-fogadottak ; nem eredetiek , hanem

kölcsönzöttek, alkalmazottak, eseményesek.

Pedig jaj annak a mííszónak, a mit magyarázni kell, a helyett,

hogy ö magyarázna ! s jaj azon dolognak is, a minek a történet sze-

szélye ily csalfa, korcs, híítlen, gyáva tolmácsot adott !

Ki meri állitani, hogy a Cartonche és Fra-Diavolo-féle kalan-

dorok alkalmasak a világosság terjesztésére ? hanemha regényekben,

miután öket magukat felkötötték. . . .

Ime, ily kalandorok azon ráfogott mííszavak, miknek az esz-

mével semmi bensö egybefüggésök nines.

20*
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Szóval, az lenne a dolog rendje, hogy az eszme maga keresz-

telje meg magát ; hogy a név a dolog tennészetéböl önkényt álljon

elö, s a külsö alak a belsöt hiven tükrözze.

Ámde lehetséges-e ez ott, hol a név elöbb születik, mint az

eszme, hol a fiu elözi meg az apját ?

Huzamos szokás a legtermészetlenebb nevet is egybeforraszt-

hatja ugyan végre az eszmével : de azért e bensö kapocs mégis csak

mesterséges marad, s az ész e természetlen viszonynak mindig öntu-

datában van.

A régi Róma egyik királya, Servius Tullius, egykor azon

gondolatra jött, hogy hona polgárait birtok-arány szerint ossza csa-

patokra (elassis). E felosztással a jogok és kötelességek gyakorlatát

akarta szabályozui, s egyuttal a haderöt is szervezni. A legvagyo-

nosabbak az elsö osztályba lönek sorozva; s ezen osztálybelieket a

római nép „c las sicus"-oknak nevezte. Miért épen csak az elsöt ?

. . . azt ö tudja.

Elég az hozzá, hogy ez alkalombóla „elassicus" nevet késöbb

irodalmi míívekre is alkalmazták. Igy lett az közneve oly míívek-

nek, melyek ' szellemi gazdagságuknál fogva tartoztak az elsö

osztályba. Ekként jutottak a „elassicus" névhez a hellen szinmíí-

vek is.

Hogy a szellemi jelesség az anyagi tehetség fogalmától köl-

csönzött rangnevet : ez eddig z'endén volna. Amde ez a rangnév

csakhamar ellenmondásba (anomalía) esik, mert az utóbbi kor már

szénát-szalmát a „classicus'1 név alá soroz, mihelyt az hellen vagy

római elmemíí.

Ez is hagyján! hanem a szegény „elassicus" nevet még na-

gyobb zavarba hozta egy keresztyénkori kápránd*), melyet ellen-

ségül állitottak vele szemközt, e czim alatt : „romanticus."

Es e pillanatban egy comoedia kezdödik elöttünk, melyben

két furcsa egyéniség szerepel. íjgyiket Arlequinnak hivják ; ezt a

romanticus tábor képviseli. A másikat Pieroltonak : azt a jámbor

elassicusok játszák. Amaz egy tarka-barka, hóbortos, furfangos

büvész. Ez inkább a védelemre szoritkozó sápadt gyámoltalanság.

*) — Phantom, phantasmagoria. A lelki szemek káprázata. Ábra " ábránd ;

kápra — kápránd. Iemét egy talpra eeett szó Szemere Páltól.
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Játék közben a romanticusok azt vitatják, hogy a elassicusok

a tökély fogalmát bitorolják ; hog-y az ö nevök pusztán történeti képe

bizonyos helynek és idönek; hogy legfelebb fajnév, viszonynév,

pártnév és politikai jelszó.

A elassicus had mindezt visszamondja, mint az echo.

Azonban e hosszu és unalmas historiából legyen elég annyi,

hogy a két hires nníszó jelentése, a harczjáték folytán, az itt követ-

kezö változatokon ment keresztül egymással szemben.

Classicus s z i n m íí annyi

mint:

Óskori = antik . . .

Hellen, romai =pogány . . .

Keleti . . .

A müvészi tökélynek öspéldá-

nya ; a való és szép mintaképe ; a

belso és külsö alak egysége ;

egyszerü, világos, összehangzó.

Müvészeti törvényszerüség.

Általános, változatlan, örök.

Napoleonpárt=udvari párt.

Bourbonpárt ....

Mohos, elavult, idegen, idön-

kivüli, dermedt ....

Egyoldalu , merev szabatos-

ság, békó, fesz ....

Kiskoru, pogány erkölcsü, va-

don-természeti állapot.

Idö, hely, cselekvény-egység.

Romanticus szinmíí annyi

mint:

Mostankori.

Keresztyén.

Nyugati.

Müvészietlen,bevégzetlen,alak-

talan, bonyodalmas, zilált, mesés,

csodás, homályos. borzasztó, talá-

nyos, képzelmes, ábrándos, sze-

szélyes, kalandos.

A szépet nem érzö, nem tisztelö

kicsapongás, féktelenség.

Középkori, hííbéres, kényural-

mi, elfogult, vakhitü, mulékony,

helybeli, korszaki, korlátolt.

Szabadelmü párt.

Ellenzéki=nemzeti párt.

Uj, eleven, ifju, honi, jelenben

gyökerezö, életreható.

Szellemi szabadság, hajlékony-

ság, sokoldaluság.

Keresztyénileg míívelt hölgy-

és szerelemvédö, becsület-tisztelö,

nemes, gyöngéd, lovagias.

Idö, hely, cselekvény-többség.

Hogy az itt szembeállitott nézetek mindenikének van gazdája

a franczia és német irodalomban : azt mondani sem kell.
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fchaksperet aztán mind a két felekezet magáénak követelte.

Huzták vonták az öreget jobbra-balra. Hanem ö áll, mint a puszták

sziklája, szilárdan, ingatlanul és egyedül.

A kérdést azonban e végnélküli vita nemhogy eldöntötte vol-

na ide vagy oda, de még csak meg sem birta magyarázni. Az egész-

böl leghangosabban kiált azon tanuság, hogy a elassicus névnek

legjobb helye van a történeti régiségek tárában . a romanticusnak

pedig a temetöben. Elöször is azért, mert mind a két név idegen

2-szor, mert szükségtelen ; 3-szor, mert értelmetlen ; 4-szer, mert csak

zavart okoz.

Ha van az idegen szónak jelentése : ugy az le is forditható.

Gondoljuk bele már most ebbe a „elassicusa-ba a lehetö legtisztább

értelmet, s forditsuk le magyarra, például igy : Classicus azt

teszi, hogy „aszellemi míínek saját törvényei szerinti

tökélye." Azt hiszem, hogy jobb akaratot e szó iránt a leghajpo-

rosabb tudor sem tanusithat.

Igen, de ha én gondolatomat magyarul ily félreérthetlenül ki

tudom fejezni : minek akkor nekem oly idegen szó, mely határozat-

lan értelmü, mely nem szabatos, s ezen felül még Eris almája is !

Talán, mert egy szó rövidebb mint. Öt 1 De vajjon a mondat rövid-

sége kimenti-e annak roszaságát?

Például, azt mondják, hogy : Sophoeles valódi elassicus szin-

müvész, ámde Shakspere is az.

Im, e mondat kitünteti, hogy a elassicus nevezet egész a ha-

zugságig kétértelmü, mert Sophoelesre alkalmazva, mint müvészi

rang- czime,sántit egy keresztyén lángelme társaságában ; Shakspere-

re pedig történelmileg nem illik, mint emléke bizonyos helynek és

kornak.

E mondat hasonlit egy olyan képhez, melyen Hannibal ágyu-

val czéloz, Napoleon pedig nyilazó helyzetben van mellette.

Mondjuk tehát, a mint van. E mííszó ugy járt, mint az a hal,

melyröl a tó vize leapadt. Igy lett ez a római maradvány is élhetet-

lenné, azaz: értelmetlenné a keresztyén világban. Es miután Shaks

pere, — mint a keresztyén müvészet legdicsöbb képviselöje , — a

szinészetnek uj alakot adott, mi által a tökélynek is más értelme lett
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e téren : mi maradt hátra egyéb a elassicus név számára,mint a mu-

zenmba vagy kolostorba zárkó zni ?

Nines különben. Oly végtelenül más világ az, mit Shakspere

szinmüvészete feltüntet, az antik ellenében, hogy közöttök alig van

egyéb közösség, mint a legáltalánosabb elemeké, miket természet és

müvészet egymástól kölcsönöznek. Az antik mérvek a mi szinésze-

tünkre nézve alkalmatlanok, söt képtelenek : mig a mi mérveinket

viszont az antikot itélik el irgalmatlanul. Valóban itt a hasonlitó-

nak mindig egy archimedesi látpontra kell törekednie, mely annyira

magas legyen, mint nentralis : mert Shakspere oly nagy, hogy a

föld szinvonaláról tekintve, mindent eltakar szemeink elöl, a mi ko-

rábban létezik.

Az öskor szinészetéböl maguk a legáltalánosabb miïtörvények

is csak föltételesen közösek a keresztyén szinészettel. Ez igen termé-

szetes. Mert a szükség, mely a hellen szinészetnek lételt adott ; en-

nek eredeti feladata, melylyel együtt született ; továbbá 1 é t e 1 e m e i :

a hely, kor, nemzetiség, vallás, polgári és családélet : annyira egyé-

nivé, annyira otthonivá tevék e szinészetet, hogy a müvészet

általános törvényeit ily viszonyoktól függetleneknek képzelni

nem lehet.

A hellen szinészet nyilvános i m a t é n y volt : e föltétel hatá-

rozott legelöbb is, lényege és alkakja fölött.

Ily föltételt a mi szinészetünk ma már nem ismer. Erkölcsileg

talán ez is imatény : de különösen, mi máskép imádkozunk.

A szinmíí eredeti rendeltetése volt, hogy elöadassék, s az élö

szózat és cselekvény hatalmával hasson az életre, kö&vetlenebbül,

mint akármelyik müvészet.

E föltétel a mi szinészetünknek is parancsol.

Ámde ugyanezért, valamint az ó'shellen nép sirba szállt, nyel-

vével, hitével, erköleseivel, államával, élet és világnézetével : sirba

kellett szállani szinészetének is, mely a nemzet életével egy és azo-

nos. Kinek beszéljenek most Aeskhilosz hösei és istenei ? kinek hir-

dessék a görög hitregét, az Achirok vallását, erköleseit és életelveit ?

ki fog velök hinni, é»ezni, szerintök élni és cselekedni ?

A szinészet eszméje hellen születésü, ez áll. A fölfedezés ér-

deme övék marad mindaddig, mig a földbuvárok (geologok) a föld



312

rétegeiben, vagy a tengerek alatt egy régibb világot, s ebben egy

régibb szinészetet föl nem fedeznek. De a szinészet kifejlesztése azon

ivadék mííve, mely Shaksperet ismeri magáénak.

A hellen szinészet a gyermekkor jelenségét tünteti fel, egyes

alkatrészeiben szintugy, mint életmííves egészében, szóval : az egyé-

nitésben, mely a müvészetnek elsö és utolsó föltetele. — Kezdet-

tüneménye volt ama szinészet, erkölcsileg eszményi minöségben is.

A hellen nép felvirágzott, és el is virágzott : hanem az eszme

nem no fel oly hamar. mint az ember. A keresztyén kor immárl856

évet számlál, s ez mindenesetre több mint 200 , mennyi a hellen szi

nészet bölcsöje és koporsója közt van : Ariontól Aristophanesig. A

keresztyén szinészet tehát kilenczszerte vénebb, mint a hellen, és

igy annyival tökélyesebbnek is kellene lennie, hahogy évei számá-

val a tökélyben is gyarapodott. Ez pedig azért valószinü, mert a

hellen és római müveltség csak egyik alapkövét teszi a keresztyén

ivadék szellemi kincstárának!

A hellenek szinmííveiket nappal adták elö, többnyire fö-

d e t 1 e n szinházban ; szinészeik á 1 a r c z alól beszéltek ; magas f a-

c z i p ö b e n (kothnrnusz) jártak ; alakjokat a nézök távolságához

nagyitván : kitömött burokban mozogtak. Megannyi legyöz-

hetlen akadály, a müvészi valóság és szépség látszatával, mint bensö

feladattal szemközt.

A fényes napvilág mindjárt ellcnsége volt a müvészi világ-

nak, a természet valósága a költöinek, s ekkép a csalódás teljessé-

gének. A szinészet eszményi terét, mely különben is korlátozott

volt, a napyilág kivülröl még szükebbre szoritá : kizárta belöle a

világosság bíívos szinjátékát : a hajnal és est biborát, az éjt, a vihart, stb.

Az álarez merevmozdulatlansága folytonos ellenmondása volt

a szinész beszédének, s a szenvedély benso mozgását nemesak hogy

durván meghazudtolta , hanem nevetségessé is tette. Az álarczba

alkalmazott hangnagyitó mííszer, a sziv hangjait a valóság rovására

erösitette meg, megfosztván azt a lebegés gyongédségeitöl, s igy

bensöségétöl.

Valódi egyénitésröl ily módon szó sem lehetett.

A keresztyén szinészet eszmevilága határtalanul tágabb levén,

természetes, hogy ebben a mozgás is szabadabb. Mi nem ismerjük a
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hellen szinészet bensö nyügeit, sem külsö korlátait. A mi müvésze-

tüuk a tudomány fölfedezéseit örök idökre szolgálatába fogadta, s

ezek segélyével akülsö valószinüséget oly közel vitte immár az élet-

hez, hogy erröl Peneles népe nem is álmodhatott.

Ilanem most veszem észre, mily messze tértem el tárgyamtól

ettöl a dicsö olasz nötöl siessünk vissza hozzá . . . . .

mig el nem röpül !

XVII.

Ristori mint Ale de a, Mirra stb.

Pee t, 1857. jan. 11.

4.

Szép tárgyamhoz azon pontróT kell visszakerülnöm, hol meg-

állapodtam.

Azt mondám, hogy a müvészet feladata bensöleg az e g y é-

nitési t ö k é 1 y : ebben áll végczélja ônmagára nézve.

Mit cselekszik az, a ki egyénit?

Érzékiti a szellemit ; az eszmének eleven szint, hangot és test-

alkatot ad ; a végtelen elemet véges állapotba helyezi ; az átalánost

öszpontositja ; az elvontat testileg megvalósitja; az egyetemest a kü-

lönösben tünteti fel.

Mit tesz az, ki eszményít ?

Megforditva ugyanezt : „a testet lélekké magasitja ; az anya-

got czélképessé teszi,**) azaz, átszellemiti ; a földi jpohárból égi za-

matu ambróziát itat; az edény anyagát átlátszóvá teszi, hogy azon

a szép tartalom, az örök világosság átsugározzék, s az élet homályát

földeritse.

Im e kettös cselekvényben áll a müvészet, mint szellemileg

érvényes tünemény e földön.

„Hát a lyricus mit egyénit?" fogják kérdezni nagy bölesen az

„iskolások."

Onmagát, mondom én, kereken és egyszerüen. A lantos költö

müvészete : az önegyénités müvészete.

*) Aristoteles.
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A lantos egyéniti magát mint szerelmest , mint honszeretcit,

mint fiut, mint férjet, mint apát, mint polgárt, mint barátot, mint

borozót, mint tájfestöt, mint fajképirót, mint regélöt ; érzelmeinek

minden szinében és hangjában ; szóval, szellemének minden viszo-

nyában. Lantjának mindenik hangja : egyéniségének megannyi sa-

játsága. Dalainak öszlete : ö maga.

„De hisz ezt el lehet mondani minden irodalmi kézmüvesröl ;

az aesthetika minden protokollistájáról, és minden fíízfa-poetáról ?"

fogja megjegyezni valami '„s z é p é s z e t-i r n o k."

Mindenesetre egyéniti magát az eszmekoldus, a csúf, az izet-

len, az aljas és az arczátlan is.

Egyénitik magukat kigyelmetek is, a nélkül, hogy müvészek

volnának. Feledték-e kigyelmetek, hogy az egyénitésnek müvé-

szeti fogalmában az is benne van, hogy: „szellemi érvényesség ?"

Lássák kigyelmetek : végre az ü v e g is egyéniség a maga

nemében, a viz is; ámde azért a piros üveg nem rubint, a sárgára

festett viz pedig nem tokaji bor.

A szellemi érvényesség Aristoteles szerint azt teszi, hogy

czélképesség; ez pedig annyit tesz, hogy a müvészi tünemény

képes legyen az emberiség kincstárát gazdagitani, eszményi látkö-

rét tágitani ; hogy az isteni világosság (igazság) tiszta sugára le

gyen ; hogy lelkileg érdekeljen ; az érzékekre delejesen, az idegekre

villanyosan hasson ; hogy föiemeljen, földeritsen és vigasztaljon •

hogy hiuni, remélni, szeretni tanitson.

Ámde nines benne mód, hogy mindezek egysége megjelen-

hessék máskép, mint a müvészi egyénités utján. Mert jegyezd meg

magadnak „szépészkedö" nyegleség : hogy a szellem müve csupán

azon föltétel alatt müvészi jelenség, ha mindenek felett „érzelem

nyilatkozása ; " ha eleven képe a lélek izgatott állapotának.

Lehet-e már most képzelni lelki állapotot egyéniség nélkül ? . . . .

lehet-e tartalmat adni edény nélkül ? eszmet fejezni ki szó vagy kép

nélkül?

Egyszer mindenkorra tehát, szinmüvészetben az eszme csu

pán érzelem utján s az érzelem csak egyéniség utján jelenhe-

tik meg.

A lyricus és szinköltö épen abban különböznek, hogy amaz
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közvetlenül egyéniti magát müvészetében, emez pedig közvetö-

leg, de igy is oly messziröl, hogy ö maga puszta szemmel nem is

látszik.

Lyrában minden tárgy a költö egyéniségét (nem csak alanyi-

ságát) tükrözi ; drámában pedjg a költö szelleme ama nagy tükör,

melyben a világ ismételve van.

A .szinköltö más oka t egyénit. oly csodálatos míítétellel,

hogy.... „öt, a müvészt, nem vesszük észre; örök törvények közt

burkolja el magát szerényen."

E szerint szinköltö reánk nézve nem existál ; az ö jelenlétét el

nem árulja semmiféle jel. A szinmüvészet alakjai az önalkotás jelen-

ségét tanusitják : s a kis világ, melyben ez alakok mozognak. szint-

ugy önmagától látszik teremtve lenni.

A szinköltö ugy áll saját müvéhez, mint a Világ-

alkotó a világhoz. Mi pedig, nézökül, ugy állunk a szinmüböz,

mint a külvilághoz. A merre tekintünk a látható világban: minde-

ff

nütt Isten gondolatait látjuk egyénitve : és mégis, ki látta O t M a-

g á t, szinröl szinre ?,

És ez az, a mit az ugynevezett elassicitás bámulói nem érte-

nek, kik szinmüveknek tartanak oly elmemüveket, melyek nem

egyebek, mint lyrai dnettek, terczettek, quartettek és kardalok.

Mint ilyenek, még csak megjárnák az elmemüvek sorában, csak az

a kis hiba van a dologban, hogy itt a lyra másnak akar látszani,

mint a mi, s igy két szék közt a pad alá esik. Saját nevét elvesztet-

te, a nélkül, hogy másra birt volna szert tenni. Azért az efféle her-

maphroditákat az öreg Polonius (Shakspere) alkalmasint igy nevez-

né: historical-, pastoral-, tragical-, comical-, philantropical-, psicho-

logical-, moralizáló vitatkozások versekben.

Feladatomhoz tartozik, hogy a hellenek szinészetére még egy

pillanatot vessek. Ez antik szinmíívekben a hösmondák személyisé-

gei nem egyes szinköltö találmányai voltak, mert azokat a népszel-

lem évszázadok folytán alkotta saját nemzetisége fajképeivé, s ve-

zéreszméinek jelképeivé. E hösalakok — Ulrici szerint — nem oly

emberi egyéniségek, mint a kik a jelenben élnek s a jelen történe-

tet alkotják; ök az életvalóságától oly messze vannak, mint a meny-

nyire a jelenkor esik ama höskortöl, midön az emberek az istenek
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kel közvetlen viszonyban éltek, és csodatetteket vittek véghez. Sz6-

val: ezek nem emberi alakok vagy eszményképek. hanem egyene-

sen és kizárólag görög nemzeti eszményképek.

A hellen szinmüvekben a sors tárgyilag állott szemközt az

emberi szabadsággal ; e sorsot az ember, tettei által vonta magára,

akár keriilte azt, akár vele szembeszállt (Oedipus.) Náluk a sors ugy

uralkodik a világtörténet felett, mint a természetnek és erkölcsiség-

nek örök törvényhozója, mely az emberi akarat határtalansága

(szabadsága) ellenében a lehetöseg határait állapitja meg ; s a határt

nem ismerö embert saját képességének korlátoltságával buktatja

meg (Promethens, Ajas, Philotet stb.)

Ekkép a hellen szinészet nem szükségelte az egyéni jellemek

sokoldalu mozgását és szigoru kivitelét (àrade a szinmüvészet fo-

galma igenis szükségli). — Az ellentételek ott már öseredetileg ké-

szen voltak, s egészen tárgyilag léptek fel ; [az ellentételeket nem

volt szükség magából az emberi szellemböl kifejteni ; nem volt

szükség benne a két elemet (az egyéni szabadságot és az erkölcsi

szükséget) különválasztani, meghasonlásba hozni és ismét kiegyez-

tetni ; ha meg kellett oldani a csomót : e megoldás egy Isten alakjá-

ban tárgyilag állott elö.

A hellenek eme müvészeti eljárásával állitsuk szembe most

Shakspere eljárását.

Shakspere szinmüvészetében, szerintem, a sors nem valami

onálló lény, hanem fogalom, mely egyértelmü ezzel : eredmény;

s mint ilyen, az egyéniséggel van egybeforrva. Itt sorsát mindenki

saját kebelében hordja. Egyszerüen attól függ mindenki sorsa : ho-

gyan tud declinálni és conjugálni. Az embernek e fogal-

makat kell gyakorlatilag deelinálni tudni, hogy:

én, te, o,

enyim, tiéd, övé,

nekem, neked, neki stb.

s e mellett szükség tudnia még e conjugatiót is hogy :

én szabad vagyok,

te szabad vagy,

o szabad, stb.
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Ezt pedig tudhatja mindenki, mihelyt ember; mert ez minden

ember szellemében egyformán irva van.

Ha csak addig tudják, hogy : én szabad vagyok, ésto-

vább nem: ez nagy hiba, vagy a mint a paraszt igen helyesen

mondja: annak nagy a sora (sorsa)! .... mert az ilyen rosz con-

jugista nem ismeri mások szabadságának igényeit s a magáét nem

tudja vagy nem akarja az egészével összeilleszteni.

Ez, hogy: „én szabad vagyok:" egyéni szükség; ez pedig,

hogy: „te szabad vagy": emberi (erkölcsi) szükség ; s a mi em-

beri, az mind az én lényemhez tartozik, nekem tehát tudnom kell,

hogy csak azon szabadság valóban emberi, mely az emberiség egé-

szébe belefér. Ki pedig az egészben meg nem fér: az kibillen az

egészböl; az onnan magát önkényt számüzi. E szerint min

den bukás önbuktat á s, melynek elsö és végsu oka : az egyé-

niség.

Nines különben. Ha valaki idö elött bukik : ott az e g y é n i s é g

öii meg az e m b e r t, azon embert, a ki vagy a természet, vagy az

erkölcsiség törvényeit ignorálta.

Az ily bukás annál gyászosabbnak mutatkozik, minél neme-

sebbnek látszik azon egyéni szenvedély, mely az erkölcsi

embert rabigában tartja; azon szenvedély, mely önkielégitési vágy-

ból nem kevesebb kivánna lenni, mint az erkölcsi világrend igaz-

gatója.

Isten méltó képe : a valódi ember, azaz : ki önmagában fenn

tudja tartani az egyensulyt, egyfelöl az egyéni akarat szabadsága,

másfelöl az erkölcsileg emberi szükség törvényei között, melyek

szintén lényéhez tartoznak. ^

A világiörténet nem egyéb, mint Örök ingása azon mérleg-

nek, melyen egyfelöl az egyéni akarat szabadsága teszi a sulyt,

másfelöl pedig : majd a természeti, majd az erkölcsi szükség, mely

az emberiség öszletének lényegével egy és azonos.

Hogy a mérleget egy isteni kéznek kell tartani : az termé-

szetes.

Ime Shakspere szinmüvészete.

Ez összeállitásból tisztán kiviláglik , mit kell tartanunk az an

tik szinészetröl egyénités tekintetében, melyet én a müvészet
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örök mérveül állitottam föl az örökkévaló világmüvészet szabályro-

konsága (analogiája) szerint.

A hellen szinészet, midön a hitrege mesés multjából indult ki,

a legtermészetesebb uton volt. E ponton kezdette e keresztyén szi

nészet is. Amde a hellen szinészet meghalt, mielött a hitregéböl ki-

nöhet vala, mielött oly önállóságra juthatott volna, hol ne a tárgy

uralkodjék felette, hanem a viszony meg legyen forditva ; s mielött

a hitrege, mint nemzetl philosophia, érzékiség felé gravitáló egyol-

daluságából kiemelkedhetik vala.

A hellen szinészet organismusában még a természet törvényei-

nek analogiája is csak annyiban érvényes, mennyiben azt a hitrege

megengedi, hol más élet- és világtörvények uralgottak ; mert hi-

szen e szinészetben a természet törvényhozói maguk is szere-

pelnek.

Kitetszik ezekböl : minö rák-pályán haladnak azok, kik az

ugynevezett elassicus szinészetet álpathoszszal sóhajtozzák vissza, s

kik oly ábránd mellett korteskednek, melyet ugyan nem értenek,

hanem azért igy neveznek, hogy : „tragoedia" és ,,classikai

hagyományok."

Hanem a többit hagyjuk máskorra.

XVIII.

Rist or i mint Medea Mirra stb.

5.

Szabadka, 1857. jan. 18.

Mondják, hogy njégis van egy örö.k törvény, melyet szinésze-

tünk a hellenektöl tanult : a három egység törvénye.

Ezt amaz olasz és franczia elassikuskodók mondják , kik

Aristoteles után hirdetik nekünk keresztyéneknek eme három egy-

séget. Ama renegátok, kiknek nines egyéb bajok, mint hogy halva

születtek.

Hanem a német Lessing azt mondja, hogy ezek a keresztyén

elassikuskodók roszul tanulták meg a görög Aristotelest : lényeges

szabályul fogadva töle olyasmit, a mi nem az.
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Amde maga Lessing is több önállást tanusitott amaz olasz és

franczia majmok ellenében, mint bátorságot Aristotelessel szemben.

Mint a földön és égben mindenkinek, ugy Aristotelesnek is

szüksége van arra, hogy saját levegöjében legyen felfogva : ha sem

jobbnak, sem roszabbnak nem akar látszani, mint a minö. Szintoly

természetes másfelöl, hogy azon szemlélö, ki kellöleg és lehetöleg

objeetiv lenni nem képes, midön valamit vizsgál: rabja levén alanyi

egyoldaluságának, alig fogja elkerülni, hogy tárgyának oly minö-

séget ne tulajdonitson, melylyel az nem bir.

Aristoteles elmélete sem lehet egyéb, mint „elvont krónikája"

azon helynek és kornak, melyben ö maga élt.

Mert bármily magasan repül a sas : a levegöböl ki még sem

repülhet. Ez a sorsa van a nagy elméknek is.

A keresztyén tndósok a régi bölcsekre sokat ráfogtak, a mit

ezek részéröl ohajtottak. Ennek leginkább az az oka, mert a nagy

elmével mindenki szeretne atyafiságba jutni, külöuösen a kis elmék-

De Aristoteles végre is hellen volt, és nem keresztyén. E sze-

rint mííszabályokat nem vonhatott el sem az éjszaksarki levegöböl,

sem oly múvekböl, melyek utána kétezer évvel születtek: hanem

tisztán és egyenesen hellen míívekböl. O tehát a hellen míívek or-

ganicus sajátságait koránsem a keresztyén tudósok szemeivel látta,

hanem egyszerüen a maga g ö r ö g szemeivel, ugy, mint azok létez-

tek, a maguk phisikai valóságában is.

Mint mondám, a hellen szinészet kikopott az idöböl, míísza-

bályaink h e 1 y b e 1 i részével egyetemben. És ebben semmi csodálni

való nines. Avvagy nem lehetségesek-e oly conjuneturák, termé-

szetiek és erkölesiek, emberiek és isteniek : hogy még az öreg Shaks-

pere is a lomok közé kerül.

A hellen szinészetböl azt vonták ki, hogy legelöször is egynek

kell lenni a szinmíí c s e 1 e k v é n y é n e k *).

*) E müszó „cselekvé"n y", mint a „H a n d 1 u n g" forditása, nem üti meg a

mértéket. A cselekvény nem tesz egyebet, mint a gondolat végrehajtását, s ebben

részint a folytonoBságot, részint az általánoeságot. Ellenben a Handlung az érzésnek

ds gondolatnak benso megjelenését, s ebben az ok és okozat közti viszonyosságpt akarja

inkább festeni : lélekmozgalmat és eszmeforgalmat egyszersmind. Handlung annyi, mint

kölceönöe benyomáe, visszahatae, érzés, gondolás, kedélymozgás, akarás és cselekvés : a
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E szabály csupán azon organicus szükséget mondja ki, hogy

eg y embernek ne két vagy három szi ve legyen, hanem ceak egy.

Hogy a cselekvény, — helyesebben talán: életforgalom

— phisikailag egy helyben és egy idöben járjon le : e sza-

bályt is szükségkép el kellett vonni a hellen szinészetböl az akkori

szemléliinek, azon egyszerü okból, mert ez ott épen igy történt, és

nem másképen.

A hely és idö phisikai egységét pedig a hellen szinészetre

nemzeti szükség parancsolta. Nekik a szinmíívi szertartáshoz egy

haszontalan czafrang is kellett : a chorus, mely a míínek erkölcsi

viszhangja volt : kritika, tolmács és fogadott sirató-csapat egyszer-

smind. Mint ilyen : e kar szükségkép mindig a szinpadon volt, s igy

a szinpad nem változhatott, ha erre technikailag képes lett volna is.

Hogy e phisikai mozdulatlanság a szellem mozgásának is korlátokat

szabott : az természetes.

Aristoteles tehát a hely és idö phisikai egységének szükségét

is épen oly lényegesnek tartotta, mint az életforgalomét (Hand

lung), azon egyszerü okból, mert a chorusos hellen szinészet lebegett

szemei elött, nem pedig a chorus nélküli keresztyén.

A mi szinészetünk nem tartjá szükségesnek a chorust, azon

okból, mert az ember életmüvezete nem szükségli, hogy egy ember

nek hat szeme, 12 szája és 24 füle legyen.

A mi szinészetünk azt tanitja, hogy a szinmíí életmííves egy-

sége a hely és idö eszményi (logikai) egységét szükségkép magában

foglalja.

Mert az életforgalom szinpadi öszletében az idö nem egyéb,

jelenvaló pillanatban (a szinmü lényege). Handlung az, hol az érzést és gondolatot köl-

ceönösen születni, s az életbe tettleg átmcnni látjuk. A Handlung tehát a kölcsönös-

S é g n e k ia fogalma, melyben az érzo, akaró és cselekvö ember nemesak egymaga van

festve, hanem az ilyeneknck egész csoportja : a közös piozgalom. A Handlung föközlö-

nye : a párbeszéd. Az én igen tisztelt mestereim egyike. : Szemere PA1, igen finomul jegyzé

meg a minap, hogy a rosz draxna emberei nem egymásSAL beszélnek, hanem egymás

UTÁN.

Lám, ez utóbbi mondatban ismét égy példâjâra bnkkanunk azon szabAlynak, mi-

szerint a logikai hanglebbenés (accentus) a szónak minden tagjára eshetik, mi a

nszépészef-irnokoknak teljességgel nem fér a fejükbe. Mêg világosabb lesz a pelda ily

szerkezettel : a valódi szinmü emberei nem egymás UTAN beszélnek, hanem egymásSAL.
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mint a lelki mozzanatok egymásutánja. Ha már most e mozza-

natokat szoros bensö szükség füzi egymásba: ugyanezen szükség

láncza köti egybe a mozzanatok helyét és idejét is.

Shakspere szinészetében a hely és idö szükséges tényezö, mely

a közmozgalomra indokolva hat (Lear), s igy a csalódást nemcsak

nem háboritja, hanem elöidézni segiti.

Végre : hol e szinmíí emberei vannak : ott azok mozgalma

mindenütt otthon van. Otthon lenni annyi, mint egyhelyben lenni.

Igy van Lear Britanniában, Othello a velenczei birtokban, Hamlet

Dániában mindenütt otthon. Miután pedig a szinmíí eszmevilágot is

képvisel : még azt is hozzátehetjük a mondottakhoz, hogy az idö és

tér pusztán érzéki fogalmak levén : az eszmevilágban igen alárendelt

szerepet játszanak.

Ez az olasz majom, ez az Alfieri, Mirrájában a hely és ido

phisikai egységével teszi magát kurtavasra, minden ok és szükség

nélkül. Ez épen oly nevettetö látvány, mint mikor Hild az egyik

szemét beköti, hogy Jonsonhoz hasonlitson.

Hanem a nevettetö látvány másfelöl oly undoritó, melyhez

hasonlót a világ alig ismer.

Ez a szerencsétlen leány, ez a Mirra, tulajdon édes atyját sze-

reti, de nem a gyermeki szeretettel , hanem a nöivel, a nemiség

szerelmével ! ! !

Azért, hogy a természeti és erkölcsi világban korcs kinövé-

sek tünnek fól: ki meri azt mondani, hogy a szabály alóli kivétel

szerepelhet a szabály helyett? . . . hogy a monstrumok a müvészet

templomában eszményképekül alkalmasak ? . . . . hogy a természet-

nek ez épen annyira mesés, mint undoritó kinövései az általános

igazat és szépet képviselhetik? . . . hogy az efféléknek helyök lehet

másutt, mint a természeti muzenmokban ?

Nem a legdurvább gúny-e erkölcsi érzelmeinkre nem

a legsértöbb félreismerése-e emberiségünknek: részvétünk

tárgyává tolni föl olyasmit, a mitöl szükségképen irtóznunk

kell?!

Ha efféle képtelenségek, a rend és szabály érvényére emelhe-

tök: akkor majd az oly szinmíívek lesznek jogos látványaink, hol

az anyák élnek tulajdon édes fiaikkal a n e m i szerelem viszonyá-

KQBKSSY OALAMBOS QÁBOB KMLÉKB. 21
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ban ! ! ! kinek ily ocsmányság legelöször agyához férkezett : az nem

lehet más, mint eszeveszett.

Mirra természetlenségét Ristori teljes mértékben érezni lát-

szott, s müvészetének egész hatalmát e brutalis gondolat lehetö ki-

egyenlitésére forditá. E Ristori-Mirra nem volt egyéb, mint egy er

kölcsi förtelemnek örökké kinzó öntudalma .... ajkának mindeii

lehellcte a természetet látszott káromlani. Mennyi müvészeti kincs a

tengerbe dobva!

Ristorit bámultuk, de Mirra részvétre nem indithatott, ilyes-

minek legkisebb jele sem volt észreveheto a nézök szemében ....

erkölcsi lényünk valódi becsületére !

S hát az a csoportozat Mirra körül ! . . . Ezen üres znbbonyok

és palástok . . . . ez alaktalan emberárnyak .... kik öt hosszu fel-

vonáson keresztül mindig azon egy nótát fujják, hogy : „ugyan

vajjon mi baja lehet annak a szegény Mirrának ?".... Mino idét-

len nyavalygás ez ! . . . .

Hol a föszemély ellemnondása mindanuak, a mi ál tal aban

i g a z : ott szinmuröl szó sem lehet.

Szinmíí annyi, mint életharcz, hol a küzdö elemeket egyéni-

ségek képviselik, két külön táborra oszoltan. Mirra nem ütközik

össze senkivel, csupán önmagával. Az elemek, melyek ö benne küz-

denek : egyfelöl természetlen szenvedélye, inásfelöl tudalma egy fen-

söbb erkölcsi szükségnek.

O, mint erkölcsi lény, épen azt akarja, azt ohajtja, a mit má-

sok körülötte akarnak és ohajtauak: és hol mindenki egyet akar:

ott nines összeütközes, nines harezháboru. E szerint Mirra épen oly

jogszerüleg és okszerüleg ölhetné meg magát legelsö jelenetében,

mint az utolsóban.

IIol szinmíí nines: ott tragikai érdek sem lehet. Ez önirtózat,

melyet Ristori minden pillanatban éreztetni igyekezett : szükségkép

paralyzálta szánahmmkat a szenvedö Mirra iránt.

Ilogy tehát Ristori müvészetét ez alkalommal élvezhettük lé-

gyen : szükségkép kivül kelle tenni magunkat e természeti és erköl

csi képtelenségen, s édes apja helyére legalább is egy mostoha apát

képzelnünk. Tettük is ezt önkénytelenül : és ekkor a játék a legdi-

csöbbek egyikévé vált, miket valaha láttunk. A birni és átolvadni
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vágyó szerelem delejessége csupán Rachel Lecouvrenr-jében és Tis-

béjében volt ily ellenállhatlanul érezhetö.

Ristori külsö jelensége általában nem nymphai, hanem ma

tronal; inkább az értelem cherubjának fensége, mint az érzelem

szerafjának szépsége. Szinpadi egyénisége a szellemerô aczélidegze-

tével bir; hangja, tartása, mozgása : rugalmas, erélyes, villanyos.

Telivérü nöiség, mely inkább a szilaj indulatok képviselöje, mint a

szelidebb érzelmeké.

Magyar önállásom szempontjából tekintve az olaszok sziné-

szetét, némely szembeszökö sajátságokat látok abban ; miket azon-

ban sem nem becsmérlek, sem nem diesérek, mert azok kifolyásai

levén a nemzetiségnek : szintoly ônállásra jogositvák, mint a mi

sajátságaink.

Jellemzi az olasz szinészetet különösen azon néma jelbeszéd

(pantomia), melylyel a Ristori játéka tul van halmozva, mint azt a

Mirra nászjelenetében íh láttuk, midím Ristori bizonyos delejzö vo-

násokkal igyekezett szíve kinos tartalmától menekülni. Kezeit gör-

csös eröködések közt vonogatta mellén végig, hogy abból az ellen-

séges elemet kidelejezze.

E derék honleány, Ristori, ekként igyekezett a hazai költo

szegénységét nem csupán takargatni, de gazdagon megaranyozni

fennragyogó müvészetével.

Az „iskolások" e néma jelbeszédes játékot „iskolának"

mondják; hanem én nemzeti sajatságnak nevezem, melynek

nemzetségi fáját Pylades és Bath y 11 us ig*), s innen a Satur-

naliák és Lupercaliák jelképes bohózatáig beláthatni.

Sajátszerü az olaszok szinészetében az is, hogy ó'k az emberi

természetnek tropicus oldalát képviselvén, csupán ily változatokon

játszanak, hogy: heves, hevesebb, leghevesebb ; ellenben nem igen

látszanak ismerni e mérveket, hogy : csendes, csendesebb, legcsen-

desebb. Már pedig számtani igazság, hogy minél több az erö- és idö-

fokozat, s minél tágasabb a terület : annál szabadabb a mozgás, an-

nál változatosabb lehet a hangjáték , annál kevésbé válhatik egy-

hanguvá a szív dallama.

*) Hires pantomimck Rómában, Krisztus azületése tájin.
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A „azerencsés féltékenyek" czimü vigjátékban szint-

oly nagy volt ez olasz müvésznö, mint komoly szerepeinek bárme-

lyikében. E szerepe tette kétségtelenné, hogy ö valóban egyé-

nilö erö.

Mennyire uj, mennyire meglepö volt ez alak ! . . . Olasz ele-

venség, könnyüség, kedélyesség, finomság és kimondhatatlan kel

lem, a legszabatosabb egységben.

E játékból egy jelenetet jegyzek föl különösen, mint a ma-

gánbeszéd örök mintaképét. — A monologot igy kell játszani, azaz :

igy kell gondolkozni fennhangon. E magánbeszédben mind a moz-

gást, mind a hang játékát bizonyos éber álomszerüség boritá. A

szemek koronként egy-egy pontra valának függesztve, hol a képze-

letek ködfâtyolként látszának jönni-menni. E képek benyomásait a

müvésznö arcza, szemei, hangja, s minden mozzanata tükrözé

XIX.

Pest, 1857. febr. U.

A szinházi statistikában immár Szabadka város is helyet

foglalván: a szinészet krónikáját is gyarapitja évröl évre. Minthogy

épen onnan jövök : idei krónikájából jegyzek ide némely adatokat.

Szabadkának rendes szinháza van, mely három év elött ké-

szült el, csendesen, de diszesen. Szabadka nem jajveszékelt, nem

vajudott évtizedeken át, nem hivta segélyül az alvibígot, hogy egy

szerény szinházat létrehozzon. Szabadka ugy tön, mint az igaz ér-

zelem, mely nem beszél nagy szájjal, hanem cselekszik nagy

lélekkel.

Való, hogy Szabadkán az ily eszme, szerencsésebb körülmé-

nyekkel is találkozik, mint sok más helyütt. Szabadkának 50 ezer

lakója van, mely két-három ezer hiján tiszta magyar, és más lenni

soha nem is akar. Mind földesur ; birtokosa egy Kanaánnak. A város

és lakossága, 14, mondd : tizennégy □ mértföldet bir. E várost az ipar,

kereskedés és a ferde civilisatio, még nem tette szivtelenül önzövé :

s romlatlan magyar jelleméböl bizonynyal a vasut sem fogja kivet-

köztetni soha.
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Ismerek ugyan az alföldön roppant magyar városokat, épen

ily gazdagokat, és talán még népesebbeket, mint Szabadka. Kérdés :

miért nines mégis ama roppant magyar városoknak szinházuk mind-

eddig ? Mi hiányzik ott, hol magyar többség is van, pénz is van ?

. . . „Ebben valami természetfölötti fekszik : ha a philosophia kita-

lálhatná!" mond Hamlet.

Szabadka városa egy nagy vendégfogadót épittetett, s abba

egyuttal táneztermet és szinházat is. Miért ne tehetne igy minden

magyar város ? Vagy talán kevésbé tartozik az ember szükségeihez

a szinház, mint a tánezterem? E szinház, melyröl irok, akár vélet-

lenül, akár tndományos számitás k0vetkeztében¡ oly sajátsággal bir,

melylyel kevés szinház dicsekedhetik a római birodalom elpusztu-

lása óta. Nézötermének példátlanul jó hallása van (acustica). E

szinpadról félannyi phisikai erövel, tiz akkora mértékben lehet hatni,

mint például a pesti vagy kolozsvári szinpadról, hol a termek két-

ségbeejtöleg süketek, kivált ha telve vannak.

Ily jó hallásunak csupán a müncheni szinházat találtam ; al-

kalmasint azért, mert nyilt páholyai vannak, üregek nélkül. Oldal-

rekesztékei csak olyan magasak, mint elöl a könyöklöjük. A sza-

badkai páholyok szintugy igen nyiltak, azaz : inkább szélesek, mint

mélyek ; mig a pestiek megforditva : inkább mélyek, mint szélesek,

s igy végképen benyelik a hangot, a helyett, hogy viszhangzanák.

E mellett Pesten a szinpadra szolgáló folyosók és zegzujok, meg-

annyi hangtolvajok. A szabadkai szinpad falain ninesenek ily tol-

vajesatornák és szellentyük, melyek mig egyfelöl a betegséget hoz-

zánk bebocsátják, lég-huzam képében : addig másfelöl, lelkünk da-

rabjait, „a tragikai múzsa koronájának gyémántját," a hangot, szél-

nek eresztik haszontalanul.

Rosz hallásu nézöterem a játszót megfosztja müvészi nyilat-

kozhatása nagy részétöl, s a hallgatót ennek élvezetétöl. Itt nem

egyszer jövünk azon kellemetlen alternativába, hogy az érthetöség-

nek föl kell áldozni az igazságot, a lélektanit ; vagy megforditva :

ez utóbbinak az elsöt. Az elsö esetben önmagunkon, a müvészeten,

és a természeten követünk el eröszakos sérelmet, a második esetben

a közönség jogain.

Süket szinteremben magasabb és erösebb hangmérveken kell
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játszani : már pedig az élethangok nagy része a csöndesebb ésgyön-'

gédebb tájakon lakik. Avvagy a kedélynek gyöngédebb , szelidebb

játéka mikép nyilatkozhassék igazán oly hangokon, melyek a gyön-

gédséggel és szelidséggel épen ellenkeznek? A léleknek mély, de

csöndes merengése, a tisztán contemplativ és mélabús állapotok be-

szélhetnek-e más hangokon, mint

. . . . „a szellök favolája,

mely keserg az öszi lombokon ?"

A beszédhangok magasabb s erösebb mértéke minden csön

desebb és gyöngédebb természetü érzelmet meghazudtol ; a szöveg

értelmét elviszi ugyan a hallgató füléig, de beljebb soha ; pedig ez

csak fél ut a szinmüvészet czéljához, mely a sziv kellö közepénvan.

Rosz alkatu szinházban igy silányul az élet beszéde puszta szava-

lattá (de-) elamatiová. — Mig a jó hallásu szinterem, mint a sza-

badkai, egyedül alkalmas valódi szinmüvészek képzésére, addig a

süket szinházak a kész müvészeknek is csak rontására vagy kinzá-

sára alkalmasak. Ily termekben egyetlen mód a bajon segiteni : síri

csend a hallgatók részéröl és a szinfalak mögül ; a szinész részéröl

pedig : a proseeniumra lé¡)és (mennyiben ezt a helyzet engedi) egész

a lámpasorig (rivaldo) ; ez ugyan kivül esik már a kép rámáján :

hanem az ily k i h á g á s ez egyetlen szükség esetében elnézheto, ha

átalában meg nem engedhetö is.

Az idén nem pártolják a szabadkai szinházat átalán véve«,maz

élénk részvéttel, melyröl e közönség az elöbbi két évben hires-

sé lern.

Pártfogás, részvét! szerencsétlen szavak! Jaj a szinháznak,

melynek élete orökké e koldus szavaktól függ. A szinháznak érde-

kelnie, vonzania kell ; nem kegyelemböl élnie, hanem érdem után ;

drága kincseket olcsón árulnia ; szóval : oly életszükséggé válnia,

mint a mindennapi kenyér.

A szabadkai szinház még igen fiatal arra nézve, hogy látoga-

tása szokássá vállhatott legyen, hogy magának állandó tközönséget

teremthetett volna; ehhez a legjelesebb vállalkozó erök és legjobb

mííkezelés mellett is ido kell. De más felöl az is tagadhatlan, hogy

az eszme s az eszményi szép, jó, nemes és igaz, a nagy tömegnél
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mindennapi szükséggé soha sem válik. Szomjazik ugyan a nép-

Schiller re (csakhogy nem a költöre) hétköznap is ; hanem az

i g é t jó ha vasárnaponként fogja szomjazni rendesen . Innen

van, hogy a szinészet fája, bármily életrevaló lett legyen az, még

sehol és soha nem erösödött meg annyira, hogy minden külsö se-

gély nélkül megállhatott, s a szélvészszel daczolhatott volna.

Az igazság tehát középen van.

A szinészetet föl kell menteni az élet mindennapi gondjaitól,

azért, hogy magasabb hivatásának háboritlanul élhessen ; független-

né kell tenni sorsát a közönség jó vagy rosz szeszélyeitöl, a fényes

soirée-ktöl szintugy, mint a fénytelen lakodalmaktól és dalidóktól ;

a báloktól és lovardáktól ; az esötöl, sártól, jégveréstöl, a jó vagy

rosz terméatöl, ennek jó vagy rosz piaczi keletétöl : szóval : közsé-

gileg kell azt biztositani, egyszer mindenkorra, egy nagylelküen

hazañas alapitványnyal.

Ez pedig nem tartozik a lehetetlenségek közé ott, hol a köz-

ség kimerithetlen forrásokkal rendelkezik, mint Szabadka is ; és ott,

hol legfölebb 3000 forint összes évi segélynek megfelelö tô'kéröl

van szó.

Hanem az igazság másik oldala viszont abban áll, hogy a

szinészet, azaz : ennek képviselete is méltó legyen közintézeti hivatá-

sához ; ezt pedig ugy lehet elérni , hogy ha a községi biztositás

élvezhetése szintoly czélszeríí , mint szigoru föltételekhez lesz

kötve.

Ugy vagyok meggyözödve, hogy bármily nagy legyen a sár

ilyen lágy télben Szabadkán, azért e nemes közönseg addig sem

fogja szinészetét sárban hagyni, mig az imént emlitett örök alapit-

vány a szép reményböl még szebb valósággá változik. Kezességet

látok erre nézve azon hö részvétben is, melylyel a helybeli sziné

szet javára rendezett bál találkozott. Kezeskedik e felöl azon körül-

mény, hogy nem találkoztam e városban oly egyéniséggel, ki mél-

tánylással ne nyilatkozott volna Havi és Hegedüs uraknak a

szinigazgatásban és mukezelésben tanusitott szakképességéröl, be-

csületességéröl s önzéstelen buzgalmáról ; valamint e helyes tapin-

tattal szervezett szinésztársulat sokoldaluságáról, tagjainak mííszor



328

galmáról, komoly kötelességérzetéröl és magatartásáról. Örülök,

hogy e véleménynyel én is egyesithetem a magamét.

Nem tudom, nem követek-e el ügyetlenséget , ha kibeszélem,

hogy Szabadkán jelenleg egy társulat van alakulóban, mely a szin-

házat bérbevenni s fenntartásáról gondoskodni szándékszik ; mit ak-

kép gondol eszközölhetönek, ha bizonyos számu nézöbelyre j o g-

nélkíüi bérlöket szerez.

Ez ideális helyek bérlöi aztán, mint a kik tisztán csak áldoz-

nak, joggal birnának a szinügyek vezetésére bizonyos befolyást

gyakorolhatni.

Megvallom, azért hozom ezt itt elö, hogy óvás gyanánt ismé-

telve megjegyezzem ama régi igazságot, hogy „sok szakács el-

sózza az ételt."

Világosan szólva, én semmi esetre nem tartom tanácsosnak,

hogy e bérlö és pártfogó társulat a szinház igazgatását, mint mííke-

zelést is, közvetlenül maga vegye kezéhez.

A közvetlen színigazgatás joga, több személy közt megosztva :

valóságos E r i s almája.

A szinháztörténet bizonyitja, hogy az ily comiték még min-

dig és mindenütt megbuktatták azon szinügyet , melyet közös hata-

lommal kezeltek.

Hanem ez vidéki szinházaknál különben is inpraeticus do-

log. A haszonbérlö, vagy pártfogó társulatnak könyv-, jelmez- és

kelléktárral, szóval fundus instructussal kellene birnia ah-

hoz, hogy a szinházat közvetlenül igazgathassa ; továbbá egy ava-

tott szakembert tartania, ki a tulajdonosok érdekeire s beruházott

kellékeire fölügyeljen, s a szinésztársulat mííködését vezesse. De még

ekkor is ezerféle kijátszásoknak volna kitéve a domestice igazgató

comité, mint a melynek tagjai a szinészet szövevényeiben egészen

járatlanok.

Constatirozzuk tehát a viszonyt, egyszerüen, természetesen.

A haszonbérlö, vagy ha tetszik pártfogó társulat (mint elöad-

ni szerencsém volt) kinevezi képviselöjét, — legyen az intendans,

vagy comité. Ez köt szerzödést egy rendes szinigazgatóval, kinek

fondus instruetusa van, azaz : szakképessége, társulata és minden-

féle kelléke.
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' Igy igen természetes, hogy az intendans vagy comité semmi

egyéb, mint szerzodöfél, a szinigazgatóval mint szakemberrel

szemben. Szerzödöfelek közt pedig csupán a közösen megállapitott

jog és kötelesség érvényesitéséröl lehet szó, nem pedig valami hata-

lom gyakorlatáról.

E szerint az intendansnak, vagy comiténak más tennivalója

nines, mint a helybeli pártfogó testület jogaira felügyelni, s a kö-

zönség érdekei felett örködni szemközt a szinigazgatóval, kivelfoly-

tonos érintkezésben is lehet.

A szerzödésnek illetöleg szinészeti végrehajtásáról a szin-

igazgató természetesen felelös a pártfogók ké'pviselöjének, legyen

ez egy intendans vagy comité. Ámde viszont a felelösség fogalma

azt hozza magával, hogy a végrehajtó szerepébe senki se avat-

kozzék.

Emlitém azt is, hogy midön az intendans, vagy a comité el-

nöke valamely szinigazgatóval szerzödik : e szerzödésben a hely

beli biztositás élvezetét a lehetö legszigorubb föltételekhez lesz szük-

ség kötnie.

E föltételek szerkesztöjének a le glelkiismeretlenebb szinigaz-

gatót kell szem elött tartania, mint olyat, kinek kezében az ügy

minden órán koczkán áll ; mint olyat, kit nem lehet eléggé körül-

irni kötelezettséggel ; ki mennyet földet szokott igérni, hogy egy

kövér állomást megkaphasson, melyet azonban pusztán prédának

tekint: ki az ily alkalmat nem arra igyekszik fölhasználni, hogy

szellemi vonzerökkel kösse le' s állandósitsa a szinháznak azon kö-

zönséget, melyet ilyenkor az ujsâg ingère nagy számmal szokott

becsöditeni : hanem hogy e közönséget kizsákmányolja, nyegle,

nyomorult eszközökkel ; kinek nem arra van gondja egész évszakon

át: mikép lehessen a játékrendet a legjelesebb müvekkel ellátni,- s

ezeket becsülettel kiállitani, továbbá : hogy van-e a társulatban

rend, betanulták-e a szerepeket, pontos-e az elöadás, — nines-e za-

var, botrány, belül és kivül; hanem a kinek minden szaktudománya

oda megy ki, hogy szemmérték után kitalálja, hány belépti jegy

kelt el ma este, s mennyi a bevétel ; mennyit hoz be ez vagy ama

silány darab, ha ilyen vagy amolyan hazug, csábitó czimet adunk

neki ; továbbá hova megyünk mulatni ma és holnap, — stb. ; ki
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végre nem eszmél arra, hogy maga alatt vágja a fát akkor, midön

rosz darabjaival s még nyomorubb elöadásaival a legjobb akaratu

közönséget is agyonkinozza és untatja, annyira, hogy becsületes

utódainak évekig sem sikerül az eljátszott hitelt helyrehozni , s a

megmerevlilt közönyösséget a meleg érdekeltség állapotára vissza-

engesztelni.

Az ily szinigazgatók ellenében a szinháztulajdonosok vagy

biztositó-egylett-k föltételei nem lehetnek eléggé részletesek és óva-

tosak.

E föitételek jól teszik, ha nemcsak a szinésztársulat tagjainak

számát és miuöWgét határozzák meg, s ha nemcsak a könyv-, ruha-

és kelléktár egyes darabjait irják kör.ül, hanem a szinházi rendtar-

tásra s a szinházi törvények foganatositására is tüzetesen kiterjesz-

kednek. Mert csakugyan ideje nnir, hogy a vidéki szinigazgatók

nagyobb része, ne mindig rontson, hanem valahára épitsen is va-

lamit.

Hanem most hagyjiik el a komoly tárgyat, hogy a vidorab-

bak emlékének is juttassunk egy kis helyet. A többek közt alkal-

mam volt itt az alföldi életnek oly oldalával ismerkedui meg, mely-

lyel eddig ily közelben nem találkoztam. Csárdai dalidóban voltam ;

láttam itt a puszták fiait, a pásztorféléket , egész csárdai eredetisé-

gökben. Hallottam dalaikat, melyek szövege, megannyi gyönyörü

románcz a puszták lakóinak életébôl, megannyi gyöngye a népköl-

tészetnek; dallamai egyszerüen bájosak, elragadók. Hol terem e sok

gyönyörü dal? ki ád rythmust a bojtárok eme vadregényes ka-

landjainak ?

Kettö közülök muzsikált, a többi tánczra kerekedett. Azegyik

tamburán játszott, a másik valóságos nádsipon. A magyar tambura

hosszu négyszögü fa, belöl üres, dróthurjai vannak, miket lud-tol-

lal szokás pengetni. A rácztambura ettöl csak abban különbözik,

hogy mandolin alakja van, s kézbe fogva játszanak rajta, mint a

guitáron. A nádsip olyan mint a piccolo, oldalt fujnak bele mint a

fuvolába, s a pásztorok maguk készitik kis ujjnyi vastagságu nád-

ból. Hangja meglepöleg erös és kellemes. A zongorában nines több

hangváltozat, mint a mennyit e hat lyukú kis müszerböl ügyes

mestere elö tudott hozni.
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A boglyakemencze mellett egy barna czimbalmos gunnyasz-

tott ; rákerült a sor erre is. Elöidézték a pásztornöket, s ezek daná-

ját kellett kisérnie czimbalmával. Mint Bunkó és Boka Károly szok-

ták játszani a régi lassu magyarokat, a rézhúron kezdve ; szint-

ugy e nök is mély hangjaikon danolják bús dalaikat, s valóban

mélyen hatnak azokkal a magyar ember lelkébe. Ez alt-hangu nöi

ének igen sajátszerü : mintha 12—13 éves fiukat hallanánk dal-

lani. Oly két mezzosopran volt közöttük, hogy ha különben e pór-

nök arravalók volnának : az operák operájában is drága gyöngyök

gyanánt ragyognának.

Részvevo tamija voltam itt a plébános-igtatási ünnepélynek

is. A község választása e részben rendszerint a közszeretet legkitü-

uöbb tárgyára esvén: ez alkalom a városra nézve valódi örömün-

nep. Ilyenkor az egyházi szertartást nagy ebéd szokta követni, ezt

este fényes bál ; ezt pcdig három-négy napig tartó dalidó, zeneszó

mellett, melyben osztályonként a város egész közönsége részt vesz.

Láttam cz alkalommal a bunyevácznok ünnepi viscletét, a

meltóságosan szép magyar mentét, arany paszománttal gazdagon

feldíszitve s felöltve.

Igy látva e deli termetfí nöket: a nemzeti viseletnek e nemes-

sége mellett mily kisszerünek mily jellemtelennek tünik föl Páris

minden burnusza és mantillája !

Láttam a bunyeváczok „K ó 1 ó" nevü körtánczát. A bulgá-

rok és szerbek Kólójától ez abban különbözik, hogy a lehetöségig

megmagyarosodott, azaz : a tánczlépések módja és formája, vala-

mint a lejtök tánczérzése, egészen magyar.

A szabadkaiak magyar vendégszeretetéröl sokat beszélhetnék,

hanem ezt az illetök szerénysége szintoly kevéssé engedi meg, mint

az én gondolkozásom és izlésem, mely az ondicséretet minden alak-

ban rútnak és megvetendönek találja, kivevén a tettek szótlan

alakját.

Különben a Patt Péter publikumának jó napot kivánok.
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XX.

Pest, 1857. aрг. 12.

A napokban olyan hirszellö susogott itt Pesten, miszerint bi-

zonyos irói körben azt határozták volna el, hogy aszinészeket

az irodalomteréröl egészen le kell szoritani. Hanem

én elöttem e hir legkisebb valószinüséggel sem bir, azért, mert az

gondolatnak is egész a képtelenségig silány volna ; és még azért

sem, mert az irigység mindig bizonyos tehetetlenségérzeten alapszik,

s a gyávaságnak e hajlama alig férhet oly iróhoz, ki e nevet a szel-

lemerö jogával birja. A valódi talentumnak is lehetnek ugyan önzö

és aristoeraticus hajlamai, hanem a valódi irói talentum más felöl

ritkán szokta nélkülözni azon nemét az ambitiónak és ildomosság-

nak, mely öt a nyilvános compromissiótól megóvja. Aztán az iroda-

lomban különben is csak a s z e 1 1 e m foglalhat helyet. Oly iró, kinek

szellemi tehetsége nines, legyen az tárezairó ex professo, vagy szi-

nész, egy milliárd i vet beirhat, a nélkül, hogy csak egy talpalatnyi

helyet is elfoglalhatna a szellem földi birodalmának egyik országá-

ban, az irodalomban. Az ilyen szellemi semmiséget tehát a va-

la mi mindenesetre kiszoritja onnan, bárminö faju, szinü és alaku

legyen ez a valami. Ellenben hány legiója fér meg a valódi szellemi

bajnokoknak egymás ellenében is, oly országban, melynek se vége,

se hossza, mely határtalan !

Mit szokott irni a szinész, mióta e faj létezik? Ir szinmüvet

mindenfélét. Továbbá le szokta irni azt, a mi lelkében történt az

alatt, mig egy szinmüvet ir. Leirja tárgyát, melylyel foglalkozik ;

leirja ennek benyomásait ; és leirja tapasztalásait, miket saját lelki

testi mozzanatainak vizsgálata folytán szerzett önmagáról az alatt;

mig egy vagy más szerepet betanult. Szavakat ad saját müvészete

iránti lelkesedésének ; s leirja, mit gondol ennek erkölesi és közér-

téke felöl a nemzet és társadalom irányában, stb. Mindez oly termé-

szetes, és annyira szinészhez illö cselekvés, mint hogy ha a falusi

gazdaember saját termesztményeivel igyekszik ellátni tulajdon háza

m i n d e n szükségeit és vendégeinek teritett asztalát. Mindezt Ari

stophanes óta ezer meg ezer szinész cselekedte, s hogy effélét tenni

nem csak joga volt, hanem szent kötelességében is állt : azt józan

eszü ember elött tovább indokolni szükségtelen.
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Én tehát azt hiszem, hogy az emlitett kósza hircsak amolyan

„tatár" módra csináltatott. Meglehet, hogy e „csinálmány" amo

lyan kávénénikék elubbjából eredt, mely a hajdani zöldasztalféle

pártoskodást most az irodalom szinfalai mögött parodizálja , s mely

a felvilágosodás napján leomlott osztályfalakat, éjente szorgal-

masan épitgeti. Ugy látszik, e nénikéknek az a szokása, hogy sze-

mélyes érdekeik szerint mindig együtt és otthon végzik el, mimódon

fognak mííködni ez- vagy amaz egyén irányában ; hogyan és mit

kell mondaniok ez vagy amaz irodalmi ügyben ; s ekkor elöállita-

nak egy-egy tolmácsot, ki kegyes pártfogásuk alatt él, s ennek kell

aztán magát nyilvánosan produkálnia, az elébe szabott programm

és kommandó szerint.

Azonban e bohó jelenet másfelöl igen sajnossá lesz, ha lát-

juk, hogy egynémely tehetséges ifju ember is engedi magát

használtatni efféle negativ szellemek eszközeül.

Eljön az idö, midön az ilyen fiatalok ama penészvérü Ana-

kondák igézete alól fölocsudván, eszményi rabságuk öntudatára

jutnak :demárkésön;s akkor ugy szoktak járni mint

hanem most az egyszer hagyjuk el a gyülöletes és gyászos pél-

dákat, minthogy különben is másmondani valóm van... Ugyanis. ..

A vidéki szinházak birtokosai ez idötájban szoktak szerzödni

vidéki szinigazgatókkal a jövö téli idöszakra. Azért helyén és ide-

jén látom itt, követésreméltó példa gyanánt, közzéten-

ni egy oly szinházi szervezet alaprajzát, mely a hon-

nakegyikjelentékeny pontjánimmár életbelépett.

Némi befolyásom lévén e szervezet alapvonalainak elöleges vázla-

tára, talán nem követek el jogtalanságot , ha ezt formaszerint köz-

löm; mi által hasznos szolgálatot kivánok tenni mind a szinháztu-

lajdonosoknak, mind pedig a vidéki szinigazgatók s társulataiknak ;

de mindenekfelett a közügynek, mely vidéki szinészetünkkel kap-

csolatban áll. Az emlitett szervezet történeti s logikai képe ilyen. . .

*
* *

N. város és vidéke közönségéböl egy társulat alakul, mely a

városi szinházat bérbe veszi, s ennek fenntartására vállalkozik.

E társulat saját kebeléböl egy bizottmányt nevez ki, „ szin

házi comité" czim alatt, mely a szinházi ügyeket vezetni fogja.
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E comité, minél kevesebb tagból áll, annál jobb ; de szük-

ség, hogy tagjai a birtokot és hazafiságot képviseljék.

Ezen (tegyük: öt tagból állój com it é, egy állandó (fungen s)

ügyvezetöt (intendanst) nevez ki kebeléböl, ki helyben lakik.

Egy titkárt helyez oldala mellé, ki szükség esetében ügyvédi fog-

lalkozásokat is teljesitsen.

Ezen intendans keres szinigazgatót, és szerzödik ezzel a

comité nevében. Egyedül az intendans van a szinigazgatóval ren

des és folytonos érintkezésben.

A szinházi évszak elkezdödvén : az intendans havonkint egy-

szer egybehivja a comité tagjait. E havi ülésekben a szinigazgató

is megjelenik, számol elöbbeni eljárásáról, és elöterjeszti közelebbi

teendöinek tervezetét.

A comité megbirálja a szinigazgató eljárását és javaslatait.

Titkára a történtekröl jegyzökönyvet vezet, melylyel majdan a szin-

ház-fentartó társulatnak, illetöleg közönségnek, beszámolhasson az

évszak végével.

A pénztárnok miuden hó elején bemutatja számadását a co-

mitének.

A szinház birtokosai és szinigazgató közötti jogviszonyokat

ezen szerzödés határozza meg, melynek szövege itt következik :

SZERZODÉS,

mely egy részröl N. N. város szinházának alulirt bérlöi s más

részröl N. N. szinigazgató között az érintett szinháznak jövo 18.—

évi kezelésére nézve ekként köttetett:

1. Az alulirt szinház-bérlök átadják a bérbe vett szinházat

minden szerelvényeivel együtt N. N. szinigazgatónak a végre, hogy

ez abban 18—ik évi november 1-töl jövö 18—ik évi márcz. vé-

geig magyar szinielöadasokat eszközöljön.

2. N. N. szinigazgató a szinházat a mondott czélra átveszi, és

kötelezi magát abba egy a vidéken elsö rendü oly szintársulatot ál-

litni elö, mely kellö számu s minöségü személyzettel birjon drámá-

hoz és népszinmííhóz, különösen gondoskodik, hogy a népszinmü
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vekben szereplö karszemélyzet 8—10 férfiból, s ugyanannyi dal-

nok-nöböl álljon.

3. A vállalkozó szinigazgató köteles lesz társulata tagjainak

névjegyzékét f. é. julius 16-ig ezek egyenkinti havi fizetésénekjegy-

zékével együtt alulirt bérlöknt:k bemutatni. A rendes tagok és ven-

dégmüvészek megszerzését illetöleg a szinigazgató lehetöleg telje-

sitni fogja a szinház-bérlök kivánatát.

4. Gondoskodni fog NN. szinigazgató különösen arról, hogy

a drámai fószakmákra a fótagok mellett segédtagok is legyenek,

kik szükség esetében amazokat helyettesithessék. Tehát a rendes

személyzeten kivül szerzend egy férfihöst, s mellé két ifju/elsö rendu

szerelmest; egy hösi nöt (matronát) és két leányi fószereplöt; egy

elsö s egy másodrendü apát ; egy cselszövöt, ki¡ bonvivan* ù : egy

elsö népdalost és dalosnöt, s melléjök másodrendüeket.

5. Az igazgató saját könyv- s ruhatárát fogja használtatni.

Ezeket mindjárt megérkezésekor alulirt bérlöknek bemutatandja. A

ruhatár kell) hogy el legyen látva ugynevezett népjelmezekkel a

segéd és karszemélyzet számára ; — névszerint semmi szin alatt sem

szabad hiányozni a következö jelmezeknek :

Magyar és német fényes lovag-öltözet a középkorból, tetötöl

talpig, egyenlö alaku 12 vagy 16 férfi számára. A német jelmez

kétféle legyen: 12— 16 palást, rövid ujjas pulader; ugyanannyi

zubbony (Hauskleid), palást nélkül használandó — 16 fényes öv,

kardtartókkal, 16 széles kard-szalag, vállon függö; 16fekete böröv,

kettös rézcsatokkal.

Továbbá 12— 16 pánczél és sisak ; ugyanannyi triko ; ugyan

annyi görbe kard, ugyanannyi egyenes kard; hasonló számu sárga

csizma és sárga czipö, melyeket felszijjazva szandálnak is lehessen

használni.

Szinte 12—16 póröltözet; magyar (kék nadrágos) és német;

továbbá szörtollak (strucztollak helyett), pörge kalapok ; római zub-

bonyok és palástok ; török bugyogók hasonló számmal , végre 8

livrée jelenkori, és roeocco (négy négy egyenlö) és 8 apród jelmez

(magyar és német), a középkorból.

6. Tartozui fog a szinigazgató egy hónapra elöre tervezett já-

tékrendét az alulirt bérlök által alakitandó szinházi comitének, az
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uj darabokhoz netalán megkivántató kellékekf (diszlet, jelmez) költ-

ségvetéseivel együtt bemutatni. Játékrendjét a comité igényeivel

öszhangzásba hozandja.

7. Egy — egy havi bérletfolyamban köteles lesz a szinigaz-

gató 18 (tizeimyolcz) elöadást eszközölni, * ezek között kell hogy

bérletfolyamban egy uj népszir.mü, két uj dráma és egy uj vigjáték

hozassék szinpadra. Ujuak fog tekintetni mindazon míí, mely a

helybeli sziupadon még elöadva nem volt.

8, Köteles lesz a szinigazgató az alakitandó szinházi comité

rendes havi üléseiben megjelenni, itt eljárásáról számolni, és megbi-

rálás végett közelebbi teendöinek tervét elöterjeszteni, különben :

8. Az igazgató a szinház belügyeinek elintézését illetöleg

csak az alólirt bérlök által választandó szinházi intendanssal, s en-

nek alárendelt titkárával lesz közvetlen érintkezésben.

10. A szinház városi szerelvényeit a szinigazgató leltár mel-

lett veendi át, és azokért a felelösséget magára vállalja.

11. A szintársulatot az igazgató, a helyzethez alkalmazott

szinházi törvények szerint fogja igazgatni, s abban a rendet fenn-

tartani.

A vétségek felett egy, a szinésztársaság kebeléböl választott

biróság hozand itéletet. A büntetéspénzek a szinházi pénztárba

folynak.

12. Az igazgató a napi eseményekröl a következö nap regge-

lén jelentö czédulát fog küldeni az intendansnak ; e czédula

nyomatott czimü rovataiba pontosan be lesznek jegyezve a szinházi

foglalkozások, ezek minösége, helye, ideje, tartama, s a tagok által

elkövetett vétségek ; s aláirva az illetö rendezö, karmester és igaz

gató által.

13. A szinigazgató és társasága minden tagjai, havi fizetésö-

ket alólirt bérlöktöl fogják megkapni. Ezen fizetések összesen, —ha

a társaság operával nem fog birni, — 1700 pforintnál, ha pedig

fog operával birni — 2000 pengö forintnál többre nem rughatnak.

A szinigazgató állandó havi fizetése, mely szinte a fentebbi

1 700, illetöleg 2000 pengö forintba lesz beszámitandó 110 (egyszáz

tiz) pengö forintban állapittatik meg.

Ezen kiadások fedezéséül alólirt bérlök a szinház havi tiszta
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bevételét opera lnellett 2000 pengö forint, opera nélkül pedig 1700

pengö forint erejéig biztositják.

14. A szini évszak alatt, a szinház jövedelmeiböl beszerzett

jelmez darabok (costume) a szinigazgató tulajdonává lesznek. A be

szerzett egyéb tárgyakról alólirt bórlök fognak mint sajátjukról

rendelkezni.

15. A pénztár kezelését alólirt bérlök kizárólag maguknak

tartják fenn.

16. A szinigazgató, megállapitott havi diján, s a 14-dik pont

szerint tulajdonává válandó jelmezeken felül mitsem igényelhet,

— csak :

17. ha a szini évszak végével a tiszta összes bevétul az összes

kiadásokat felülmulná : ez esetben a tiszta nyereségnek felét az év

szak végeztével a szinigazgató fogja kapni.

Ezen szerzödést alólirt szinházbérlök, s alólirt szinigazgató

kölcsönöscn elfogadjuk, s nevünk aláirásával megerösitjük.

Most nézzük át futtában azon szinházi szerelvényeket, miket

a szerzödés emlit.

Legszükségesebb diszlet-darabok , melyek a legszegényebb

szinháznál sem hiányozhatnak, a kövttkezök :

1. Királyi terem, gót modorbau. 2. Ehhez cgy különálló osz-

lopzat. 3. Gótszoba. 4. Terem, renaissance mordorban, három ajtó-

val. 5. Ehhez különálló boltozat. 6. Ennek nyilására alkalmazható

függönyök. 7. Két terem a jelen korból, egyik három ajtóval. 8.

Két polgári szoba a jelenkorból, egyik alkovennel. 9.Egy fehér (pa-

raszt) szoba. 10. Börtön. 11. Erdö. 12. Kert. 13. Hegyes vidék. 14.

Puszta vidék tengerrel. 15. Uteza, miuél általánosabb modorban.

16. Sátor belseje. 17. Barlang-boltozat. Ezekhez levegö-. erdö-, szo

ba-, börtön-, barlang- -és sátor-szof'fiták ; ablakok, oldalajtók, kan-

dallók, titkos ajtók, fák, sziklák, bokrok, virágágyak, gyeppadok,

köpadok, tábori sátrak, házak, kunyhók, mind a két oldalra alkal-

mazhatók ; egy templom, egy trónmenyezettel, lépcsözetek, karza-

tok, köfalak nagy kapuval, rácskeritések kapuval, bástyapárkányok,

csillárok, egy római porticus, egy kerti lak, néhány szobor, emel-

vényekhez való fakészület, könyvtárak, virágedények, egy dör-

gö gép.

KOQBKSSy GALAMBOS OÁBOS KMLÉEK. 22
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Csak amugy körülbelül rendezett szinház sem nélkülözhet bi-

zonyos bútordarabokat. Ilyenek: 1. Egy rendbeli gót bútorzat,

négy támlás székkel és 12 székkel. Ezek puhafából készülvék gót

modorban, fehér lakkal bevonva és gazdagon megaranyozva. Ülései

háromféle boritékkal vannak ellátva, melyek különbözö szinüek és

le- s felgombolhatók.2. Kgy rendbeli pompás butorzat a jelenkorból,

két pamlaggal, négy támlás székkel (fajteuil) és 8 székkel. 3. Egy

rendbeli bo'rös butorzat, egy pamlaggal és 8 székkel. 4. Ugyan ehhez

kartonboriték, mely le s felgombolható. 5. Közönséges faszék 12.

6. Két kerti szék. 7. Két karos lócza. 8. Négy lócza. 9. Két gót

asztal, négy divatos asztal, ugyanannyi diszes teritövel, egy iróasz-

tal, két kis varróasztal, egy öltözöasztal, két hosszu asztal, két fehér

asztal, két almárjom , egy nagy álló-tükör, asztali óra, 12 tábori

szék, karatlan- két olaszfal , két ágy. ehhez uri és paraszt menyezet,

egy zongora, egy nagy szönyeg. zöldre festett vitorlavászon, mely

a szinpad egész területét beboritja, több rendbeli ablakfüggöny.

Áz is elkerülhetlen, hogy a szinházi intendatura szinház i

szertárnokul egy helybeli lakost fogadjon, kiavárosban hitellel

bir, s ki elöállitani tartozzék azon napi kellékeket, melyek az egyes

elöadáshoz szükségesek, de melyek a szinháznál sehol sincsenek.

Ilyenek például az edények , asztalnemüek , ágynemüek , tükrök,

gyertyatartók, csengetyük s egyéb házi és mezei eszközök.

Szükség, hogy a szinpadra és nézöhelyre szolgáló minden

ajtó meg legyen béllelve, azaz : kipárnázva, azért, hogy azok

ekként a légvonalt elzárják és elöadáskor ne zörögjenek.

Szükséges egy tágas r а k t á r a butorok és diszletdarabok szá-

mára, hogy ne romoljanak, s a szinpadon helyet ne foglaljanak.

Azonban térjünk vissza az életszervezethez, különösen azügy-

vezetés és kezelés fóbenjáró kérdéséhez.

Természetes, hogy azok, kik a szinház fenntartására vállal-

koznak : ezzel jogot szereztek a szinház belsö dolgaira befolyást gya-

korolhatni, — bizonyos határok között. Midön tehát az illetök e jo-

gukkal élnek, nem csupán a helybeli érdekek felett örködnek, ha-

nem közvetöleg a müveltség általános ügye felett is, mennyiben ez

a szinészettel kapcsolatban áll.

Hanem itt mindig azon aggályos kivánat áll elö, — melyet
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nem lehet elégszer ismételni, — hogy vajha a szinház ügye körül

fáradozók oly határozottan különzenék el szerepeiket, hogy egyik a

másik keze alatt ne akadékoskodnék. s hogy roszul alkalmazott buz-

galommal Bábel-tornyot ne épitenének.

Azért azon észrevételeimet, — melyek utóbbi levelemben

e pontra vonatkoztak , — még a következökkel akarom meg-

toldani.

Egy vidéki szinház vezetöi, kezelöi és míítényezöi között a

viszonyokat legegyszerübben lehet szabályozni a következö módon.

A közönség megbizottja, s illetöleg képviselöje a comité ; en-

nek megbizottja s ügykezelöje az intendans ; ennek szakvezetöje a

szinigazgató ; ennek végrehajtó-közkmye vagy müvészeti tényezöje :

a szinész.

Szóval : a nevezettek mindenike cazelöttevalónak vég-

rehajtási organ um a.

A comité határoz a szerzödés értelmében. E határozatot az in

tendans hajtja, s illetöleg hajtatja végre a szinigazgatóval. Tehát az

intendans ügyel foi foly vást éber szemekkel, hogy az ige ne marad-

jon a papiroson, hanem testté váljék minden részleteiben. E szerint

a comité egyes tagjai észrevételeiket és kiváualmaikat csupán uköz-

ülésekben adják elö s ez uton érvényesitik ; ellenben a végrehaj-

tás terétöl mindig kellö távolságban maradnak.

Az intendansnak viszont mindent látnia s tudnia kell ugyan,

mi a szinházban történik, de hivatalos érintkezése csupán a szinigaz

gatóval van, és senkivel mással a szinház tagjai közül.

Tehát a szinészetnek közvetlenül gyakorlati terétöl az

intendans is kellö távolságban marad. Névszerint, nem avatkozik

közvetlenül azon viszonyba, mely van az egyes szinésztag és a szin

igazgató között ; ezt azon szerzödés természete hozza igy magával,

melyet az egyes szinésztag a szinigazgatóval kötött. E szerzodés sze

rint a szinész közvetlenül a szinigazgató organuma, s ennek enge-

delmeskedik. Az intendans továbbá nem avatkozik közvetlenül a

szereposztásba, mely a szinigazgató joga , ki azonban ebbeli eljá-

rását is igyekezni fog az intendatura kivánalmaival oszhangzásba

hozni. Az intendans, felsöbb felügyelöi minöségében. szükségkép

megfordul ngyan a szinpadon olykor-olykor, az ottani foglalkozá
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sok alkalmával ; de a szinpadi próbák és elöadások rendezésébe köz-

vetlenül nem avatkozik. Az intendans nem ad audientiát panaszos

és kérelmezö sziuházi tagoknak: nem lép fel biróilag a szinigazgató

és szinész közt, mint peres ügyfelek közt. Az intendans nem teszi

mao-át a szinház tayiainak sein felebbezési forumává, sem menedé-

kévé, saját igazgatójuk ellenében.

De nem akarotn aszives olvasót fárasztani eme kis állam fobb

szereplöiiuk további körvonalzásával. Azt hiszem, hogy ¡iz értelem-

mel párosult jóakaratnak ennyi elég. Azt pedig merem mondani,

hogy az ügyvezetök eljárását illetöleg egyctlen pont sines a mon-

dottak közt, melynek szükségét a szinházi életböl száz meg száz pél-

dával ne lehetne illustrálni.

XXI.

Pcst, 1857. jul. 31.

II a vi Mihály, vidéki szinigazgató, segélyintézetet inditványoz

a vidéki szinészet számára. *)

A szmészeti küzdelmek és türelmek ujabb korszakában , Bu-

dán, ott látjuk Havit a küzdök és türük sorában. Láttuk öt, mint az

irodalom szerény napszámosát az egykori „Jelenkorft irodájában.

Azóta megjárta Európát, s mint vándor madár, dalnok-társai-

val elvitte dalaink hangját oly tájakra, hol még oly szépet soha nem

hallottak.

Hamlet országából elhozott három gyermeket, és fölnevelvén

öket : átülteté velök a magyar szót a jeges tenger partjaira.

Közel húsz éve már, hogy a magyar vidékeket járja, mint oly

szinigazgató, ki küldetését, divatosabban missióját, egész komolysá-

gábau érzi, s egyike azoknak, kiknél a vidéki szinészet vezérlete a

lehetö legjobb kezekben van.

E húsz év alatt Havi pénzes tárczája nem igen telt ugyan

meg : de megtelt szellemi tárczája tapasztalások capitálisával, melyet

a vidéki szinészet körében szerzett, melynek minden rétegeit ismeri,

*) „Magyar Sajtó", 157—159-dik nt.
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valamint fogja ismerni azon tájakat, hol a vándor szinészet megfor-

dul, azaz : ismerni fogja e tájak népeit, szokásaikkal, erkölcseikkel,

s müveltségok árnyazataival egyetemben.

Hejh ! ha az ember puszta igével is elélhetne itt a fööldön :

vajmi nemesen érdekes, mily költöileg szép volna a vidéki szinész

pályája!

Vártuk a lapok viszhangját Havi korszerü szózatára . . . hiába

vártunk !

De azért koránt se higyje Havi, hogy ö pusztában kiáltott!

mert valamint én „hallottam a szép szót," szintugy hallá azt egész

Tempe völgye , a Thália vidék : s ennek lakói viszhangozzák azt

lelkök mélyéböl.

Havi, mint a gyakorlat embere, kész terv alakjában adja elö

inditványát, mely legelöbb is azzal tünteti ki magát, hogy nem

koldul.

Etáadása egyszerü, világos, érdekes ; logikája megdönthetlen,

mert számokkal bizonyit. Mig egyfelöl az emberszeretet valódi heve

delejesen hat reánk e szószat szelleméböl : addig másfelöl felvilla-

nyozza lelkünket az életrevalóság ama bátor dnérzete, melyre ben-

nünk utal, melyre bizton épit.

Dicsö emberek elegen jutottak ugyan már koldusbotra ; de

azért a koldusság soha sem lesz dicsöség.

„Segits magadon, ha aztakarod, hogy Isten se-

gitsen!" mondja Havi. Ez leczke gyanánt harcgzik miudazon

tisztes osztályok irányában, melyek közügyet szolgálnak, de melyek-

nek tagjai éltök cstéjén a nyomor ellen álladalmilag biztositva

nincsenek.

A nemzeti szinház nyugintézetét is maguk a tagok alapiták

saját filléreikböl. Az alapitvány már 8— lOévesjvolt, talán idösebb is,

mikor igazgató választmánya jónak látta a közönség pártfogását is

igénybe venni. Azonban e nyugintézet egyetlen biztos jövedelmi

forrása mai nap is csak a szinház maga ; vagyis , a tagok fillérei :

havidijakból a száztóliak és a büntetéspénzek ; ezekhez járul még

két elöadás jövedelme évenként.

Нy módon teremteni nyugintézetet, módjában van más erköl-

csi testületnek is. Mellékes pénzforrások szintugy nyithatók szá
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mukra is (mind például a mi „nyugintézeti naptárunk" lesz) : csak

tevékeny emberek kellenek a vállalat élére.

II a vi tervének fényoldala elöttem azon müvészeti fegyelem,

melyet az létesiteni fog, s melynek a segélyintézet aláirója magát

önkényt alája vetendi.

Ezen szinészi önfegyelem erkölcsi hatása osztályunkat napról

napra nemesbiteni fogja. Ezen szellemi nyeremény számtanilag bi-

zonyos. És e szempontból naponként sürgetöbb szükséggé válik a

segélyintézet, midön látjuk, hogy Miskolcz, Debreczen, Nagyvárad,

Szeged, Baja, Marosvásárhely stb., komolyan hozzáláttak, hogy szin-

házakat létesitsenek.

Ha már most, ennyi jól rcndezett vidéki szinház mellett még

a H a vi terve is életbe lép — a miröl mcg vagyok gyözödve : akkor

a vidéki szinész állása nemesak az auyagi biztosság tekintélyével

fog birni, hanem a müvészi emelkedettség tekintélyével is. E kettös

tekintély pedig, mely egymást kiegésziti, vonzeröt kölcsönöz a vi

déki szinészetnek arra nézve, hogy magát folyvást a legmüveltebb

ifjak legtisztesebb osztályából regenerálja ; mert az érintett kettös

tekintély legalkalmasabb eszköz a még mindig fennálló társadalmi

válaszfalak lerontására, vagy jobbau mondva, az elöitéletek

kiirtására.

Röviden és kereken : a Ha vi tervezete nem ábránd, nemkáp-

ránd, hanem kimutatása egy kézzelfogható fuudusnak, mely a vi

déki szinésztársakat egy földi paradiesommal kinálja meg.

Avvagy nem paradicsomi állapot : egyfeldl a földi gondoktól

való függetlenség, másfelöl azon magas tudalom, hogy egy becsü-

letteljes életpálya on m agát jutalmazza meg a testi és lelki nyuga-

lom élvezetével?

E fundushoz, mondhatui, csak hozzá kell nyului. S mibe ke-

rül ez? Csupán e három szóba : „én magamat nyugdijazom Iй Mi-

helyt a vidéki sziuész e három szót lelkéböl kimondta és aláirta ;

meg van a segélyintézet. Es akkor nines egyéb hátra, minthogy az

aláirottak körükböl választmányi tagokat nevezzenek ki, s küldjék

Pestre, hogy tegyék, mit tenniök kell ; azaz : formulázzák az alap-

szabályokat, s a végrehajtásra nézve intézkedjenek.

Ha netalán a Ha vi tervén valamit módositani kellene (én
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nem igen látok rajta változtatni valót), azt majd megteszi a választ-

mány, azon szükségekhez képest, miket a gyakorlat fog legjobban

kimutatni.

Áz aláirók száma fogja megmutatni : hogy ajóravaló elemnek

minó" mértékével bir vidéki szinészetünk.

A ki saját jobb jovöjének e szent oklevelét alá nem iija : az

önmagát itéli el.

Társak ott a vidéken ! kiknek lelke oly fogékony a szép és

nemes iránt: ugyan ki fogna közülünk hátravonulni, midön egy di-

szes jövö van biztos kilátásba helyezve?!

Tiz forint nem a világ ! Gyakorlat emberei vagyunk : tehát

gyorsan a tettre ! egy szívvel lélekkel : mintha még ma estére kel-

lene egy elöadást rögtönözni, mely gyakran a legjobban sikerill

minthogy rendkivüli érdekek vannak hozzá csatolva. Ne azt emle-

gessük hosszasan , hogy 1 egy en segélyintézet, de igy legyen,

vagy amugy legyen: hanem mondjuk ki lelkesen, hogy már

van ! a többi magától jön.

Taitsunk össze, mint Izráel népe : a szeretet vakbuzgalmával !

s nem veszhetünk el, Labár örökké a pusztában bujdosnánk is.

XXII.

Pe ai, 1857. eept. 12.

Miskolczról jövök, hol az uj szinházal megnyitottuk.

Volt ugyan már e szinházban valami „dalárda"-féle „hangá-

szati zenede", a „próbatét" jogczime alatt: hanema miskolczi nem-

zeti szinházat valósággal felavatni csak nekünk vala szerencsénk)

szeptember 3-án, Vörösmarty „l\Iarótbán'<-jával.

Sietek feljegyezni, a mit ott ez alkalommal a magam körében

észrevettem.

Elöször is azt vettem észre, hogy ott a szinházi comité (szin-

házépitö részvényes társulati választmány) eljárása nem találkozik

mindenben a közönség tetszésével. Jobb volna ugyan, ha találkoz-

nék, kivált a jobbakéval és müveltekével : hanem az is igaz, hogy

nem létezett még szinházi comité, melylyel a közönség minden osz
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tálya mindenben egyetértett, és sáfárkodásával teljesen megeh'ge-

dett volna.

Megjegyzem, hogy nem birálatot akarok irni, hanem történe-

tet ; vagy még jobban mondva : a valónale készen talált képét vá-

zolni, a távollevök számára. A megnyitás elötfci dolgokba beavatva

különben sem vagyok ; de ha mindentudó volnék is : itéletemet még

akkor is felfüggeszteném ez ügyben addig, mig a szinházépitö vá-

lasztmány nyilvánosan fog számolni eljárásáról azoknak, kiknek ez-

zel tartozik : például a távollevo részvényeseknek, minök néhányan

itt Pesten is vagyunk.

Az uj szinház két föuteza sarkán épült. Külsején nines semmi

meglepö. Csupán pitvar-eleje (porticus) gyanittatja, hogy az valami

középület. Földszinti két oldaláról két utezára boltok nyilnak. A

homlokrész emeletében egy kis □ terem van, melynek egyik szeg-

letében a tömérdek festékes csupor oda mutat, hogy Telepi a disz-

leteket itt festette: Az emelet többi részét, mely az utezára szolgál,

részint az olvasó-egylet szobái foglalják el, részint kibérelhetö

lakások.

A szinház pitvara, vagy ha jobban tetszik, elöcsarnoka, köz-

épülethez illö ; tágasabb és magasabb a pestinél ; s doriai oszlopok-

kal ékes. Hanem e csarnokból az emeletekbe csupán egyetlen egy

lépesö vezet; ez is szük, éktelen, ízetlen, otromba csinálmány ; felsö

vége be sines fejezve.

Középületnek fó-kelléke, hogy az emeletekre minél több és

minél tágasabb feljárások vezessenek ; nem csupán az architeetoni-

cus arány, disz és kényelem végett, hanem mindenek felett a tüz-

vész vagy más bajok esetére számitvá.

Ha a szinpadra nem lehetne más uton jutni, mint a páholyok

mögötti folyosón : az sem lenne rendén. A szinen mííködö személy-

zetnek saját bejárással kell birnia, mely a közönségétöl el legyen

különitve. Elöadás alatt a szinpadnak a közöuség elött zárva kell

maradnia, s a páholyok mögötti ajtókhoz kulesa nines másnak, mint

a comité elnökének és az igazgatónak.

A nézök terme igen csinos. Elrendezése hasonlit a pestihez ;

nem épen oly tágas, mint ez, hanem jóval magasabb ; igy természe-

tes, hogy hasonló felosztás mellett a miskolezi páholyok sokkal ma
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gasabbak ; ezért van, hogy e páholyok még akkor is üreseknek lát-

szanak, ha teli vannak, minthogy magasságuk két harmadrésze ak

kor is üresen marad, s e látváuy kellemetlen.

E terem fal-festvénye nem rút; hanem az oly termeket, me-

lyekben éjjel kél fel a nap, legczélszerübb egészen világosra festeni,

és egyszinüre ; tehát fehérre, egyszerü arany szegélyzettel, vagy ha

ez nem telnék: halvány zöld vagy kék arabeszkekkel diszitve, de

minél ritkábban. A tarka, vagy szürke szinü falak sötétitenek.

A szinpad és gépezete Telepi György aggszinész míívezetése

alatt készült, kinek lelke, testi fáradsága mellett sem veszté el azon

rugalmasságát és tevékenységét, miröl ifjabb korából ismeretes. Az

igen csinos diszletek is az ö festvényei ; kivéve két vagy három

darabot ; a bécsieket, melyek fölött az övéi nyertek diadalt, a mis-

kolczi közvéleményben.

A szinházépitök pénzereje nem engedte, hogy e szinpad gépe

zete, a tudomány „szinvonala" szerint oly diszletekhcz is alkalmas

legyen, melyek zártfalakat képezzenek. De különben mond-

hatni, hogy e szinpad, ugy is, a mint van, fónyes bizonyságot tesz

Telepinek nem csupán szakismeretéröl és sokoldahi ügyességéröl,

hanem hazafias buzgalmáról is; azért ö e míívével a részvényes tár-

sulat háláját teljes mértékben megérdemli.

Vajha mindezeket föltétlenül mondhatnók el azon épitészröl

is, ki e szinház tervét készitette ; aztán arról, ki e tervet elfogadta, s

végrehajtását munkába vette.

A balaton-füvedi kis szinház hiányait és hibáit egykor betalál-

tam irni az ottani nyilvános panaszkönyvbe. Az öreg Kisfaludy

Sándor ezt tölem igen rosz néven vette. Sajnáltam, de nem tehet-

tem róla. Megharagudtam, mert az öreg, mint eme szinház felügye-

löje, rendesen compareált Füreden, hogy a szinházi adót, a saison

legnagyobb bevételét, beszedje. s azzal clment. E jutalomjátékok

jövedelmét a szinház fentartására és czélszerü felszerelésekre lett

volna kötelessége forditrni, de biz ö nem tett semmit. Mindamellett

az öreg Kisfaludy Sándor egy 30 egyénböl álló szinésztársulat szá-

mára, lakásul és öltözö helyül, legalább két szíík lyukat és egy pin-

czét bele épittetett a szinházba: mig ezamiskolczi szinház tervezoje»

Thalia és Melpoméne isteni utódait a sárospataki állásba képzelte
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vissza, hol examenkor a Megyeri, Szentpétery, Szerdahelyi József

és primadonnáink toilette-jét, valamint az enyimet, azon vályuk ké-

pezték, melyekböl az utasok lovaikat abrakolták ; mig a királyok

es királynök ruhatára : a vályu fcletti szénatartó volt. Röviden : a mis-

kolczi szinház épitésze az öltözö szobákról egészen megfeledkezett.

Ugy látszik, hogy az épitész ur a szinészt a szinmüvészetben még-

haszontalanabb dolognak tartotta, mint azon itészeink, kik bennün-

ket a sarga csizmával és szinfalakkal tesznek egy rangba ; mert e

szinházban minden kelléknek van helye, csupán a szinésznek nines.

A comité tehát, nem segithetvén máskép a pillanat szükségén, kény-

telen volt a szinház falát áttöretni, s egy boltból ugy rögtönözni két

öltözöt, a két nemü személyzet számára, hogy a magas bolt a köze-

pén, padlás által két külön osztályra legyen elrekesztve. Igy lön a

szinháznak emeletes öltözöje. egy boltban.

Elsö gyakorlatunk alkalmával ugy találtuk, hogy e szinpadon

két annyi erömértékkel kell beszélnünk, mint a pestin, ha érthetök

akarunk lenni. Csengö-bongó hangokat hallunk a szinpadról, de

nem tisztán tagozó beszédet, sem pattogó betühangokat. A hang el-

nyeli a szót, mielött odavrinné hova kellene.

Minthogy a kevésbé magas belsejü szinházak nem süketek,

minök például a kassai és szabadkai : tehát azt kell hinnünk, hogy

itt a süketség fó oka : a nézö terem aránytalan magassága. Ok lehet

az is, hogyaszinpad fölötti fedélzet még nines belölröl bedeszkázva.

S ez utóbbi ok, ha igy marad, majd a télen oka lesz annak a csi-

korgó hidegnek és léghüzamnak is, mit a közönség és szinészek ke-

servesen fognak érczni.

Az estveli elöadás alatt azonban ugy vettem észre, hogy a

mennyivel szükebbé lett a tér, vagy ür a nézö teremben a közönség

tömege által : annyival inkább nyert a beszéd, érthetöségben.

Felhagyok a hibák feszegetésével, nehogy a hálátlanság gya-

nujába essem azok iránt, kik e szép, e nagy igének testet, életet

adtak.

E bajok különben is olyanok, miken vagy segiteni lehet, vagy

legyözni öket.

Köszöujük meg az Iste::nek, hogy nemzetiségünk egy házzal

gazdagodott. A födolog végre is .az, hogy van, ha hibás vagy
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hiányos is. Ez a van mindenesetre jobb, mint hogyha se ház, se

hiba nem volna.

Azért kivánjuk, hogy adjon Isten ilyen szinházat minél elö'bb

azoknak , kiknek nines : Debreczennek , Yáradnak , Szegednek és

Egernek.

A kinyitásra nem nagy számmal jelent meg a közönség. A

jelenlevöJc azonban át voltak hatva a pillanat lmnepiessége által, s

lelkesedésök alkalmilag zajosan nyilatkozott.

A három elso elöadásban a pesti nemzeti szinház tagjainak

muködését Latabár Eudre társulata egészitette ki.

A mint a magas helyárak csökkentek : azon arányban nott a

közönség száma is.

Latabár társulatának, melyet vezérel, télen nyáron rendes

havi fizetést ad. El lehet képzelni, hogy ily vállalkozás a vidéken

mennyi gonddal és veritékkel jár. De ha vidéki szinigazgató felelös-

ségét komolyan érzi : nem tehet másképen. Ha társulatában a ren-

det és müvészeti fegyelmet felakarja tartani : a pénzhatalmat kezébe

kell vennie, mely erkölesi hatalom egyszersmind.

A dolog terirészetében fekszik, hogy a rendesen fizetett társu-

latok fegyelmezettebbek, s igy gyengébb erökkel is szabatosabb

egészeket képesek aikotni, mint azon zilált társulatok, hol osztozás

van, hol a sors fizet, a hol ninesen ur, vagy: mindenki nr.

Mondják, hogy Latabár igen kemény feltételek alatt nyerte

meg a miskolezi szinházat. Hanem az ottani comité hazafiságát vonná

kétségbe, ki arról azt tenné föl, hogy legkeményebb feltételeihez

még akkor is ragaszkodni fqgna, ha netalán azt tapasztalná, hogy

Latabár szerencséje nem felel meg buzgó törekvéseinek, s igy érde-

meinek. Mert hiszen a comiténak szintugy, mint a közönségnek

végre is csak az fekszik legfóbb érdekében, hogy Latabár existál-

hasson, azaz: hogy Miskolcznak szinésztársulata legyen, ha már

szinháza van.

Es igy az is remélhetö, hogy a miskolezi comité nem fog sze-

met hunyni a mult idök tapasztalásai elött, s alkalmazni fogja azon

elveket, melyek a gyakorlati próbát már kiállották, s melyek alap-

ján másutt a szinház fenntartását biztosan eszközhk.
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Mert sybillai láterö nélkül is meg lehet jósolni, hogy például

a szabadkaihoz hasonló eljárás nélkül a szinészet Miskolczon két té-

len sem fogja magát fenntartani.

XXIII.

Pc et, 1857. nov. 5.

Jókai legujabb szomorujátéka, „Dózsa György," valahára

szinpadra juthatott, rendeltetése valódi helyére.

Mivel a gróf Teleki-féle drámai jutalômra e míí is pályázott :

megjelenését e körülmény is érdekesité.

E míí elso benyomása reám, mint cgyik pályabiróra, igen

kellemes volt.

Megvallom, hogy mikor én valakit vagy valamit megszere-

tek : erre nem szoktam az értelemtöl kérni engedelmet. Gondolom :

fczzel más ember is igy van, kivéve a kritikusokat, kikröl Petöfi azt

mondja, hogy „tán ök is emberek." Mindamellett, hogy szivem

ilyen fejes : választásában ö fensége, az értelem is meg szokott nyu-

godni ; söt ha szükség, izlésemnek még védelmére is kel. — Már

aztán, hogy képes-e ö az én tetszésemet mások elött méltóképen ér-

vényesiteni : az más kérdés. De azt hiszem , hogy e képességet az

értelemtöl követelni nem is lehet, mert hiszen az izlés dolga csak-

ugyan végre sem a „kétszer ketto" tudománya.

Nem kérdeztem tehát, hogy „Dózsa György" szerzöje miért

nem használta fel mindazon drámai elemeket, melyek e történeti

lájon oly nagy mennyiségben találhatók ; nem kérdeztem, hogy a

szerzö miért nem tette ezt, vagy amazt : mi alkalmasint azt jelen-

tette, hogy jelentékeny hiányokat benne nem éreztem.

Röviden: én ugy fogadtam e míívet, a mint van. Olvasás foly-

tán az nem sértette izlésemet, sem erkölesi érzésemet. Kedves volt

az lelki érzékeimnek, mint egy csinos virágbokréta. A szellem su-

gárai lövelltek abból felém. — Eröteljes törekvés tünt fel abban

elöttem az én drámai ideálom felé, mely jól értett, vagy inkább ér-

zett egyénitésben áll ; azon egyénitésben, mely a valóság ösképét

mintázza, s melynek eszményi tartalma szükségképen bir a szépség

illetö kellékeivel is kivííl belöl.



349

Hála Istennek : én szinész vagyok ; s legkisebb fejtörésre

sines szükségem, hogy rögtön és tisztán érezzem : bir-e valamely

míí, mint egész egység, a „szinmünek valódi egyéniségével," inely

annyira külön vált a szellem minden más müvének egyéniségétöl.

Azaz : hogy vajjon a míí, mely magát elöttem drámának adja ki :

valóban oly „élö tünemény-e,e mely folytonos, szükséges, látható

és érezhetö munkásságban (actio) nyilatkozik? . . . mely belsö és

külsö munkásság azonban nem lyrai, sem epikai, sem regényi, ha-

nem csupán és egyetlenül drámai, azaz: egyedül drámai dia-

logban kifejezhetö.

A szinmüvészet gyakorlata hozza magával, hogy a Bzinész-

nek a szinmííhöz saj'át mértékei vannak , melyek a nem-szinészek

mértékeihez nem hasonlitanak. A szinész a szó teljes értelmében a

sorok között is olvas, még pedig kimondhatlanul többet, mint a mi

a sorokból kiolvasható. Ha olvasás után a szinész a míí szövegéröl

azt mondja, hogy rl e h e t b e 1 ö 1 e c s i n á 1 n i :" a világ semmiféle

itésze nem fogja megdicsérhetni e darabot jobban, mint a szinész e

három szavával megdiesérte.

A mi kritikánk csupán e három szóban öszpontosul.

Ellenben a mirö'l azt mondjuk, hogy „nem lehet bel öle

csinálni:" akkor nines kritika, mely abból többé szinmüvet esi-

náljon.

Mindez nagyon természetes.

„Dózsa György" olvasásakor éreztem, hogy e müböl le-

het valamit csinálni. Láttam, hogy S z a p o 1 y a i erösen kör-

vonalazott egyéniség ; L ó r a is az ; В a r n a is az ; a nép is az, min

den egyes alakjában. Szóval láttam érzésemmel, hogy e míí életre

V aló.

D ó z s a maga ugy van felfogva, mint a ki nagyra-törö szelle-

mével, szzázadán fölülemelkedett. U olyanforma ember, mint a ki-

röl marquis Posa azt mondja, hogy :

„A század eszményemnek nines megérve :

En a jövö idök polgáraként

Élek."

és ezen felfogás teszi, hogy Dózsa alakja csak félig látszik közép-

koriasnak ; félig pedig a polgárisultság jelenkori szinezetében lát
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szik feltünni. Hanem ez nem baj ; mert a historia Dózsa Györgye

csak ily magas felfogás mellett vállhatott ily szép, ily nemes mü-

alakká.

Egyébiránt ha Jókai e történet személyeinek jellemzésében

netalán eltért volna némely történetiró felfogásától : az neki szerin-

tem szabadságában állott. A költö keze e részben annál szabadabb,

minél több kétely fér ahhoz, hogy a történetiró elfogult és igy egy-

oldalu lehetett, vagy épen ellensége volt annak, a kiröl irt.

Szinmííben a historia különben sem czél, hanem csupánanya-

gi eszköz.

A szinmüvészet, mese gyanánt, elfogadja ugyan a törté-

neti tényeket : hanem a puszta tettek közötti hézagokat ö tölti be

lélektani tartalommal ; szóval cS teremti oda az élet organismusát,

saját eszményi czéljához képest.

A szinköltö czélja nem az, hogy historiát irjon: hanem, hogy

örök igazságokat tüntessen fel a historia tanubizonysága mellett ; s

igy a hon történetét világtörténetté, a nemzetét pedig az e m-

beriség történetévé emelje.

A szinköltö csupán annyit használ föl az illetö személyek

élettörténetéböl, mennyire imént emlitett czéljához szüksége van. O

nem fogja ugyan a tényeket meghamisitani, — hiszen önkényt fo-

gadta el azokat olyanokul : hanem teljes szabadságában áll a tör-

téneti személy tetteit oly sajátságokkal hozni bensö kapcsolatba,

melyek jellemének ismert oldalával analogok ; valamint másfelöl

mellözheti az illetönek oly tetteit, mikre drámai szüksége nines.

Ha valaki azt mondaná, hogy a Jókai által itt festett viszo-

nyok megszüntek, hogy a tárgy elavult, kikopott az idöböl eré-

nyeivel és büneivel együtt: én erre azt mondanám, hogy igen ám

politikailag, de koránsem társadahnilag és emberileg. Ur és pór

mindig lesz, legfölebb a nevek változnak. Lesz gazdag és szegény,

erös és gyenge, böles és bolond, szerenesés és szerencsétlen stb. Az

erösebbek közt mindig találkozik fensöbbségérzet, kihivó dölyf, el-

nyomási hajlam, hatalmaskodási vágy ; a gyengébbeknél vagyalant

lévöknél viszont mindig meg lesz a szabadulni, emelkedni akarás;

találkozik féktelen boszuvágy ; törekvés : a szenvedök sorsán javi-

tani, a régi roszat kiirtani, a világot ujra szervezni, s igazságosabb
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viszonyokat létesiteni. Itt is, amott is fog feltünni nemeslelküség és

valódi szellemi nagyság.

Ha pedig valaki azt mondaná, hogy Jókai jambusai nem

eléggé szabatosak : annak azt mondanám, hogy ha másodrendü

kérdéseket az elötérbe tolunk : az eljárás veszedelmessé válhatik az

ügyre nézve, kivált a drámai pályázatoknál.

Szerintem a szinmííben a szépnek egyes eleme csupán azon

feltétel alatt jelenhetik meg, ha egyszersmind drámailag érvényes,

azaz : egyénileg val ó. Rosz versek ügyvéde nemvagyokrde

ha nyelvbeli muformák összeütközésbe jönnek a dráma lényegével,

(s ily eset lehetséges), ha a szinköito szelleme a verskabátot szük-

nek, kényelmetlennek vagy épen czélellenesnek találja : értelmes-

ség, világosság és gördülékenység dolgában, vagy más, jellemzési

tekintetekbö1 : biz ott a versmértéknek kell tágitania a nagyobb

tekintetek elött. Mert ha már két rosz közül kell választani : mégis

csak inkább szenvedjen a versláb, mint hogy a szellem sántuljon

meg miatta.

Megjegyzem különben, hogy a drámai tökély fogalma az il-

letö nyelvi külforma helyességét magában foglalja: mig ellenben a

szép verselés, mint például a Corneille és Racine uraké, még

nem azt teszi, hogy : dráma.

Röviden : a régibb Jókait összehasonlitva a mostanival, le-

hetetlen észre nem vennünk: hogy ö, Dalmától Dózsáig, vagyis a

regény tájaitól a dráma valódi hona felé, csakugyan roppant tá-

volságot hagyott hátra.

XXIV.

Pest, 1857. dec. 10.

Minden kritika egyoldalu. Ez nagyon természetes és igy nem

is baj. J\lily szerenese volna, ha mindaz, a ki valaha mííitészetre

vállalkozott, bár csak egy oldalról tükrözte volna tisztán az örök

szépet ! Mert hiszen igy a jónak és igaznak fölséges titkai már rég

fel voluának fedezve, a lehetöség legvégsö határaig. A valódi na-

gyot és dicsöt az emberiség eddig nemesak jól megértheté, de földi

természetét általuk annyira megnemesitheté vala, hogy, a költo'
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szerint: „az éghez immár egy saroknyi magassággal közelebb ju-

tott" volna.

De az ám a baj, hogy a müitészek nagy része, midön a szép

tárgyat akarná rajzolni : saját szegénységét festi le, melyben nagy

hiánya van a szépnek. Törököt fogott: hanem öt viszik. Efféle fur-

csaság olyankor szokott történni, mikor a tárgy és itésze közt,

ugyszólván semmi közösség, semmi arány nines. Az egyik madár, a

másik malomkö. Az egyik valami , a nuisik semmi. Ilyenkor aztán

nem az itész szokott tükörré válni, hanem a tárgy, az itészszel

szemben. Az ily tükrök pedig vagy igen szánandó, vagy igen fur-

csa képeket mutatnak.

Azonban a mííkritika egyoldaln márad, bármennyire tárgya-

biró legyen is, azon egyszerü okból, mert egy szempont a tárgyat

csak egy oldalról engedheti látni. E szempont egysége : a szemlélö-

nek egyénisége. E szempont lehet ngyan tágabb vagy szükebb,

magasabb vagy alaesonyabb : de határai még is megvannak, me-

lyekböl a szemlélö szintugy ki nem léphet-, mint a maga szemeit

másoknak oda nem kölcsönözheti , s mások vérmérsékletét a ma-

gáéval föl nem cserélheti.

Az elmészek (theoreticusok) egyn^melyike azt tartja, hogyaz

itészi képesség annyi, mint itc'lötehetség. De nem i gaz a! T e-

r e m a z i t é s z, m i n t a — k ö 1 t ö. Mit ér az itélötehetség, ha em-

berénél bizonyos kapocs hiányzik, melyabenso érintkezést egyedül

teheti lehetségessé, a tárgy t'sitélöjeközt ? ki hallotta példáttl, hogy a

szabó mestermüve felett kerékgyártókat tettek volna birákká ? gé-

pek felett költöket, festvények fellett vakokat, zenemüvek felett sü-

keteket? Pcdig hiszen itélö tehetsége a vaknak és süketnek is

lehet?

Avvagy a mi a sziv és képzelet mfíve, minó' a müvészeti

tárgy : lehet-e ahhoz még csak közel is férni szív és fantázia

nélkül ?

De hiszen szive és képzelö ereje mindenkinek van, nemde ?

Igaz, hogy Istentöl minden ember kikapja minden illetmé-

nyét egyenlön : ámde az ember nem becsüli meg mindenik tulajdo-

nát egyenlön. Egyik tehetségét fó szenvedélyének nyerges paripá-

jává teszi ; s mig ezt jól meghizlalja és kiképezi : addig a többit —
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hogy a költö után magyarán szóljunk : „üres szamárként bocsátja

el, hogy rázza füleit, s legeljen a gyepen." (Shakspere).

Márpedíg a ki nyelvét nem gyakorolja: néma marad az. A

ki csupán kezeit gyakorolja , s többi tagját elhanyagolja, ugy jár

az, mint Paganini : bal lábával a jobb lábára tapos, ha társas kör

ben kell mozogrnia.

Igy áll a dolog a szellem tehetségeivel is. Á ki ötven évig

nem tön egyebet, mint uzsorát számolt : az nem igen fogja ismerni

e szavakat: könyörület, részvét. emberszeretet. Hol pedig e szavak

ismeretlenek : ott a mellkas alatt mozoghat ugyan valami nn'íszer :

hanem az nem sziv.

Ugyan mikép nöhessenek meg az olyan ember képzeletének

szárnyai, ki lelkét kizárólag számtani téren gyakorolja? Hogyne

fásuljanak el azon ember szivérzékei, ki csupán az értelem és tudás

muszereit foglalkoztatja ? Hogyne hülne ki a kebel ott, hol az em

ber nem tesz egyebet, mint szemlél (spekulál), számlál , eszmél, ha-

sonlit, mér? Hogyne száradjon ki a fa, melytöl a nedvet és léget

elveszik ? Hogyne legyen a kebel üres, ha soha semmi tápot nem

nyer ?

Az ilyen ember itészete szép tárgyaknál már nem is egyol-

daluság, hanem a lehetöség tiszta hiánya.

Az elmészek egynémelyike azt hiszi, hogy ha a világ szép-

irodalmát átolvasta; már (írezni is megtanult! Igenis, megtanulha-

tott volna, ha elöbb átélte volna az érzelmek világát, és csak azután

olvasta volna át a világ szépirodalmát. Ámde ha nem igy cseleke-

dett: akkor и a szépek könyvében is csak értelmének adott tápot,

és nem szivének. Számitott és méregetett ott , a hol éreznie kellett

volna. Ertelmével érzett ott, a hol szivével kellett volna elmélked-

nie. Igy cselekszik aztán itészetében is.

A mai itész ott kezdi, hol végeznie kellene. Miért voltak haj-

dan a birák csupán a vének. Azért, mert a dolog természetes rendje

az, hogy az ifjuság érezzen, a férfiuság tapasztaljon, a vénség itél-

jen. Im a természet ujjal mutatja, hogy az itéletnek érzésben és ta-

pasztalásban kell gyökereznie szükségesképen.

Kinek van pedig nagyobb szüksége rá, hogy lelki tehetségeit

F.OBKSSY Oàl.AMIKjS QÁBOB KM1.ККK. 23
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egyenlöen müvelje ki, mint azon itésznek, a ki magát a birák-birá-

jának szeieti tekintetni?

Az ilyen tehát, ha minden oldalról egyenlön akar mive-

lödni : kövesse a természet legegyszerübb rendjét .és a gyakorlat

utját.

Ki a természet titkait akarja tanulni : ne ott kezdje, hogy an-

nak másolatait bámulja, melyek oly gyakran hazudnak : hanem ke-

resse föl magát az eredetit. Innen forduljon aztán a másolatokhoz.

hogy róluk helyesen itélhessen.

Ki a sziv világáról akar itélni : abban elöbb honosuljon meg,

éa szerezzen benne polgárjogot.

Ki a szerelmet akarja ismerni : ne a psychologiában keresse

azt, hanem a hölgyek szemében.

Ki voltaképen akarja tudni, mi az a család : ne regényeket

olvasson, hanem hazasodjék meg-: akkor majd maga fogja csinál-

hatni a regényeket.

Röviden és kereken : ki embert és világot akar ismerni, ne

bujjon elölük a könyvtárba, hanem éljen az emberek közt, és ta-

pasztaljon a könyvtáron kivül, mindenek elött.

Tanulságos látni, hogy bármily nagyok legyenek egyné-

mely szellemek : lelki tökélyeik egyoldalusága mégis mily határo-

zottan tünik ki müveikböl !

Lessing, aszinköltö: az itészt le nem vetkezhette egy pilla-

natra sem. A nagy számitó, mérnök és szervezo tudós ott lil a költö

nyakán mindenütt, egész sulyával.

Schiller, a szinköltö, nem tagadhatta meg azon lyrikust, ki

saját eszményi világában él inkább, mint a valódiban ; kinél az ér-

zelem lobog felül az itéleten ; s ki alanyisága gyönyörü zománezá-

val vonja be tárgyait.

A mondottakbóbiz tetszik ki, hogy a mit a müvészetaz itészet-

töl igényel : e néhány szóba foglalható : kezdje birálatát mindig

magán, s ismerje törvényeül Schiller eme szavait :

„Az igazság a bfilcs számára van,

A szépség az érzô szivnek val¿.u

Igy aztán nem fog olyat mondani, hogy „a kritikán felül
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senki sem áll." Mert a ,,bölcs'- tudja, hogy a kritika felett épen

annyi ember áll, mint alatta ; miután — bölcselmileg szólva —

minden ember egy élö kritika. — Mivel pedig maga az idö is egy

végnélküli kritika, hol a multak felett a jelen, e fölött pedig a jövö

biráskodik : természetes, hogy a ki ma felül van, holnap alul lesz,

az idöben.

Ha tehát a mííelméletnek azon ambitioja van, hogy tudomány

legyen : ugy számára csupán oly itészi napszámosok gyüjthetnek

igazi adatokat, kik e vállalathoz a költö szerint épen oly „bülcsek,"

mint „érzö szivek."

De ha talán a míítudomány épülete az eget akarná elérni :

akkor (S a Bábel tornyának sorsára jutna.

Ezzel azt akarom mondani, hogy a mííelméletnek tudnia kell,

mikép a tudomány körébe a müvészetnek csupán érzékibb részetar-

tozhatik. — Ugymint : külsö szerkezete és idomai, meddig ezek a

minöség és mennyiség mérvei alá eshetnek.

A müvészet tisztán szellemi részéhez az emberi értelemnek

mértékei nincsenek. Már pedig mérvek, számok és formák nélkül

tudományt késziteni nem lehet.

Az értelem tudománya azt mondja : kétszer kettö : négy. A

müvészet pedig ezt látszik mondani: nekem ugy tetszik, hogy két

szer kettö most negyedfél, máskor ötödfél, néha épen négy legyen.

A mííelmélet értékét : tanképessége határozza meg ; vagyis

azon kérdés, hogy : mennyire gazdag és bevégzett az, tényleges

utasitások, s határozott szabályok tekintetében ?

Mi a szinmüvészetet illeti : ennek alsóbb vidékeihez immár

meglehetös térképpel és míítani kalauzzal birunk. Ámde minél ma-

gasabbra jutunk a müvészet honában : az utjegyzö uszlopok annál

inkább ritkulnak. Ez oszlopokra ott fenn már csak óvó (negativ)

intések vannak felirva, s itt ott némi átalános jeladások a lélektan-

ból. A legmagasabb s igy legszebb tájakon vezetö nines.

Ez nagyon is természetes. Avvagy volna-e a müvészet az, a

mi : égi tünemény, ha leirható s kézzelfogható volna ?

A müvészet , honának nagy részével az égbe nyulik ; s e hon-

nak égibb természete a míítudomány határait mindörökre kijelölte.

Az elmélet, ha e határokon tul akar szárnyalni : vagy költé*
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szetté v-álik, vagy boicseletté. Amaz a költö-itészeket jellemzi, emez

tudós itészekre mutat.

A nagy szellem, saját képét nyomja müveire, legyenek ezek

bárminemüek. Ha valaki képes nyelvet, hangot és látható alakot

adni azon leirhatlan benyomásoknak, miket a lángelmék míívei

tesznek az emberre: ugy e valaki egyedül a valódi költö. Ok ama

fényes tükrök, kik a lehetö legtisztábban képesek visszasugárzani

ama szép alkotó nemtökeí, kikkel csak ök állnak valódi rokonságban.

Csakis ily uton juthattak el hozzánk némi hagyományok, kü-

lönösen a szinmüvészi lángelmék azon ábráiból, melyek oly tüné-

keny természetüek. Minél ritkábbak e hagyományok : annál beese-

sebbek, minthogy tanulságosabbak a világ minden elméleténél.

Az értelem kémjáratai a müvészet magasabb tájain : a böl-

cselgés jellemével birnak. A szivtelen és fantazbítlan értelemnek

ezen eroködései hasonlitanak a légutazási kisérletekhez. Azon böl-

cselgökre mondom ezt, kik csinált szárnyakon akarnak közelebb

jutni a csillagokhoz Icarus módjára. Egy léghajós beszélte a minap,

hogy mikor hajójuk rendkivül magasságra száll : ott már mit sem

látnak egyebet, mint kék világot. Fenn is kék, alant is kék, minde-

nütt kék, és semmi más. — Ime a mííphilosophia, mely a lángelme

substantiáját kutatja.

A magyar mnelmélet is annyira kezdi magát a kékbe bur-

kolni, azaz: eszményiteni, hogy a míígyakorlat méltán kérdezi töle,

mint Brutus Caesar kisértö szellemétöl, hogy: „vagy te valami?"

Majd meglátjuk.
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Hollósy LonoYics К o ni él i a

albumába s z ü 1 e t é s n a pj á n.

1857. aprilis 13.

Múzsáktól van származásunk,

Egy házban van a lakásunk.

Ez a ház a Nemzet há/a,

Életmentö rozzant bárka ;

Kincse Ion vésznek zsákmánya,

Te vagy egy szép maradványa.

Hangja vagy a bon szivének,

Reményének, szerelniének,

Ég vigaszát zengö dallos,

Én a karban egy czimbalmos.

Ha Te ballgatsz, én azt mondom,

Azaz : játszom a czimbalmon :

„El kell veszni a világnak,

Vagy gjözni az igazsngnak !"
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Píagy Hiklós

tokaji szölö-birtokos emlékkönyvébi:, — ki a pesti iróknak és müvé-

szeknek valódi tokaji borral kedveskedett saját szölöje terméséböl.

Pest, 1857. Aprilis 16.

Ez a fóld

Egy barna hölgy,

Melynek vólegénye

S hö szerelme :

löten napja,

Egnek szeme fénye.

Hogy kettöjök szerelmének

A magyar kedves magzatja :

Mar csak az is azt mutatja,

Hogy foldanyánk eiulöjenek

Legjobb, legédcsebb teje :

Tokaj nedve.

O magyarok Istenének

Hlatos ambróziája !

Melynek nálunk van hazája :

Honnan jösz te, ha nem é¿ bol,

Ha nem az ég szerelmeböl ?

Szellem és fény a te lényed

Boldogitás fö erényed :

Ihletésünk bizonysága

Ha vériinknek

És lelkíinknek

Van veled találkozása.
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Áldott legyen szölöfaja,

S áldott legyen a gazdája:

Ki a szeretet kelyhével

S ennek égi gyônyörével

Fajrokonát megkinálja !

És T е apánk !

Forditsd hozzánk

Isteni orczádat

Oh ne hagyd el

Szerelmeddel

Mi édes anyánkat !
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Báró idösb Budics Józsefhez,

Bács és Bodrog mcgyc egykori föispánjához.

Pest, 1857. nov. 12.

Szép, dalias idöknck száruiazottja,

Országnagy egykor, és torvényhozó :

Most mindezeknek tisztcs omladcka!

Ugy tünsz nckem fól, mint cmlékszobor

A multak sirján ; a kinek fején

A régi dicskör halványult sugári

Repkényfüzérré változának át.

Mily niegható látvány ! mesé» való !

KozéletUnknek egyik fóvczére

Utat keresve munkás szellemének :

Dalokban ömlik ki, lant hangja mellett.

Hazám nenies lelkUletil fia !

Viszonzásul a „Hervatag füzé r"-ért,

Melylyel megtisztelél emlékjelül :

Fogadd hálás Udvôzletét с nemzet

Csekély fiának, a kinek szabad még

Nyilvánosan szolgálni édes anyját,

E jó szegény bazát ; kinek szabad még

E hon nyelvének bajos hangjain

Hirdetni a jót, szépet és nagyot.

Nem „hervatag" füzér az, mint szerényen

Nevezted el kedélyed dallamát ;

Az, a mi szép, s való : nem oly mnlékony.

Igaz, hogy a tavasz terem virágot

És álmokat, jövönek álmait,

Mig öszkorunknak már csak multja van,

S emléke, mely a multakon mereng :
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De multakon csüggö emlék azon

Szilárd kö, melyen a jövö felépül.

S nem ôszi évszak hoz nekünk gyümölcsöt ?

Tapasztalások szép érett gyümôlcsét :

Mi e dalokból is bölcsen beszél?

Oh vajha minden ur igy érzené

A kegyeletek tartozasait :

A nemzet, nyelve, szép és jó iránt ;

S vajha hitét, reményét és szerelmét

Ekként Ultetné által gyermckébe :

Ugy élni fogna nemzetünk ôrôkké,

S nem félhetnénk attól, bogy elveszünk.
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Irodalom és müvészet.

1857.

I.

Könyv olvasó nélkül olyan, mint a szinpad nézö nélkül. Mind-

kettö csak ugy válhatik hasznossá, ha közönsége van, s ilyenrecsak

ugy tehet szert, ha élvezhetö.

Tapasztalás bizonyitja, hogy irott míínek vonzeröt csupán

azon sajátságok kölcsönöznek, melyeket az a müvészet kezétöl nyer.

Bensö tartalmasság idomtalan külsövel olyan, mint szellemdús és

erényes leány, ifjuság, külszépség és kellem nélkül. Müvészietlen

könyv, ha Sybilla bölcseségét tartalmazza is: élö-halott leszakönyv-

tárak temetöjében.

Az irmodor annyiféle ugyan, a hány az irói egyéniség, azon-

ban a nriíalkotás elvei ugyanazok, és kötelezö erejüek minden iro-

dalmi szüleményre nézve.

Egyik alapelve a mííirásnak, ugy gondolom abban áll, mi-

szerint az iró mindig azon eszmélettél dolgozzék, hogy minden tár-

sadalmi osztálynak ir, azaz : hogy az értelmiség minden fokozata

elött érthetövé, felfoghatóvá kell magát tennie, kiváltképen pedig

azok elött, kiknek ahasznos ismeretekre legnagyobb szükségök van,

s ezek a legalsóbb osztályokhoz tartozók.

Bárminemü legyen tehát az irott míí : szerzöje nem mentheti

fel magát azon kötelesség alól, hogy gondolatai a nép nyelvén be-

széljenek, azaz : oly tiszta eredetiség és egyszerüséggel, mint a nép

maga beszél.

Némelyek azon véleményben vannak ugyan, hogy a maga-

sabb rangu tárgyat a népies öltözet eltörpiti, kiveszi méltóságából.
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De én ugy gondolom, hogy a nagy és népszerü: nem épen ellentét-

ben álló fogalmak.' Elég lesz e részben csupán Arany János és

Petö fi Sándor mííveire hivatkoznom ; mert irodalmunkból több

tekintélyes példát lehetne még idézni annak bebizonyitására, hogy

magát apórias tárgyat és nyelvet is föl lehet emelni a müvészet szin-

vonalára, a nélkül, hogy az ily elöadás azért népszerü lenni meg-

szünnék, s viszont : a legaetheribb lényegü eszmét is le lehet hozn:

a népélet föidszinére, a nélkül, hogy azért az irónak szükségkép a

csárdák pocsolyáiban kellene usznia.

Midön az izléstan azt kivánja, hogy a köznép nyelve az iro-

dalom szinpadán tisztességes dolmányban vagy zekében jelenjék

meg: ezzel nem azt akarja mondani, hogy czopfos parókája s iszo-

nyatos vatermörderje legyen, azaz : hogy daróczával együtt ösere-

detiségét, teimészeti erejét és egyszerü bölcseségét is levesse ; hanem

csak azt akarja, hogy zsiros hajának csak fényét lássuk. de szagát

ne érezzük ; hogy midön a népnyelv az irodalom fénycsarnokába

lép : öltözzék vasárnapi köntösébe, kérges kezeit mossa meg és saru-

ját az oda nem tartozó dolgoktól tisztitsa meg ; s viszont : a népszerü

irás elve sem tilfja, hogy — ha az alkalom ugy hozza magával, —

biborbársony attilát is ölthessen, drágaköves gombok- és arany suj-

tással, továbbá : hogy sastollas süvege legyen, s ezekhez illöleg ol-

dalán ösi kardja, saruin pedig a lovagiság sarkantyui villogjanak.

Iskolás nemzetnél, mint a magyar, gyakran megtörténik, hogy

— az ismeretek mezején foglalásokat tevén, — az uj fogalmakkal

s tannlmányokkal idegen nyelvszokások vagy szólásmódok csúsz-

nak irodalmába. Knnek az az oka, hogy a kertész, ki bizonyos kül-

földi növény meghonositására vállalkozott, vagy maga sem volt

magyar, vagy tárgyának nem birt mestere lenni ; az idegen eszme

nagyobb volt, mint a honi ember, s amaz agyonnyomta sulyával

emezt. Ellenben, ha például egy költöi mestermíínek átültetöje nem

közönséges napszámos, hanem szintén költöi szellem : ez azonositni

fogja magát eredetijével ; Schillerként :

„LemerUl vele a pokolnak vizéig,

S felrepül a fénynek kútfejéig."

Az ö mííhelyéböl az idegen míí szülemény gyanánt fogelölépni,
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mintegy uj magyar egyéniség a szellemi világban , mintegy uj

változata eredeti fajkinyomatunknak.

Tudva van, hogy irodalmunk a népnyelv aknáinak még csak

egyes tájait sem üritette ki. De lennének bár e kincsek mind kime-

ritve : a mi nyelvünk tárháza oly roppant vendégfogadó, hogy ab-

ban az emberi szellem felfedezései vegtelen idön által illö helyet, és

nemzeti állást fognak találni , csak a fogadós birjon elég ügyes-

séggel.

Kérdés : ha nyelvünk oly képzelhetö, annyira terjedékeny :

miért van még is, hogy irodalmunk telve van idegen mííszavakkal

és kifejezésekkel, hogy nyelvtudósaink évtizedek alatt alig birnak

néhány talpraesett szót teremteni, oly életrevalókat például, mint

Szemere Pál „jellem"-e és „gy ermetegÉÍ-e, és Szemere Bertalan

„irodalma." ?

Felelet: hogy e nшnka nem is egy-két emberkor feladata : bi-

zonyitják példáikkal ama nemzetek, melyek a tudományos müvelt-

ségben nálunk^'óval idösebbek. Azért ha nem tartozik is még a le-

hetetlenségek sorába az ily magyar beszéd : „Aconservativek

fino m dialectic áj a paralisálja a pessimisták frázi-

sait," ámbár e beszéd irója lelkiismeretességére nem igen nagy

dicséretet mond, hanem minthogy ez épen ugy angol vagy német

beszéd, mint magyar: tehát irodalmunknak sem válhatik inkább

szégyenére, mint amazokéinak. Az nem is volna oly nagy baj, hogy

sok az eszme, mire még szavunk nines ; az sem, hogy a nyelvalko-

tás dolgában oly lassan haladunk; hanem az a kivánni való, hogy

a mit egyszer alkotunk : legyen megteremtve emberül ; hogy uj sza-

vaink, melyek alkalmilag születnek, s abból szókötések, melyek a

lélek uj viszonyait, az érzelem uj árnyazatait akarják kifejezui, ne

legyenek koresok, hanem fajunk egyéniségének és nyelvszokásaink-

nak oly tiszta kifolyása, melyben mindenki azonnal édes sajátjára

ismerhessen.

Szokásos panasz, hogy nines tökélyes nyelvrend-

szerünk.

Iró, kinek Isten adta kezébe tollát, önmaga megalkotja míí-

vében a nyelv rendszerét. Kétségen kivül van, hogy a magyar iro-

dalom elöharezosai között elismert jelességek vannak.
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Olvassatok e vezércsillagokból. Az ö irásuk rendszer, kész

t ö r V é n y : tanuljátok !

Mi/iél dúsabb szellemben valamely irott mú', s minél mélyebb

az gondolatban : szerzöjétöl az értelmesség és vibigosság tekintete

annyival inkább követeli, hogy a legszigorubb észbeli rendszer sze-

rint legyenek sorozva míívében ennek alkatrészei, a legkisebb mon-

datokig, sot ezekben az egyes szavakig. Ugy kell tehát épitenie,

hogy a gulyát ne csúcsára állitsa, hanem talpára ; hogy a tárgyak

és cselekvények, természetes menetök szerint következzenek egy-

másután, az elsöt ne elözze meg a második, sem a nagyobb, sem a

kisebb részek elhelyezésében ; szóval, hogy a szerzö ne irjon arábul

visszafelé, azaz: ne kezdje ott, hol végeznie kellene.

Ezen éoztani felosztás és sorozás nem lesz nehéz, mihelyt a

dolog egyszerüsitve és természetes elemeire visszavezetve lesz.

Ugyanis: az irott mil nem egyéb, mint egysizerü felelet bizo-

nyos bölcseleti kérdésre, melyet az iró magának feltön. A cselek-

vésnek ezen egyszerü mivolta ismétli magát a mil minden egyes ré-

szeiben, s ezen felfogás nyomán ugy fogjuk találni, hogy a legki-

sebb mondatok értelmében is kérdés és felelet foglaltatik ; mert a

szerzö ugyanannyi kérdést tesz fel magának, a hány felvilágositandó

eszméje van a dolognak, s viszont, minden részlet vagy viszony,

mely felvilágositva löu, ugyanannyi kérdésre mutat vissza. Ha már

mostamííszerzö tisztábavan magával ezen részletes kérdések meny-

nyisége és minösége iránt : akkor azt is tudni fogja, melyiket mino

hely illeti míívében, azaz: hová kell a fényt és árnyat illesztcnie,

hogy ezek egymást, s együtt az igazságot kitüntessék.

II.

Kevés szóval sokat tudni mondani, nagyon szép dolog, de

nem csekély mesterség. A rövidség és tömörséget kcmnyüség és

átlátszósággal egyesiteni még szebb, de még nehezebb is. Azonban,

hol tehetség van : ott a többit meghozza a tanulmány és gyakorlat.

Sok szóban elvész a gondolat, mint nagy szalmakazalban

néhány buza szem, az ily végtelenül böbugyogós curiális modor a

legjobb eszmék érdekét is teljesen ellensúlyozza, mert üres Bzóhal
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maza vagy felesleges kitéréseiben elmét és türelmet egyiránt ki-

fáraszt.

Az ily böbeszédü iró egyetlen pont alatt, — ugyszólván

cgyetlen szuszszal, — mindent el akar mondani, a mi kérdéses tár-

gyára vonatkozik, széltében és hosszában. közel és távol, innen és

tul; mintha nem oszthatná fel mondanivalóit, ugyanannyi rövid és

bevégzett pontra, a hány megérintendö oldala vagy viszonya van a

dolognak. Az ily rövid pontok jótékony pihenöket szolgáltatnak az

olvasóknak, s egyszersmind idöt engednek az élvezhetésrc is. Lehet,

hogy az ily irásmód némely kifejezések ismétlését hozza magával,

hanem ezen ismétlések a mellett, hogy az érthetííséget segitik, a

hatas elömozditására is alkalmasok, a mennyiben kedélyt fejezhetni

ki általuk, söt azon nemét a szenvedélynek, mit Aristoteles „pa-

thosz''-nak nevez. E szerint, mig az észtan mestersége a meggyö-

zödést ostromolja, addig apathosz igyekszik aképzelem és értelemre

hatni a végett, hogy a két eröt egy közös pontban egyesitvén hitté

változtassa, mivel a ki egyszer hisz, az nem keres többé okokat ;

annak számtani bizonyitványokra szüksége nines , az nyer-

ve van.

Mert mi czélja van külsökepen minden irott mífnek?

Felelet: valamely igazsagot az életben érvényre juttatni.

Ha ez áll, akkor a míí teljességgel nem érheti be azzal, hogy

a kérdéses igazságnak csupán az ész itélöszéke elött szerezzen elis-

merést, mert az még csak fél-siker lenne. Ugyanis tény : hogy az

ész meggyözydése magában csak fél-hatalom, mely jeles törvény-

hozó ugyan, a kormányzóság is öt illetné az ember dolgai felett, ha-

nem mit használ, ha végrehajtó képességgel nem bir? másfelöl pe-

dig szintén tény : hogy a sziv-hatalom az ész hozzújárvdása nélkül is

képes akarni és eselekedni , mig az ész által elfogadott elvek és

igazságok csupán ugy léphetnek a vabVsulás stadiumára, haedolog-

ban a sziv is megegyezett. Ks im, e tényállás ujjal mutatja ki a toll-

kezelés föladatát, mely nem egyéb, mint hogy a míí-iró azon erö-

ket igyekezzék megnyerni az emberi kebelben ügye részére, mely

erök az akaratnak és cselekvésnek parancsolni képesek ; mire nézve

legbiztosabb módot követ akkor, midön a gyöngédnek, nemesnek

és dicsönek érzékeivel szövetkezik, s föiébreszti általok a szeretet és
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gyülölet szenvedélyeit, e leghatalmasabb tényezöket a világegyetem

történetében.

De minthogy minâen irott míínek becsmértékéröl van szó,—

tollvezetési tekintetben : itt önkényt azon észrevétel áll elö, hogy

mit keressen a pathosz a tudományos irodalomban , különösen oly

müvekben, melyek kizárólag a vizsgáló ész foglalkozását igényel-

vén, száraz természetüek.

Ezen észrevételekre a tudományos müvek végczélja feleljen.

A száraz, hideg elöadás, olvasóját száraz-hidegen hagyja. Sziklára

szórt mag elvész ; fagyos föld épen oly kevéssé fogad kebelébe ve-

teményt. Az oktató míí szerzöjének tehát érdekében áll elöadásában

odatörekedni, hogy tanmííve tessék, hogy falra borsót ne hányjon,

s ne a danaidák hordójába hordjon vizet. Ki tudományszakát szere-

tetlenül kezeli, az nem egyéb lelketlen gépnél, s mint ilyen: szóra

sem érdemes. Ellenben kinek szemében a tudomány ugy tünik fel,

mint az életnek gyönyörü talánya, melyben isteni erök rejlenek :

az olyan ihletett kebellel közelit fönséges feladatához ; lelkesedésével

a hazai müveltség egyik fáklyavivöjének ; magas önérzetével az

emberi érzelem eddigi diadalainak; kéjélvezetével fáradalmai sike-

rének ; nyugtalan szenvedélyével a pályázónak, kinek sovár szemei

mindig elöre függesztvék, de a ki érzi, hogy a pályaczél, mint az

Ahasverusé, az öröklét messziségében enyészik el. Az ilyen mü-

szerzö tudományos bfejtegetésébe szive melegét fogja lehelni, mely

mint tavaszi napsugár fel fogja nyitni a kebel fagyát, kicsalja on-

nan a virágokat, és mindazt, a mi szép, jó, nagy és nemes.

E felfogás szerint igen kevés tudományszak leszen, az „artes

liberales" néven nevezettek között, melyek elöadásában némi ke-

dély, az érzelemnek lendülete, tehát neme a pathosznak, nemcsak

mint zománcz, hanem mint szükséges eleme az életadó' melegség-

nek, helyet ne foglalhatna.

Ha valakitöl követelhetni, hogy magát olvasóival a legkelle-

mesebb és legbensöbb viszonyba helyezni ne restelje: ugyazaláng-

elmü iró, a kinek az isteni fény épen a végett adatott, hogy általa

tisztán lássunk, s helyesen különböztessük meg a dolgokat, mikre

fénye világot vet; különbenönem volna egyéb, mint kriptában égö

szövétnek. Azonban a lángelmék sohasem is tévesztik szem elöl,
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hogy olvasóik nem mindnyájan lángelmüek és tudósok, hanem leg-

nagyobb részben szlikelmüek és tudatlanok, kik tudást szomjaznak,

sötétben tapogatók , kik világ után sovárganak. Nyitva vannak

elöttünk nagytanuságu könyveik, hol megmutatják, mikép lehet a

bölcseség isteni beszédjét a nép nyelvén tolmácsolni ; miként lehet

az aetheri lényeknek földi testet, a mélységek szellemeinek ismer-

hetci alakot adni; miként lehet utat találni az emberi kebel mélyére,

s becsültetni azt az igazság nagy igéjével, melyek majd kedves és

hasznos gyümölcsöket teremjenek.

Kimüvelt izletü iró, mikor ir, már egyszersmind hangját is

hallja az ix-ottaknak; és ha véletlenül kecsnélküli szavak és szóköté-

sek gyülnek egy rakásra, vagy görcsös kiejtésü, s nyelvet ficzamitó

végtagok jutnak szomszédságba : addig fog furni, faragni ésgyalulni

míívén, meddig az sima és kerekded lesz.

A kötetlen beszéd szépség tekintetében majd azon tökélyre

emelhetö, hol a versmíívek állanak. A szép prózának — mondhatni

— saját költöi alakzata, mértéke és ríme van, mely rím azonban in-

kább érezhetö, mint hallható. Középen áll e rím, a vers és zenerím

között. Alkotja pedig e költöi alakot, mértéket és rímet a prózában

azon müvészeti csin és ildom, mely van az egyes képek és csopor-

tok plasztikájában ; alkotja az egyes részek saját bevégzett egyéni-

sége, s azon arány és öszhangzat, melyben az egyéniségek egymás-

hoz és az egészhez állanak. Az ily müvészi közbeszéd (próza) hason-

lit a csermelyhez, melyben a gondolatok tarka csillogásu kavicsai

fölött a kedély hullámai csengenek ; virányos mezöhöz, hol a szel-

lemerök és szenvedélyek játszák nemes harczjátékaikat.

Ha nem hibázom, nagyjában elszámláltam azon tökélyeket,

melyek összesége müvészeti becsmérlegül állitható fel, irodalmi míí-

vek irányában.
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Borsodi levelek.

1857.

I.

„Borsod vármegyéuek jó füldjét meg ne vesd ;

Hol Borsod, Diosgyör, Miskolcz, Ouod, Kö'vesd ;

Szendrôd, Keresztùrral s Szentpétert itt keresd ;

Ihatsz bort, de meglásd : magad meg ne veresd !"

Csak azt akaroin e verssel mondani, hogy én

az egykor oly harczias szellemü, mint hatalmas Borsod fia vagyok ;

amaz örökké gyönyörü Borsodé, mely mint középpont az al- és fel-

föld között, egyesiti a róna bájait a sziklabérczek és rengetegek

vad szépségeivel, s ezeket ismét a bortermö hegyek és völgyek sze-

lid kellemeivel. — Borsod földe az én hazám; azon Isten áldotta

táj, hol minden földi szép és jó feltalálható, ezt pedig azért mondom,

mert a mult héten láttam szül^földemet , végtelen hosszu távollét

után.

Ne vedd rosz néven, ha ezentul tttbbet fogok magamról

beszélni, mint szokásom,ki mesterségem szerintmások lelke szoktam

lenni, vagyis, a tárgyak énje. Ha most az egyszer kiesem sodrom- '

ból : ezt a te kivánatodra teszem, s némileg a változatosság kedvéért.

Atengedem tehát magamat lyriai hangulatomnak, mely epillanatban

különben is uralkodik felettem , mint utánrezgése nagy hatalmu,

menyei kezek bíívös-bájos illetéseinek.

Kedélyünk boldog mámorában mit gondolunk azon nézö se-

reggel, mely bennünket körülvesz; azon gyermekcsapattal , mely

ablaknnkon leskelödik.

Láthatod a székely leányt ölelkezve s édes beszédbe elmerülve

KOREsSV UAI.AMBOS ОАПОК KMI.ÊKK. 24
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kedvesével, földijével, a brassai vagy szebeni piaczon ; s láthattad,

hogy e két eleven szobor a sokadalom zajában mennyíre nem lát,

nem hall semmit, csak kedvesét.

Szülöföld ! . . . érezni fogod e szónak egész mérhetlenségét.

Hogy ne ! hisz te hegyi ember vagy.

Szülöföldünk messze tájáról bárcsak egy ismeretlen* vetödjék

hozzánk: az egész vidéket öleljük benne szivüukhöz, népestöl, min-

denestöl. De ki akarná megmérni, ki merné festeni a pillanatot, mi-

dön szerelmünk földére léptünk, tán egy hosszu számüzetés után? a

pillanatol, midcín bennünk és köröttünk a gyermekkor egész meny-

országa megelevenül ? midcm a tárgyak hangosan beszélnek, jelenné

válik a mnlt: fölvillan emlékeiben a látásnak, hallásnak , izlésnek,

szaglásnak és tapintásnak ; emlékében egy névtelen érzéknek, hol

élvvé válik az is. a mi fáj.

Mert e meleg édes-anyai táj legelsö tekintetére, a benyomások

elsö rohamában oly valami sajgó nehézség nyilallik belénk . . . ugy

sirhatnánk . . . és nem tudjuk : miért? talán mert sok nines ott már,

a mi volt, és sok van olyan, a mi nеm volt!

Mintegy jobb, egy szebb világból, s tündérmessziségböl hall-

juk felénk zengeni a rég elfelejtett hangokat és neveket ; mindenik-

kel egy ismeretes képcsoport jelenik meg, uj meg uj szinezeteivel.

Most egy csapat megöszült gyermek tünik szemünkbe. Minö

varázs ez? Ah! . . . hiszen ezek gyermekpajtásaim ! Azon ketlves

híík ök, kikkel még tegnap az Avason lapdáztam ! . . . Im, a ^zép

gyermekfejek egy hosszu éjszakán át, mind megfehéredtek ! !

Csak a táj képe az, mi harmincz év óta nem változott.

A regényes fekvésü Miskolcz külseje, mondhatni csaknem

egészen a régi. A filagoria most is ott áll az Avas tetején ; a kilátás

onnan most is oly fölséges. Azavasi harangok most is ugyszólanak,

mint ama nyolcz éven át, midön engem az iskolába, templomba és

temetésre hivtak, és a tüzvészt oly rémesen hirdeték. A Szinva zöld

vize, malmaival és timár-mííhelyeivel, a sikátorok betyár-zugaikkal :

mind a régiek ; aö4 mi annyira jellemzö : az uj templom egyik vége

még most is oly vakolatlan , mint a mino volt harmincznyolcz

év elött !

Az uj szinház elött állottunk meg. Siettünk annak belsejét
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megtekinteni, s régi barátuukkal Telepivel kezet szoritani, ki egy

ujabb emléket állitott itt saját érdemeinek : oly diszesen és helyesen

állitván és szerelvén fel e szinpadot.

A hajdani Fábri házba vittek szállásra, mely most fogadó.

A pinczér azt mondja, hogy egy öreg paraszt van oda kint,

aki engem már másodszor keres. Ajtót nyitok: sime az öreg Tót h

János áll eló"ttem, Kápolna és Lászlófalva kies völgyéböl, hol szü-

lettem. Az öreg János-bátya, kiben apám egykori hallgatójára, há-

zunk, családunk régi hivére ismerék. Megtudta Telepitöl , kit Tar-

donáról ismert, hogy Miskolezra jövök. Már másodszor jön be faln-

ról, hogy életében még egyszer láthasson engem, egyetlen élö fiát

hajdani hatalmas papjának, kit félve tisztelt, s kinek porait áldja.

mig esak él.

Oly sok mondando és kérdeznivaló fekszik a szívén. Kér: en-

gedjem meg, hogy holnap feleségét is behozhassa, hogy engem

együtt láthassanak, hogy magukat kibeszélhessék.

János-bátya felesége : özvegy szomszédasszonyunk egykori

szép dallos leánya, G á b o r Zsuzsi,ki gyönyörü hangja miatt még

az én komor lelkületü apámuak is kedvencze lévén, házunkhoz

gyermek-kora óta bejáratos volt.

Anyám öt noi munkákra tanitgatta, miért a faluban pap Zsu-

zsinak nevezgették.

Boldogult apám esakugyan papnak is szánta öt feleségül :

mire szép tulajdonainál fogva méltán tarthatott számot, parasztleány

létére is. Azonban ott fent másképen lön elintézve. Gábor Zsuzsi

egyszer azt kezdte dalolni, hogy :

„Azért hogy egy kicsit ragyás :

O az én szeretôm, nem más." ....

és azon vettük észre, hogy a falu legszebb leánya a legrutabb legény

nejévé lön. A ragyás, de tüzröl pattant legény: Tóth Jankó volt.

Apámat e házasság iránt sokáig nem lehetett kiengesztelni.

János bácsi másnap esakugyan eljött, feleségestöl.

Mily jelenet ! Gábor Zsnzsi néne ! hová lett Venus-termeted ?

hová Шnek villogó fekete szemeid és bibor ajkaid ?

Elhagyott az ifjuság téged is : de megmaradt erkölcsi szép

24*
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séged , egy kegyeletes , hííséges lelkü , tisztes magyar asszony

alakjában.

Itt ülnek ök elötteni a pamlagon : mint két bibliai példánya a

hííségnek, szeretetnek, hálának és kegyeletnek. Regélnek nekem a

kápolnai boldog idobröl ; derék apám eredeti, szigoru jelleméröl, ha-

talmas dörgö hangjáról (mihez képest a Wesselényié fahang volt),

éneke gyönyörü svádájáról, minöt többé soha nem hallottak ; zené-

szeti képességéröl (apám zongorát, hegedüt és fuvolát játszott, ha-

nem az én tudtomra hangszereket maga soha sem tartott) ; parasz-

nyai nagyapám Komjáthi Ábrahám patriarchal és parókáa

egyéniségéröl. Elmondák: kik élnek még a faluban a régi hivek

közül. Tölök tudtam meg, hogy szerencsétlen mostoha testvérem

hol és mikép halt meg egy év elött. Elmondák, hogy azon hííséges

öreg ember is meghalt már, ki apám sírját minden évben felhantolta

a d.-horváti temetöben.

E közben két fiatal ember lépett be hozzám, hogy engem es

tere lakodalomba hivjon. Erre a tisztes pár búcsút vön tölem, s

nehéz kebellel váltunk el egymástól.

П.

A nász, melyre hiva valék, nem mindennapi jelenet volt. Egy

tisztes izraelita esaládot kebelezett az körünkbe s oltott vérünkbe :

becsületére magaslelkü fajunknak és századunknak.

De mennyire érdekes volt e jelenet különösen nekem : az egy-

kori miskolezi diáknak, ki most itt, — a vendégszeretö házigazda

szis'ességböl , — annyi szeretetre- és tiszteletreméltó egyéniséggel

találkozám, kiket oly rég nem láttam, s láthatni nem is reméltem.

Ime, mindenekfelett a násznagy , az érdemekben megöszült

Palóczy László, országgyüléseink egykori hires jegyzöje , e

római szobru a elassikai mííveltségnek és nemzeti méltóságnak, ki-

nek elméje s kedélye, — daczára korának, — mindig eleven, foly-

vást vidor és rugalmas, ki roppant emlékezö tehetségével bámulatra

ragad, ki az irodalmat folyvást kiséri figyehnével, ki még gyertya-

világnál is szemüveg nélkül olvas, és ki minden ismerösének élettör-

ténetét, sut még évszámát is tudni látszik. A többek közt elmondá



373

nekem, hogy apám egykor iskolai tanitója volt ; hogy apámat ke-

vély embernek tartották (épen mintafiát). Az igaz, hogy apám igen

komoly és magába zárkózott férfi volt, — mondá az öreg, — hogy

haszontalanságokról soha nem beszélt, és nem állott szóba minden-

kivel: de ki öt voltaképen ismerte, kevélynek nem

találta.

Jó kedve lévénazösz puritánnsnak, pohárköszöntései szebbek-

nél szebbek voltak ; régi szokása szerinti élczekkel és példázatokkal

füszerezve.

A miskolczi nemzeti szinház felavatásának érdekes napja

megérkezett.

Öltözö szobákat nekünk, pesti vendégeknek, Telepi barátunk

rögtönzött a szinpad egyik szögletében, diszlet-darabokból ; mint-

hogy e szinház épitészének, — vagy miféle gazdájának, — ily ha-

szontalanság eszébe sem jutott.

A szinház ugyan nem telt meg elöszor : hanem a jelenlévök

lelkesedve voltak. A darab jól ment. Egyéb baj nem volt, minthogy

én játék vége fêlé elrekedtem. E bajt pedig részint az öltözöszoba

nemléte okozta . de talán leginkább a terpentin-gáz volt az oka,

melylyel a szinház világitása történik. Alámpákat egy szinpad alatt1

kamrában töltik meg, honnan a terpentin nehéz buzzel tölti meg a

szinházat ; este pedig, égése közben, oly füst fejlödik ki belöle, mely

korommal lepi el a tárgyakat, s igy a szinész mell-üregét és

torkát is.

A szinházat három elöadással avattuk föl : „Maroth bán," „А

czárnö" és az „Egy pohár víz" voltak az elöadott szinmíívek.

A felavatási napok lejárván, a munkára nyugalom, azaz : vi-

galom következett.

A programm igy szólt : „Egy jó barátokból álló vig társa-

sággal kirándulás Diósgyör gyönyörü völgyébe; ott elöször is

Déryné üdvözletére; onnan a vashámorba, a Taj-hoz (nagy tó),

aztán a vasolvasztó pokolkemenczékhez, innen föl a magasan fekvö

szentlélek-kolostor romjaihoz ; innen vissza ebédre a hámorba ; aztán

Déry urhoz uzsonnára ; aztán a diósgyöri várromokat megtekinteni,

s ezzel vissza Miskolczra a nagy lakomára."
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Es igy történt minden, kivévén, hogy a szentléleki sziklabér-

czet megjárni nem jutott idö.

Л történet múzsája, ha hálátlan lenni nem akar : fel fogja je-

gyezni Déryné érdemeit, melyek a magyar szinészet megteremté-

sében öt illetik.

E szépfényü nevet azon nemesen küzdök sorában tiszteljük,

kik nélkülöznek, de nem élveznek; kik vetnek, de nem aratuak.

Csillaga volt ö ama társulatnak, mely Erdélyböl indulva ki, diadal-

utat ton a hazában ; s mely rcndkivüli hatásával és varázsával egy-

szerre oda érlelte az eszmét, hogy az országos szinház alapitványát

a rendek megszavazták.

Ama törzs-egyesületben mély, nagy és szent volt a köteles-

ségérzet. Szinész és dalnok közt nem volt különbscg. Déryné ma

Shakspere „Desdemonaja" volt; holnap „Rossinié"; a mai„MórKá-

roly" : holnap „Kardalnok."

Azonban az ifju szinész iskolája csupán a félvetisztelt elsö

müvésznök köre volt. A diák szilajság, mit az ujoncz magával ide

hozott, csupáu e míívelt hölgyek körében idomulhatott ki és tehetett

szert bizonyos táraas-életi simaságra, s ezzel a szinpadi rontinera.

Déryné nemesszivüsége s jótékonysága kortársai elött ismere-

tes. Töle soha egy szegény sem ment el vigasz nélküi. Söt mond-

hatni, hogy jelentékeny jövedelmét , — mennyiben azt izletes és

drága jelmezei föl nem emészték, — a szííkölködök közt osztotta ki.

— Gyakran egész családokat táplált : többnyire hálátlanokat. Innen

érthetö, hogy elsörendü díj illetéke mellett, miért küzdött ö mindig

szükséggel.

Ama törzstársulat immár elporlott; csupán ketten vagyunk

fenn abból, kik még ma is helyet állunk : Udvarhelyi Miklós,

és én.

Következett este tiz órakor a „Korona" vendéglöben a búcsú-

lakoma, melyet a közönség 150 elökelö tagja rendezett az országos

szinház vendégtagjai számára.

E lakomán az volt a legsajátságosabb, hogy benne a szinház-

«omité tagjai részt nem vettek, a mi, ugy tudom, akaratjuk ellen

történt. E tényböl pedig az látszik, hogy az vélemény nyilatkozat

akart leuni,melynek azonban én minden magyarázatától tartózkodoin.
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A jelenlevö diszes kör, érzületét irányunkban közkedvességu

költönk : LévayJózsef tolmácsolta ; — mely pohárszózat szint-

oly gyönyörü volt nyelvében, mint gazdag eszményi tartalmában.

A lakoma vége felé tánczra került a sor természetesen.

En a grottesqnet elnézem a maga helyén, de legkevésbé sze-

retem azt magyar tánczunkban. Az ugynevezett figurás tánczot

értem, azolyan Fitos-félét. Voltak magyar tánczosok, kik magány-

tánczoknak ily czimet adtak, hogy : „Rég veri már a magyart a

teremtö:" a kik azt hitték, hogy Vörösmarty vagy Petöfi

akármelyik dalát ugy tánczolják, hogy azt minden ember megérti.

Mihelyt a táncz mesterkélt , keresett : akkor az nem egyéb,

mint gymnastikai produetio. Ertelme csak azontáncznak lehet, mely

a kedély hangulatát természetesen, ösztönszerüleg festi. Es van-e a

csapongó, vagy az enyelgö kedélynek csak árnyéka is ama lábgya-

korlatokban, hol a lábak ugy kalimpálnak, mint a bomlott harang-

ütö, s ákum-bákumot rajzolnak a levegöben? a kinos fáradságnak

oly arczkifejezései közt, melyek szánalmat ébresztenek !

És ime, egy derék fiatal ember tánczában ez alkalommal olyas-

mit láttam, a miröl csak homályos sejtelmem volt.

E táncz a lábmozzanatok minden lehetö alakjátékán átleng, a

nélkül, hogy e röpke alakok feszes figurákká torzulnáuak. E mozza-

natok mindig az átmenetek játszi képét festik, s a pajzánságnak és

enyelgésnek folytonos változatai. Itt nines semmi keresett, semmi

mesterkélt. Ez a lélek táneza, melyben lángoló részt vesz a testnek

minden íze, minden idege, tetötöl talpig. Itt nem a láb az ur, hanem

a szellem, mely a zenével egy és ugyanaz.

III.

Van-e nemzete az Istennek, mely ugy tudjon szeretni, mint a

magyar ?

Valóban ez az egy pár napi élvezet két évre is dúsan elég

lett volna !

Mivel azonban száz szónak is egy a vége : tehát az aranjuezi

napok vegórája is ütött számunkra — Miskolczon.
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Visszatéröleg én az egri völgy felé vettem utamat, hogy egy

bokrétába kössek minden virágot, a mi csak e vidéken található.

E kis kerüléb' czélja volt : Bánfalván néhány órát tölthetni ;

aztán Apátfalván ajeles Földváry testvéreket üdvözölhetni ; majd

az egri völgy vad szépségeiben gyönyörködni, s végre Egerben kissé

körültekinteni.

Mi tagadás benne, nálam az emberek értékének mérlege : a

szépnek érzéke. En a kabátosokat a szerint rangozom , a mint sej-

telmök homályosabb vagy világosabb, tudalmuk valóbb, vagy ha-

misabb azon nemesröl, nagyról és igazról, melyet a tiszta müvészet

ilyennek ismer, s mely az illetök életének szükségeskép irányadója

szokott lenni.

Ebböl az következik, hogy elöttem a valódi mííveltek, vala-

mint az irodalmi és tudós nagyságok száma szornyükép kicsiny.

Miért hozom ezt itt elö : majd kiderül.

A kellemes társalgóról a török azt mondja: „tátli ádám" :

é à e s ember. Mily gyönyörü idiotismus.

Nem ismerek szeretetreméltóbb egyéniséget, mint Kazin-

czy Gábort, a kihez megyek. О az én legédesebb embereim

egyike.

Ha valaha illett valakire ily jellemzés, hogy: „ugy beszél,

m i i1 t h a k ö n y V b ö 1 o 1 v a s n á," ugy az a valaki mindenek felett

Kazinczy Gábor, kire én ama közmondás végét igy alkalma-

zom, hogy : „mintha a világ legszebb könyvét olva s ná."

Soha nem láttaui c szellemi éberséget, e sajátságos láteröt,

mely tárgyának tetöpontjára állván, az illetö vidéknek legparáuyibb

részét is oly tisztán belássa, s a képet oly napfestészeti hííséggel,

pontossággal és elevenséggel adja vissza. Nem láttam embert, ki

gondolatára oly rögtön megtalálja az illetö szót;

kinél eszmeésalak, érzelemésképoly egyszerre szü-

lessenek. Nem ismerek példát, — talán irottat sem, — hol a do-

lognak legfinomabb oldalait s leghomályosabb vonatkozásait valaki

oly fényes világosságba tudná helyezni, s oly határtalan könnyü-

séggel, mint ezt Kazinczy Gábor teszi.

Az ö társalgási beszéde a legszebb müvészeti tárgynak min

den kellékével bir.
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Ragyogó szellem alig jelent meg ily gyönyörü" alakjában az

emberi szózatuak.

Amde , hogy ö nekem oly ¿édes ember"-em, az mind nem

azért van ; hanem azért, mert az ö egyénisége a legemberibb egyen-

suly pontján áll ; mert ö épen oly mértékben szív, mint ész. Mert

az ö szelleme nem hideg fény , de lángsugár , mely hevitve

derit föl.

Azonban ez egyéniség a szépnek tragikai jelenetévé lesz, ha

látjuk, hogy a beszédnek ez élö müvészete immár nem egyéb, mint

— szózat a sírból ! —

Eger völgyének bájait holdvilágnál élvezök. Való, hogy ki-

vált a szarvasköi romok tájának igy valami bi'ívös képe van, de én

mégis inkább szeretném e tájat nyári napfényben látni.

A magyar vendégszeretet Egerben is tártkarokkal várt ben-

nünket, utitársakat.

Megérkezésünknek hire terjedvén, szives házigazdánk, a für-

dö bérlöje, lakomát rendezett , mely egy diszes társaságot gyüjtött

össze köröttünk. Mivel pedig a magyar ember érzéki mulatozása

közben sem téveszti szem elöl a szellemit, söt, mert jó kedve, nemes

hajlamait még sokszorozni szokta : tehát a miskolczi szinház-ünne-

pély alkalmából e helyt az egri állandó szinház eszméje is meg-

szülemlett.

A lelkesedés, melylyel az eszme e kis körben fel tön karolva,

kilátásba tevé, hogy a derék Eger városa e részben nem fog Mis-

kolcz háta mögött maradni.

En pedig erre azt mondom, hogy: Isten segélje jobb-

jait a jóban!
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Sziiiházi kérdésck.

1859.

I.

A porosz cultusminiszteríum tizenegy év elött fel'szólitott egy

szinészt, a kitünö szakmííveltségü Dcvrient Eduárd urat, hogy

adna véleményt a felöl, mikép kellcne a szinházat szervezni, hogy

ez a többi müvészetekkel öszhangzásba jöjjön . s igy hatása miné1

üdvösebb legyen.

E felhivás következtében az emlitett férfiu egy javaslatot ké-

szitett, melyet alapvonásaiban közöuségüukkel meg akarok ismer-

tetni, mielött a magunk dolgáról szólanék.

A kormányok részéröl valódi állambölcseség jele, — szól az

emlitett javaslat, — ha tevékenységüket oda is kiterjesztik, hogy

azon befolyás, melyet a müvészetek a népéletre gyakorolnak, ren

dez ve, szervezve legyen.

Hogy a müvészetek között egy sinos oly népszerü és oly álta-

lános hatásu, mint a sziuészet : nem szükség mutogatni ; a minden-

napi tapasztalás eléggé bizonyitja. E szerint egyik müvészet sem

érdemli az államhatalom figyelmét oly mértékben, mint a szinészet ;

egyik sem követel sürgetöbben oly szervezést, mely öt a fensöbb

mííveltség államtényezöinek többi nemeivel öszhangzásba helyezze.

Ha tisztán müvészeti fontosságát tekintjük a szinészetnek :

azon lényeges sajátsága tünik szembe, hogy az minden egyéb mü-

vészeteket magába foglal, mindeniken fölül emelkedik, és a gula

csucsát képezi ; ö a müvészetek müvészete.

Szobrászat, festészet, költészet, zene. szónoklat, jelbeszéd és

tánczmüvészet, a közvetlen élet tüzpontjába gyüjtvék általa, s egy
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embertömegre irányozvák, hol a részvét általánossága hozza magá-

val, hogy a lelkesedés a leghatalmasabb lángokra lobbanjon. Tehát

ámbár a többi müvészetek bevégzett termékei, melyek a szinészet-

nek anyagszerül szolgálnak, önállóságukból itt veszteni kénytetnek

is : mindemellett egyik müvészet sem képes különvéve nagyobb mér-

tékben hatni, mint a hogy a szinpadról hat.

К szerint égetö szükség, hogy legyen akademiai képezés tár-

gya valahára már a szinészet is, miszerint ennek hatálya elvszerü

öszhangzást nyerjen a többi müvészetével.

A szinpad képes a legnagyobb zürzavarba hozni a szép iránti

érzéket, a népben szintugy mint a müvészben ; de nem kevésbé ké

pes azon szép érzéket emelni és tisztitani. Azon körülmény, hogy

annyi költészet-, zenészet- és festészetellenes dolog jár szerenesével

aszinpadon: a csábitásnak örökös tényezöje marad a költöre, ze-

nészre és szobrászra nézve. Ellenben a szinpad azon jelenségei, me

lyek a müvészet tiszta szellemében sikerültek : ihletet keltettek, s az

üdvös eredmények egész seregét vonták maguk után eleitöi fogva.

Hogy a szinmüveszet jótékony befolyást képes gyakorolni a többi

müvészetre, s igy a mííérzésre és mííértelmiségre általában : az kétség-

telen. Kötelesség tehát e képességet a szinpad lényeges czéljává

emelni.

Mi pedig az erkölcsiségre való befolyást illeti : melyik müvé

szet gyakorolja ezt erösebben, mint a szinészet? A kinek ez oldahól

elegendö tapasztalása nines: tekintse át Schiller felolvasását ily czim

alatt: „A szinpad mint erkölesi intézet."

Hogy a szinmüvészet benyomásai rendkivül hatalmasok, azt

ellenségei sem tagadják. Az erös benyomások : vagy jótékonyak,

vagy károsak ; közönyösek nem lehetnek. Ha tehát a szinpad az

izlést és erkölesöt nem müveli, akkor rontania kell. Azért az állam-

nak elutasithatlan kötelezettsége magát a szinpadi benyomások mi-

nöségére nézve teljesen biztositani, s gondoskodni róla, hogy a szin

pad magát a népmüvelés államelveihez teljes szigorral alkalmazza.

Hogy e részben eddig alig történt valami, és hogy a szinpad

befolyása, az állam maximáival gyakran a legkiáltóbb ellentétben

áll : mindenki tudja.

Kozohajtássá vált : ez állapotnak véget vetni , s a szinházat
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oly karba helyezni, hogy müvészeti és társadalmi hivatásának meg-

feleljen. Ezen kiváuat természetesen mindenekelött azon irányadó

szinházakhoz van intézve, melyek dúsan vannak dotálva ; tehát az

udvari szinházakhoz.

A mult század második felében, midön a német udvarok a

szinészetet szárnyaik alá vették: H. József császár volt az, ki a szin-

pad magasabb államczéljait tényleg proelamálta. Udvari szinpadá-

nak ö adta elsö anemzeti szinház nevet, és a nemzeti elveket ;

kimondta, hogy ez intézet rendeltetése nem más, mint közrehatni a

jó izlés terjesztésében és az erkölcsök nemesitésében.. E fejedelem

példáját az udvarok és hatóságok gyorsan követték. Nemzeti szin-

házak keletkeztek mindenfelé, s a müvészet nemzeti kifejlödése bá-

mulatos gyorsasággal haladt elöre, mivel annak bizonyos szabadság

és ônállás adatott. Ugyanis az udvarok, szinházaik fölött általában

csupán gyámságos és egészben való felügyeletet gyakoroltak ; a müvé-

szi tevékenységet pedig folyvást müvész-igazgatók vezették.

Söt H. József császár a müvészek öukormányzásának szükségét,

annyira elismerte, hogy a bécsi nemzeti szinháznak egészen köz-

társasági alkotmányt adott. Ezen elvek nó'tték ki magukat

oly szépen késö'bb Mannheimban, Dalberg alatt.

Ily szellemben ért meg a német szinészet, oly mesterek által

vezetve, mint Eckhoff, Schröder , Iffland ; s költöi bevégzettséget

nyerve Schiller és Goethe befolyása által.

Azonban a bécsi congressus után a szinpadok helyzete és

szervezete lényegesen megváltozott. A szinházak a nemzeti czim

helyett udvari czimet kaptak, s II. József elvei elenyésztek. Mint-

hogy az udvarok mindig dúsabb segélylyel látták el szinpadjaikat :

viszont akarták, hogy ez összegek az ö értelmükben és érdekükben

legyenek fölhasználva, s igy az udvari intendanst a szinpadi mü-

ködés egész terjedelméröl felelössé tették.

Igy lön, hogy a müvészi igazgatások — még Goethe-é is —

az uj rendszernek helyet adni kénytettek ; az udvari intendánsok

pedig azon fonák helyzetbe jutottak, hogy a szinpadi mííködést köz-

vetlenül, saját kezeikkel kellett vezetniök. Es ekkor a mù'vészeti te-

vékenység középpontja : a hivatalszoba lön.

A szinházi szervezet e változásából legelöbb is az követke-
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zett, hogy a szinmüvészet az államérdeknek hátat forditott; aztán

következett e müvészetnek bensö elnyomorodása, kikerül-

hetlenül.

Oly müvészet, mely egybemííködések által érheti el bevég-

zettségét: amüvészi igazgatás középpontját semmi szin alatt

nem nélkülözheti. Azon szellemi egység, melynek a részek öszhang-

zásában kell életet nyernie, cэak magából a müvészi tevékenység

legbensö'bb és gyakorlatibb értelméböl származhatik.

A szinmüvészettöl, a müvészi igazgatást meg-

vonni annyi, mint annak szívét t é p n i k i.

Az intendánsok hiába igyekeztek természetlen helyzetükön

segiteni részint tehetség , leginkább pedig jóakarat és becsületes

buzgalom által. Sehogy sem boldogultak. Ha meggondoljuk, hogy

egy szinházigazgatásához mily sokféle specialis dologismeret, ké-

pesség és tapasztalás kell : könnyen megfogható, hogy ilyesmi nem

található fel oly emberekben, kik eddig kamarások, udvarnagyok,

fólovászmesterek, vagy katonatisztek voltak.

Azt hitték az illetök, hogy a míívészet lényegének igazságot

azolgáltatnak az által, ha a nemszakértö igazgató mellé szakértö ren-

dezöket állitanak, kikre az ugynevezett technikai vezetést, próbákra

való felügyelést я az efféléket bizzák. Hanem épen ezen tévedés az.

melyben szinházügyünk bomlottságának egész titka rejlik.

Aszinpadi müvészet elöadasaiban egységes életnek kell lenni,

azért ennek vezetése, a hatalom megosztását sem türi. (A szinházak

története bizonyitja, hogy a szinházak ])ukását legiöbbnyire a nem-

m ü V é s z i társas igazgatás (comité) okozza). Miután a lényeges in-

tézkedés az intendánstól ftlgg, minök például : az elöadandó míívek

választása, a müvészi személyzet összeállitása, szerzödtetések és el-

bocsátások, a szabadságidök, vendégszereplések stb., a rendezoség

számára csak igen korlátozott hatáskör marad fenn, melyben ö a

sikerre nézve általános felelösséget nem vállalhat, mert annak föi-

tételei nincsenek birtokában. Dicsérettel kell eliamerni, hogy némely

intendánsok, a müvészi befolyásnak nagyobb tért igyekeztek adni

fórendezök és dramatnrgok alkalmazása által, s ekként akarták mint-

egy megközeliteni ama régi rendszert. midön az intendáns egyedül

csak a felsö felügyelet és gazrlászati adminisztratiót gyakorulta.
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Azonban végre ez is, csak megközelitése maradt annak, a mi egye-

dülni czélszerü.

A meddig az intendánsok a szinpadi tevékenység minden

részleteiröl felelösek maradnak : elhatározó befolyásuk azokra mind-

addig meg nem szünhetik ; s igy legjobb szándoku intézkedésük is

bénitólag fog hatni az ügyre.

A szinháznak élö mííveket kell teremtenie ; tehát az ö mííkö-

désének életszervesnek kell lenni, s az életnek egyetlen pontjából

indulni ki.

Hogy a szinpadi mtiben egység lehessen : a rendszabályok

gyeplöjét egyetlen kéznek kell tartani, egész a függöny föllebbené-

seig, s kell, hogy e kéz egy dologértöé legyen. Adolgot pedig csak

az érti, a ki gyakorolja.

Fél-hatalom a müvészi vezetésben, s az avatatlan hatalom be-

avatkozása : szükségkép félséget és ziláltságot fog szülui az ered-

ményben is.

Az ilyen intendatura helyzete más tekintetben sem szerencsé-

sebb. Azon bensö önállást, melyet a müvészettöl elvont , a maga

számára sem tarthatja meg ; söt épen függöVé vált ott, a hol korlát-

lanul uralkodni vállalkozott. Ugyanis szünet nélküli követelések

veszik öt körül, melyek egymással homlokegyenest ellenkeznek. Az

udvar kivánatainak eleget kell tennie, nemkevésbé a nemzet igé-

nyeinek, valamint ezekkel szemben a nyers tömeg mulatási vágyai-

nak. Es midím mindeniket kielégiteni törekszik : épen azáltal fog

mindent elrontani szükségesképen. Ekként látjuk még a gazdagon

dotált udvari szinházakat is aggályosan törekedni a jövedelemcsi-

nálásra. Az álladalmi alapitvány ekkép távolról sem érte el azon

eredeti czélját, hogy a müvészetet függetlenné tegye. Az udvari szin-

padok épen oly iparüzleti irányt vönek, mint akármelyik magán-

vállalat, s alig emlékeztetnek bennünket azon magasabb czélra, me-

lyért tulajdonkép léteznek. Az eszköz (a pénz) czéllá változott, a czél

(müvészet) eszközzé, a szinház pedig pénzkeresö intézetté.

Igy következetesség volt azon gondolatban is, hogy a szinház

vezetését administrativ tehetségre bizzák. A legtakarékosabb gazda

látszott az intendánsságra legalkalmasabbnak. Feledék, hogy itt

nem az a kérdés : keveset vagy sokat kelljen-e kiadni, hanem hogy
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mit fceremthetni elö a kiadottakért ; és hogy egyedül a szakértö az(

a ki lehetö legcsekélyebb árért, a lehetö legjobbat elöállitni képes.

Több udvari szinház ez uton szállott mélyen alá méltóságá-

ban és müvészeti szellemében, a nélkül, hogy a pénztárra irányzott

aranyos remények megvalósultak volna.

Hogy ez állapot tarthatlanná vált, hogy az udvari intendatura

végpontjához ért : általános meggyözödés. Most csak az a kérdés :

mikép kell annak helyét betölteni ?

Nem hiányzanak szózatok, melyek minden segélyezést elve-

tendönek tartanak. Némelyek azt kivánják, hogy a szinházat fel kell

szabaditani, azaz : átadni a közversenynek, a magánvállalkozásnak ;

hadd mutassa meg ott, mit képes elöállitani saját erejéböl, s mit ké

pes használni a nemzetnek.

E kivánatban a müvészetnek igen alacsouy fölfogása nyilvá-

nul. Mindennek a mi az emberiséget müveli, uemesiti, az államtól

kell nyernie gyámolitást és a kereset kénytelenségétöl való független-

séget ; ez áll a müvészetre szintugy, mint az iskolára és az egyházra

nézve.

Erös pénzalap nélkül, mely a szinpadot a jövedelemhozó tö-

megtöl függetlenné teszi : a szinházat tiszta elvek szerint vezérleni

lehetetlen. A történet és saját mindennapi tapasztalásunk erösiti,

hogy a müvészeti tiszta irány, és az anyagi létezés követelményei

közötti küzdelmet egy szinpad sem állja ki, mely onfenntartásra

van szorulva. E harczban még oly emberek is elbuknak, mint

Sehröder; utóbb az ö igazgatása is a nyereményre volt irányozva.

A müvészetnek fel kell hogy szabaduljon mindazon nyüg alól,

mely az o természetével ellenkezik ; ezek között pedig elsö : annak

föltétlen függése a keresettöl. Legyen szabad a szinmüvészet magára

és magas tisztére nézve, mely abban áll : hogy az embert az emberi-

ségnek fölmutassa, s a népek életét a nép szeme láttára tükrözze.

Legyen az független az egyes rangosztályok izlésének

uralmától, a legfelsöbbekétöl szintugy, mint a legalsóbbakétól ;

támaszkodjék egyedül a nemzet józan akaratára ; képezzen ellenzé-

ket a tömeg változékony itéletével szemben, mint az igazságuak és

az emberi természet nemcsségének megvesztegethetlen képviselöje.

A szinpad ilyetén onállása nem is gondolható azon bensö tör
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vény nélkül, mely ó"t a maga rcndeltetése iránti hííségre kötelezi .

mely szerint örökké oda törekszik, hogy a nemzetnek oly

szolg «'Ilatot teg y en, minöt az töle követelni jogo-

s i t V a van.

Nem szenved tehát kétséget, hogy az ország összes szinpad-

jainak legfelsó' vezérletét magának az államkormánynak kell átven-

nie ; hogy azon miniszterium, melynek feladata a népet nevelni és

nemesiteni, mely a vallás, tudomány és müvészet szépháromságának

közremüködése fölött örködik , nem késhetik tovább hatáskörébe

vonni a szinmüvészetet is.

Nem kell megütközni azon frivol tekinteten, melyet korunk

szinpada mutât, s mely azt az iskolával és egyházzal való összeköt-

tetésre méltatlannak látszik mutatni.

A szinmüvészet, bensö természeténél fogva magas hivatásu ;

ö volt az isteni szolgálat öseredeti kifejezoje minden népeknél.

Egyetlen rendszabály, mely a szinpadot államintézvénynek nyilat-

koztatja, meg fogja változtatni annak jellemét is mulhatlanul.

U.

Miben álljon tehát a kivánt szinházi reform? Hogyan kelljen

azt kivinni a gyakorlatban ? Mit kell tenni , hogy az a kitüzött czél-

nak megfeleljen?

Im a javaslat: A fejedelem a szinházakra való általános fel-

ügyelést a cultusminiszteriumra bizza, hova a tudományok és mü-

vészetek minden ága tartozik. Elrendeli, hogy az országban minden

müvészet álladalmi ápolást nyerjen, életük szervezve és biztositva

legyen; hogy e legfelsöbb gyámságot a cultuszminiszteriumnak egy

osztálya képviselje.

Azon osztályfónök, kire az ország szinpadjainak egyetemes

igazgatása bizva lesz : nem szükség, hogy a szinház léxiyegérM spe

cialis ismerettel birjon ; amüvészeti munkásság bensejébe ö ne avat-

kozzék. Elég lesz, ha némi aeslhetikai érzés mellett kellö belátással

fog birni arra nézve : mik lesznek a szinház teendöi a népnevelés

magasabb nemében. Ha e hivatalba eddigi intendánsok lépnek, kik

e téren már némi tapasztalást szereztek : ezzel a szinházi reformok
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kivitele meg lesz könnyitve. Minö viszonyban álljon ez osztályfimök

a szinházak igazgatóival : ki fog tünni a szervezetböl.

Anemzeti szinházak müvészi elöljárók b ó 1 szer-

kesztett önálló igazgatóságot nyernek, mely csak az ország kor-

mányának lesz felelös.

Ez igazgatóság azon müvészetek képviselöiböl fog állani, me-

lyek a drámai müvészet magvát képezik ; ezek pedig : a költészet,

zenészet és szinészet. Tehát egy szinköltöböl (ki tollvivö is),

egy karmesterbölés egy szinészböl.

E három férfi tanácskozik és határoz a szinház minden dolgai-

ban. De közülök csak egynek itélete fog dönteni mindenben ; ugyan-

ezt illeti a végrehajtás is, teljes hatalommal, az ö egyedllli felelös-

sége alatt.

Mivel pedig a s z i n m ü v é s z e t az, a melybe a többi müvé

szet beolvad, hogy általa hasson le a szinpadról , és mert a felelet

terhét neki kell viselnie mindenért, a mi a szinpadon történik : tehát

a szinigazgatóság csak ugy lesz természet szerint szerkesztve, ha

egy s z i n é s z fog állani annak élére.

A szinész-igazgató ellen különféle kifogásokat tesznek. Mond-

ják: vissza szokott élni hatalmával, hogy szerepvágyait kielégitse :

ez pedig bizalmatlanságot és viszálkodást szül, s végre az elöadá-

sokra is károsan hat.

Való, hogy ily vádra okot majd minden szinészigazgató szol-

gáltatott. De miután minden igazgatóságnak meg vannak a maga

gyarlóságai : akkor ez, a mííértelmes igazgatás mérhetlen elönyei

mellett, igen parányivá lesz ; és e hibát a többi szinészek szerepfa-

lánksága rendesen nagyitani szokta.

A német müvészet bámulandó gyors emelkedését oly mesteri

szinigazgatóknak köszöni, mint Eckhoff, Schröder és Iffland ; pedig

olykor ezek is foglaltak el oly szerepeket, melyek öket nem illették

volna. Egyébiránt, mint alább ki fog tünni, a tervezett uj szervezet-

ben az ily önzö hajlamok ellensulyozva lesznek elegendöen.

Voltak oly nézetüek is, kik a szinész-igazgató fölött a költö-

igazgatónak adták az elsöséget. E nézet azt javasolja, hogy ha al-

kalmas szinész épen nem is találkoznék, kire a szinház igazgatását

bizni lehetne , ellenben ha a szinköltök egyike talán szembetünö

KGBE8ST OALAMB0S QÁBOB KMLÉKK, 25
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gyakorlati tehetséget bizonyitana : ez esetben a költö álljon a do-

log élire.

Hanem az ily kisérletnek a dolog természete mindig ellene

fog mondani ; a minthogy a legjobb irói direetióból is minden idö-

ben kinötte magát azon viszás alla pot, mely annak kikerülhetlen

eredménye. ,

De hol találhatni müvészi eMljárónak való embert? miként

fed.zhetni fel az eddig ismeretlen igazgatói talentumot a szinészek

közt? E kérdésre ismét a müvészet lényegéböl és természetéböl lehet

megfelelni.

A szinészet lényege pedig : valamennyinek tökéletes társulása,

az egyesek sajátságainak fenntartása mellett. A szinészet lényege

mindenkitó'l teljes önátadást követel, az egyetemes siker közjaváért ;

teljes öntagadást kiván oly mífködésben, mely az ônérzetet és hiusa-

got példátlanul izgatja ; a szinészet tehát köztársasági

e r é n y t követel a 1 e g m a g a s a b b hatványban.

Ezen erény fölébresztése és ápolása végett pedig szükség,

hogy a szinház bensö szervezete is köztársasági 'legyeu. Kz az elv

koránsem a mi korunk eszmemozgalmainak szüleménye. A théâtre

françaisnak az elsö alkotmányt XIV. Lajos adta ; ugyanezt fejlesz-

tette ki késöbb Napoleon. II. József hasonlót hozott be a bécsi nem-

zeti szinházba. Ennek elveit vette át Mannheimban Dalberg, Ham-

burgban Schröder stb. Ha tehát, a szinház, képviselet szerinti önkor-

mányzást és oly elöljáróságot kap, melyet a közbizalom szabadon

választ; ez semmi ujság, ez oly szükség, mely azon ezerf'éle balsá-

gokból áll eШ, mik a szinházi gyakorlatban elOfordulnak. Mert a

mi itt a tagoktól kivántatik — még az alárendeltektöl is — az nem

puszta mechanikai cselekvény. A jóakarat, a közügy iránti érdekelt-

ség, s a legbnzgóbb részvét kell, hogy mindenütt a leheto legjob-

bat eszközöljék. Mindez nem érhetö el, ha minden egyes tag nem

érzi, hogy neki azon intézet életében, melyhez tartozik, valódi része

van ; és ha a vezetök nem a közbizalom képviselöi.

Ennélfogva a személyzet egyes osztályait el kell egymástól

különiteni, hogy a maga képviselöjét és vezetöjét mindenik osztály

megválaszthassa : Ezzel az igazgatás egyszerüeitve s köunyit-

ve lesz.
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A kardalnokok osztálya es a zenekar, a maguk testületéböl

évenkint három tagu bizottmányt választanak. E megbizottak, illetö

testületeiknél, az (lgyelök tisztét azonnal átveszik ; a gyakorlatok és

elöadások alatt fenntartják a kellö rendet, s minden közfoglalkozás-

ban mint osztályvezetök szerepelnek.

E bizottmányok képviselik saját testületeiket az igazgatóság-

gal szemben ; felügyelnek s közvetöleg befolynak a pénztárak keze-

lésére és a törvények kiszolgáltatására.

Fi bizottmányok maguk közül elöljárókat választanak. Leg-

természetesebb elöljárók : a kartanitók és karmesterek lesznek.

E bizottmányok, egyesülten a szinészekkel és szereplö éneke-

sekkel, összes szavazatuk két harmadával megválasztják az i g a z-

g a t ó t ; azon s z i n m ü v é s z t. a kit legalkalmasabbnak tartanak

arra nézve, hogy az intézet becsületét és méltóságát elömozdit-

hassa. *)

A választás megerösitése a miniszteriumot illeti.

Mindenki meg lehet gyözödve, hogy ez uton alegalkalmasabb

ember meg lesz találva. Bármily keveset tegyenek fel általában a

szinházi tagok miiveltségéröl : ami szakukat illeti, azt jobban ér-

tik, mint akárki más; és mikor intézetük java és becsülete forog

t'enn, s véleményük teljesen szabad: akkor náluk a pártszellem soha

sem vesztegeti meg a józan itéletet , mint ez más választásoknál

szokott történni.

A miniszteriumnak jogában áll az igazgatói állomásra más

szinpadokról is jelölhetni ki egyéneket ; ezt tehetik amüvészi bizott

mányok is.

Meddig legyen igazgató valaki : azt meghatározni nem szük-

ség. Neki szabadságában áll lemondani, mihelyt érzi, hogy kedve,

ereje és buzgalma csökkenni kezd. Viszont fel lehet menteni hivata-

lától , ha elgyengül, vagy ha pályatársai és a kormány bizalmát

elveszti.

*) Igazgatóválasztásban a müvészek személyes szavazattal bii'nak, mert az igazgató

velök is 9zemélyes viszonyban áll. A kardalnokok és zenészek pedig, mivel testületben milköd

nek, az igazgatóval ¡s csak testületi viszoDyban állnak ; tebát az igazgatóválasztásban is csak

testületileg vesznek részt, azaz : képviselet által. Az ö személyes szavazatnk nem fogna igazsá-

go4 arAnyb.m állbatni a szereplo tügokév.al.
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Hanem, hogy minden önkény vagy eröszak ki legyen zárva ;

a letétel szintazon módon történjék, mint a választás : a szavazatok

két harmada és miniszteri határozat által.

A lelépett igazgató, — ha nem büntetésbM vesztette el hiva-

talát, — elöbbi helyét a társulat köreben ujra elfoglalja.

Természetes, hogy a megválasztott igazgató és a miniäzter, a

közös feltételek iránt, elöleges értekezés utján egyezkednek.

A nemzeti szinház igazgatójának a bevételekhez semmi köze

nines. Az ö czélja nem a pénznyeremény, hanem az intézet becsü-

lete és méltósága.

A karmester felelös az igazgatóságnak a szinház minden ze-

nészeti ügyeiben.

A szinköltö és tollvivö, vagy ha tetszik dramaturg, szakához

képest gondoskodik a szinház szükségeirö'l, nrinök : az alkalmi köl-

temények, a szinmíívek átdolgozása, kijavitása, röviditése stb. Ha

szükség: levelez. De fófeladata az, hogy a szinházban az irodalmat,

s a dráma szellemi ügyeit képviselje. Ez oldalról mindig uj lendü-

letet igyekszik adni az ügynek. O tehát az igazgató legfóbb taná-

esosa mind abban, a mi szinpad magasabb érdekeit illeti, különösen

a míívek megválasztása körül. Ebreszteni és ápolni fogja a müvészi

tagok önképzési vágyait. Az intézet szellemi emelkedésére fog hatni

minden módon, ugymint: a tagok számára szakolvasmányokról

gondoskodik; felvilagositja a tudományos kérdéseket; bizalmas tár-

sulást eszközöl a szinházi tagok, szinköltök, s más irodalmi neveze-

tességek között stb.

Ezen nagy jelentöségü tagot a müvészi bizottmányok szava-

zat utján jelölik ki, a miniszterium pedig a másik két igazgatósági

tag kihallgatása mellett megerösiti.

Rendezcíit az igazgató a müvészi osztály megbizottjaiból vá-

lasztja.

Az összes bizottmányok — mint már mondva volt — ellenör-

séget fognak gyakorolui az igazgátóval szemközt minden közügyek-

ben, a szereposztásokat sem véve ki ; ök fogják képezni a sulypon-

tot az intézeti összes személyzet és az igazgatóság közt, vagy is az

egyesek érdekei és a közéfdekek között.

Az ily igazgatóság erös lesz, mert a pályatársak józan bizah
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mából áll elö, s legjobb belátásukat képviseli. De hatalma teljeb

gyakorlatában a felsö hatóság által se legyen gátolva, mert a szin-

pad összes míítartalmáról csak igy vallálhat felelösséget, s a sze-

mélyzettel szemben tekintélyét csak igy tarthatja fenn csorbitlanul.

Tehát a müvés-zi directiótól kell fügcni m in den

szerzödésnek; fölvételnek és elbocsátásnak; sza-

badság osztásnak és nyugdijazásnak. Ezek megerösitése

a miniszteriumot illesse, azért, hogy a kiadási tulzásokat és elsieté-

seket ki lehessen kerülni. De a személyzet összeállitása fölött itélni

és határozni : az igazgatónak teljes joga tnarad.

Az igazgató joga, határozni a müsorozat- és szerepkiosztások

fölött is, valamint elrendeli a kijelölt míívek jelmezekkel és diszle-

tekkel leendö fölszerelését.

A müvészet vézetése legyen visszaadva magának a müvészet-

nek, teljhatalommal. A míívezérlet középpontja a bnreauból legyen

ismét visszahelyezve természetes helyére : a rendezöi helyre, a szin-

pad elöterére. Müvészi munkásság legyen ismét a szin-

igazgatás feladata.

A szinigazgató évnegyedenkint elöre beadja terveit a minisz-

teriumnak, a lényegesebb ügyeket s nagyszerü kiállitásokat illetö-

leg, hogy a kormány megitélhesse, vajjon az intézet az állam czél-

jaihoz tartja-e magát?

Ш.

Az ily reformált azinház feladata nem csekély.

Mindenekelött azzal szükség a szinmüvészet alapját megvetni,

hogy egy örök müsorozat legj en megállapitva remek mUvekböl. E

törzsmíívek minden évben sorra szinre kerHlnek, hogy az ifjabb te-

hetségeknek iskolául, a müvészeknek pedig nagyszerü míígyakorla-

tokul szolgáljanak ; másfelöl a végett, hogy a közönség élvezete

biztotitva legyen, mííkincseinek mesteri elöadásaiban ; shogyekként

a müvészet szemlátomást haladván a tökélyben: mindenkit tiszte-

letre gerjeszszen.

A nemzeti szinházban egy hétnek sem szabad elmulni a nél-

kül, hogy e elassicai míívek közül egy, a szinpadon meg ne fordul
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jon. Az egyházi, politikai és nemzeti Ünnepek, nagy események,

nagy müvészek emlékezete, hozzájuk illö míívekkel legyenek e szin-

padon megünnepelve.

A nemzeti szinház fó tennivalói közé tartozik : pályadijakat

tüzni ki a szinmíívek minden fajára. s a szellemi munkásságot min-

den lehetö módon éleszteni és fejleszteni a szinköltészet mezején.

Erre nézve fontos tény az, hogy a szinköltök számára már egy tisz-

tes állás lön a szinháznál kijelölve, hol egy jeles szinköltö, mint

igazgatósági tag, a végrehajtó müvészettel mindig érintkezésben áll-

hat. Mert a szinköltök iskolája a szinpad, s valódi szinmíí csak ez

iskolából kerülhetett ki mindenha.

Ellenben épen a szinköltészet becsülete kivánja, hogy az elö-

adandó uj szinmíívek, mind az eredetiek. mind az idegenek, legna-

gyobb szigorral legyenek megválasztva. A legroszabb míí a legje-

lesebbel egyenlöen jogositva nem lehet. E szigort megkivánja az

elöadô müvészek iránti tekintet, kiknek erejüket és idejüket a ne-

mesebb és hozzájuk méltó míítárgyaktól elvonni, öket üres silány-

ságokkal, idétlen szüleményekkel kinozni, tehetségüket általuk meg-

mérgezni, elsatnyitani nem szabad. E részben a szigort a közönség

iránti tisztelet is parancsolja. A szinpadnak saját közönségét nem

untatni, hanem gyönyörködtetni, emelni, lelkesiteni kell. A közön

ség bizalmával visszaélni, s neki a jóért roszal fizetni nem szabad,

sem a töle nyert segédszereket elpazarolni holmi személyes tekinte-

tek miatt, vagy az elutasitoct szinköltök hirlapi lármájátóli félelem-

böl. A nemzeti szinpad puszta ujdonságok és éret-

len kisérletek vásárpiaczává ne váljék; ellenben a

valódi beesü mííveket annál nagyobb buzgalommal karolja fel.

szerzöik érdekét a magáévá tevén.

A míívezetés gyakorlatát egész kiterjedésében leirni nem szük-

séges ; de annak egynémely ágazatát itt megérinteni nem lesz

felesleges.

A diszleteket ugyanazon szinháznál többnyire különbözö fes-

tészek készitik. Innen van, hogy azon egy darab diszleteiben egy-

ség, öszhangzás oly ritkán látható, de szembeszökö egyformátlanság

annál gyakrabban. Azonegy jelenetben más a hátfal, más az oldal-

falazat, mások a rakdarabok; más alapszin, más modor, más kifeje
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zés. Több figyelmet kellene forditani arra is. hogy a jelmezek szine

a cselekvény hátterével öszhangzasban legyen. A szinpadi kiállitást

általában szabályozni kell. Igazi jelmezitö (costumier) kevés szinház-

nál van. Tudatlanság, szeszély, izléshiány, cziczomakór, itt-ott oly

oktalanul tarka képeket láttatnak, hogy ezeknek a esak némileg is

müvelt szemeket sérteniök kell.

Jelmezitö és diszitö szoros egyetértésben legyenek. Hol a kö-

rülmények engedik : a festészi capacitások tanácsát részükre ki kell

kérni. A müvészetek és tudományok jelesebbjeivel általában szoro-

sabb viszonyba igyekezzék a szinház lépni. mint ez eddig történt.

Ez okból a szinházi szakosztályok elöljárói a müvészeti akadémiák

tagjai legyenek. A müvészetek miniszteriumának van hatalmában

eszközölni, hogy a szinház a müvészet minden fajából alegjobb erö-

ket tehesse sajátjává.

A nemzeti szinháznak gondoskodni kellene valahára a tagok

képzéséröl is. Valósitani kellene, a mit Eckhoff müvészi akadémiája,

a mannheimi választmányok, s ujabban a berlini szinész-egyesület

akartak : egyesitni a szinészeket, müvészi törekvéseik és mííértelmi-

ségük kölcsönös elömozditása végett. Kiszámithatlan a haszon. mely

ebböl a müvészi közszellemre. s akövetkezö nemzedékre háramlanék.

A nemzeti szinháznak oda is kellene törekedni, hogy az ol-

csóbb helyek bementi diját minél alább szállithassa, és igy hatását

a legalsóbb osztályokra is kiterjeszthesse.

Hátra van : a bevételek és kiadások közötti helyes arányról

szólani.

A nemzeti szinház alapelve hozza magával, hogy jövedelmet

szerezni csupán magához méltó, nemes eszközök által akarjon: tehát

a lehetö legtökélyesebb. s a közizlésre jótékony hatásu elöadások

által. Jobb elöadások jobban is jövedelmeznek. erröl pedig a mü

vészi igazgatás legjobban kezeskedhetik.

Az évi kiadás összege az államsegélyböl s az utóbbi évek jö-

vedelmeinek legkisebb fokozatából van elöre megállapitva. A nye-

rendö felesleget el lehet költeni, de az állampótlék egy része a tar-

talék pénztárba teendö, hogy elöre nemlátható balesetekben a szin

ház minden segély nélkül ne maradjon.

A müvészi igazgatás határozott államelvekre támaszkodván :
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a divatoír izlésnek drága mulatságok elöállitásával nem udvarol ;

valamint egyes talentumok aránytalan követeléseire sem fog-

hajolni.

A szinbáz bármi csekély biztositás mellett fennállhat , ha

benne életrevaló szellem van, s ha erre van a fó suly alá helyezve,

legyen jövedelme nagy vagy csekély. Onálló müvészi igazgatás

meg fogja oldani feladatát. 0 ismeri az egyes eröket, mint senki

más ; ismeri azok határait ; ö ezeknek biztos és ügyes alkalmazásá-

ban, valamint a technikai felszerelések körül is, annyit meggazdál-

kodik, mint senki a profamisok közül. A muködések középpontjàn

állván : szeme mindenütt ott van. Ert hozzá : mikép lehet kevésbcíl

sokat csinálni, mikép lehet egy tárgyat két háromfélekép használni

fól. stb.

A kiadások havonkénti részletekre lesznek osztva , mint ez

már szokásban van. A miniszterium felügyel, hogy e kiadások szük-

ség nélkül a kellö határokat tul ne hágják. Nem sok müvész van,

ki a háztartásban is ügyes volna, tehát szükség, hogy a kormány a

pénzek befektetése fölött ellenörséget gyakoroljon ; s fenntartja ma-

gának, hogy arról minden pillanatban számot kérhessen.

Ez pedig könnyü lesz, ha a háztartás egyetlen hivatalnok ke-

zében lesz, ki az összes anyagi kiállitásokat eszközli. az összes leltá-

rakra felügyel, s a bevételek és kiadások fölött ellenörködik. Ezzel

az anyagi administratio egész felelössége az egyetlen „gazdászati

felügyel öU személyében öszpontosul , kit a legfensöbb hatóság

bármikor számadásra vonhat, s töle fölvilágositást nyerhet.

Ezen állomást, valamint a többi pusztán kezelö hivatalokat, a

kormány tölti be, a müvészi igazgatósággal egyetértöleg.

Tehát a mily szabadon mozoghat az igazgatóság a tisztán

müvészeti téren : szintoly mértékben kell a kormánytól függnie a

pénzbeli administratio tekintetében, s ezzel meg van határozva a

viszony, a kormány és az igazgatóság között.

A németországi nagyobb szinkázaknak ilyetén ujra szervezése

leghamarább megtörténhetnék Bécsben és Berlinben, hol több szin

báz lévén : a dráma fajainak különválasztása lehetséges , tehát az

egyes fajok kifejlödése is. Mert szomorujátékot, szinmíívet, vigjáté-

kot, népszinmíívet, komoly é9 vig operát, és ballçttot, szóval: az
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egész szinpadi lehetöséget egy szinháznál, s azonegy személyzettel

tökélyre vinni : oly rémitö munkát adna még a legmüvészibb igaz-

gatásnak is, mi a lehetetlenséggel határos. A szinpadi m íí faj o-

kat tehát el kell egymástól k ü 1 ö ni t e n i, mint ez Párisban

történik.

IV.

Mint láttuk, a uagy tapasztalásn Devrient Edvárd azt az elvet

állapitja meg, hogy nemzeti szinházban nem az anyag (ajövedelem)

teremti elö a szellemet, hanem a szellem biztositja az anyagi jóllé-

tet. A ki ez intézetbe müvészi szellemet lehel : az a müvészigazgató ;

a mi pedig e szellemet táplálja és termékenyiti, az szerinte nem más,

mint a szinészképzö-intézet, mely immár oly szükségessé vált, hogy

ennek hiányábana szinészet nemsokára holmi ügyesség-fitogtatások

mestersége lesz ; az ifju tehetségek tötnegestöl lesznek semmivé ; s

a természet, ész, izlés a szinpadról végkép számüzve lesznek.

E reform-javaslat készitöje 1840-ben egy röpiratot adott ki a

szinésziskoláról, melyet 1845-ben a „Divatlap" 34-dik számában én

is megismertettem. Ahhoz még ezuttal az a mondanivalója volt,

hogy minden államnak egy általános mlivészeti akadémiát kellene

felállitani az egyetemek mintájára, hol a tudományok minden neme

tauszéket bir. A müvészetek és müvészek, ugymond, kell , hogy

egyetértsenek. Ezen iskolai egyesülés által a növendék szaktudo-

mánya mellett, egyszersmind általános mííismeretre fogna szert

tenni. Igy az iskola is kevesebbe kerülne: mert több tantárgy van,

melyek minden egyes mííszakkal közösek. — A segédtudományokra,

minök a történelem és mythologia : minden szakbeli növendéknek

szüksége van. A szinésznövendék rajzolást is tanul, mert szemeit

kell képeznie az alakszépség ésjellemzö formák érzetéhez. Viszont a

képzö müvészetek növendékeinek tanulniok kell az emberi mozgás

nyelvét, a tagmozzanatok kifejezéseit és a jelbeszédet, söt részt kell

venniök a magasabb gymnastika gyakorlataiban is, melyek szinészi

tanulmányok. Ez uton lenne aztán elérhetö a müvészetek azon bensö

testvérülése, minore mindeniknek szüksége van, de mindenekfelett

a szinészetnek.
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A vidéki szinházak mind a kormány gondja alá tartoznak. A

kormány elrendelheti, hogy minden valamirevaló városnak szinháza

legyen, s ekkor megkivánhatja, hogy a legutolsó szinház i.-s a fóvá-

rosinak elveit és mintáját tükrözze vissza kicsinyben. Tehát a vidéki

szinigazgatók mind müvészi képességekkel biró férfiak legyenek.

A szinházaktól szintoly kevéssé legyen szabad haszonbért fizettetni,

mint az iskolaházaktól, könyvtáraktól, muzenmoktól stb. A franczia

szinházak használatáért mitsem fizetnek ; Poroszországban pedig vi

déki szinházak is huznak segélyt az államtól.

Artalmas, hogy a fóhatóság oly tömérdek engedélyt oszt ki

azoknak, kik vidéki szinigazgatásra vállalkoznak. E faluzó csapatok

által a kormány csak a csavargó koldusok és erkölcstelen kalando-

i'ok számát szaporitja, mielött arról gondoskodott volna, hogy a szi-

nészi nemes pályára alkalmas egyéneket neveljen, s oly mennyiség-

ben, mely az ország népességének megfeleljen ; e nélkül azon követ-

kezetlenségbe jut, hogy a vidéken épen ellenkezöjét engcdi történni

annak, a mit a fó'városban nagy pénzáldozattal kiván elérni. A fa

luzó komédiás csapatok tehát .eltörlendök, az engedmények pedig

lehetöleg kevés számra szoritandók lennének.

Ellenben az államilag szabályozott vidéki szinházak a fó'váro-

sival a legbensöbb összefüggésben hozandók. A nemzeti szinház

nyugalmazott tagjai, vagy a kik a szinpadi szolgálatra bármi okból

képtelenekké váltak : még jeles vidéki szinigazgatók lehetnének ; a

szinészképezde növendékei pedig vidéki szinpadokon kezdhetnék

meg gyakorlati pályájukat; s igy a nemzeti szinház eszméjét, az

összes hazai szinpadok bensö egysége valósitaná.

A javaslat végül egy pillantást vet a szinészi osztály emberi

és társadalmi helyzetére.

Ha egyszer a szinház államintézetté lesz emelve : akkor a szin-

müvészek társadalmi állása bizonyosan méltányosabb lesz, s a leg-

szigorubb követelések is jogosak lesznek irányunkban mind erköl-

csi, mind müvészeti tekintetben. Egyenesen hivatásukhoz lesznek

képezve, és épen oly szigoru elövizsgálatnak alávetve, mint ez más

faju müvészekkel történik. Jelentöségük és közhasznuságuk általános

elismerése tisztes helyet jelöl ki nekik a társadalomban, s ekkor ma-

gukat. a müvelt osztályokból fogják ujonczozhatni.
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Es ezt emberiség és igazság követelik. A szinészet ügye to-

vább igy nem maradhat. Mondják ki a népek és fejedelmeik : mit

akarnak szinpadjaikkal ? Mulatóhely legyen-e pusztán ? idötöltési

menedék a magasabb társaság számára? divat és pipere tárlat? ta-

lálkozási hely és alkalom stb. ? Ha igy van : akkor ily frivol inté-

zetekre minek szórnak ki az országos pénztárakból oly roppant

összegeket ? akkor fizessék meg a mulatság árát azok, a kik élvezik ;

a subventiókat vissza kell venni. s a szinházat ki kell adni haszon-

bérbe, mint iparüzleti czikket.

Hova vezet aztán ez : mutatja az angol szinpad. Hogy ennek

sorsát a franczia még eddig kikerülte : csak azon ép mííösztönnek és

valódi drámai érzéknek köszönhetö, mely e néppel mintegy vele-

született.

Annyi bizonyos, hogy az eddigi ut nem az, melyen a szinpad

a népet szellemileg nemesithesse. Ha tehát a szinház nemzeti hivatá-

sának meg akar felelni, ha az élet tükre, az onismeret hajléka, a

szép, jó, nemes és nagy iránti lelkesedés egyháza akar lenni : ehhez

a kezelökben komoly akarat, s az eszközök és módok teljessége ki-

vántatik. A valódi nemzeti szinház nem fogja meghiusitani azon ma

gas igényeket, melyeket a nemzet hozzá csatol.

Eddig a javaslat, melynek legelöször is az a sajátsága tünik

szembe, hogy a szinházat tisztán humanisticus szempontból fogja

fel, alig érintve azon sajátságait, melyek azt a nemzetiséggel

forrasztják egybe, s igy a nemzeti névre jogositják.

1841-ben egy — — magyar publicista sértett büszke-

ségböl azt találta mondani ellenemben. hogy : „mi a nemzeti szinhá

zat, a nemzetiségnek vele összekötött tekinteténél fogva igen tontos

ügynek tartjuk ; de ha állapotunk szerencsétlensége oly tontos

tekintetet nem kötött volna hozzá: fontos dolognak épen nem

tartanók."

Erre Henszlman Imre a következö megjegyzést tette : „Nem

egyedül saját csekély belátásom, hanem minden nemzet dicsö kora,

minden jeles ember nézete szerint a müvészet ügye szent : mert ez

az egyetlen eszköz, mely által az ember lelke minden tehetségei

öszhangzatos cselekvöségének legfenségesebb polezát, humanus mü-

veltségének legmagasabb fokát érheti el, söt teremtöként jelenhetik
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meg. Midön ezen évezredek által megállapitott itélet a müvészet rain-

den ágazatát magában foglalja, természetesen, ha a dolgot komoly

oldaláról tekintjük, a szinészet is ide tartozik, s igy ez is illö mél-

tánylást érdemel, legyen bár politikai czélokkal összekötve vagy

nem : mondom, politikai czélokkal ; mert nemzeti jellem nélkül nines

s nem is volt müvészet. (Lásd Athenaenm 1841. 50.)

Azonban a fentebb emlitett publicista nyilatkozatában nem

volt öszinteség ; o a szinházat nemzeti szempontból sem tartotta fon-

tos dolognak ; tényleg ezt nem igazolta soha ; s ha ilyesmit mondott :

az egy pillanat kényszerüsége volt, melyet a nemzet kozérzülete

ráparancsolt. Az emberi boldogság gyárnokai között ma is vannak,

kik ama publicista példájára Plato és Ronsseau nézetében osztoz-

nak; részint azért, mert a szinházról máskép gondolkozni és beszélni

nem egyeznék meg érdekükkel ; részint kényelemböl, mert igy a

tárgyat még csak érteniök sem szükség.

Daczára ezeknek a „Pesti Hirlap" 1846-dik évi folyamában

megkisértettem a szinházat mind az emberiség, mind a nemzetiség

szempontjából tárgyalni, és most nem kis mértékben hizeleghetne

hiuságomnak, hogy az emlitett lapban elmondott nézeteim annyira

találkoznak e derék német szinész collegáméival, ki e javaslatát két

évvel késöbb, 1848-ban irta; — ha nem tudnám, hogy ennek igy

kell lenni szükségképen. Egy uton járunk (ó' 38, én 33 év óta), s

igy taimlmányainkéstapasztalásaink eredményeinek is egyezne kell.

S miért nem érinti e javaslat a nemzetiség tekintetét, mely

nélkül szinházat gondolni sem lehet ? Felelet : épen azért, mert ez

már ott tul van minden kérdésen. A javaslat irója nem látta szüksé-

gesnek a szinházról olyasmit emlegetni,a mit mindenki tud ; ö tehát

felelt arra, a mit töle kérdeztek, elmondta gondolatait: a szinháznak

az államszerkezetbe illesztése módjáról, öszhangzólag a többi müvé-

szetekkel, mint államtényezökkel.

En pedig korszerünek láttam 1846-diki gondolatim fonalát

ujra fölvenni, s miután Devrient E. javaslatából az általános érvé-

nyü eszméket elöadtam : elmondom azt, a mi e röpiratban nines ; a

mi abban nem is lehet, miután a mi szinházunk helyzete egyetlen

az egész világon.
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V.

„Ama hosszu befolyás, melyet XIV.' Lajos gyakorolt, a tra-

goedia és vigjátékirók elökelö érdeme, ama gunyirók és szellemdús

szónokok, kik e fényüzö fejedelem alatt éltek, a franczia nyelvet

egesz Európában uralkodó nyelvvé tették. Még azon országokban

is, melyek saját nemzeti irodalommal birtak, és nagyobb nevekkel

büszkélkedhettek, mint Racine, Molière és Massillon nevei ; Dante,

Cervantes, Shakspere és Milton hazáiban is bizonyos fokig a párisi

modort és szellemet fogadták el. Németország még nem tudott fel-

mutatni egyetlen mííremeket sem a költészetben, vagy prózai ékes-

szólásban. Németországban annálfogva a franczia izlés versenytárs

nélkül s határtalan uralkodott. Minden valamire való fiatal ember

francziául tanult beszélni és irni. Aránylag azt csekély dologuak

tartották, hogy valaki anyai nyelvét szépen, szabatosan és könnyü-

séggel beszéli. Maga Fridrik Vilmos, miuden éjszaknémet paraszt

elöitélete mellett is, szükségesnek hitte, hogy gyermekei francziául

értsenek s teljesen szükségfelettinek, hogy a német nyelvben igazán

otthon legyenek."

Ezt Macaulay mondja, a hires angol történetiró (1. „Budapesti

szemle" 1857. I. 39.) E néhány sorból két nagy tanuság szól.

Egyik az, hogy a történet bizonysága szerint nem egyedül a mi

nyelvünk és nemzetiségünk volt már kitéve azon veszélynek, hogy

elkorcsosuljon, hogy az idegenek — erkölcsi sulyaikkal agyonnyom-

ják, vagy egy reggelire felhörpentsék, mint egy pohár tokajit : ha-

nem olyan népeké is, melyek minket nemcsak mennyiségben halad-

tak feltti, de bizonyos szellemi minöeégben is ; értem a humanus és

tudományos müveltséget.

A másik tanuság pedig az, hogy a világon csak egy neme

van a hatalomnak, mely ellenállhatlanul hódit : azon szellemi hata-

lom, mely a müvészet és tudomány magas tökélyeivel hat.

Sötét meddö századok után egy-egy lángoszlop üti fel magát

a földnek egyik pontján, s a népek köröskörül mind oda forditják

szemeiket. Arczulatjuk a fenylö látomány szinét tükrözi vissza, s a

sötétebb tájak lakóit valami bíívös erö vonja a világosság tüzpontja
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felé. Ily lángoszlopot képeztek ama bölcsek. szónokok és müvészek.

amaz alkotó és felfedezö szellemek, kik XIV'. Lajos századát megvi-

lágiták, s a szomszéd népeket annyira meghóditák, hogy ezek saját

nemzeti létökröl megfeledkezzenek, s keblükben eltompitsák az ön-

fentartás azon ösztöuét, melyet a nemek és fajok teremtöje mélyen

oltott be minden nem és faj természetébe, mely a világot ékesiti.

A nemzeti önfentartás nagy és szent ktttelességei képezik tehát

azon természetes védfalakat, melyek az idegen népek szellemi hódi-

tásainak a kellö határokat kijelölik ; nem azért, hogy a külföldi mfl-

veltség befoiyásiit elzárják, hanem hogy azt módositsák.

Kiskoru népek, melyek az érettebb koruakat külscfeégeikben

utánozzák: hasonlitanak azon kezdöhöz, ki nagy müvészek modo-

rait majmolja ; vagy azon gyermekhez, ki apja kardját köti fol, ba-

juszt fest magának, s feláll a székre, hogy nagy legyen.

Mindazon nemzet, mely valaha szellemi tekintetbenanagyság-

bizonyos fokára emelkedett, példájával ezt látszik mondani a többi-

nek : tanuljátok meg, hogy a valódi nagyság maga magának terem

töje, soha sem volt az kölcsönözött, hanem mindig eredeti. Az er-

kölcsi nemesség nem valami festék, melyet az emberek vagy nem-

zetek arczára rá lehessen festeni ; bensö valóság az, mely tettekböl

szokott elöragyogni. A szellemi tökélyek az illeto nemzet alakját

viselik magukon. A fajnak egyéni alakja nélktfl semmi földi jeles-

ség nem gondolható. Nöjetek fel hát a magatok erejével „a maga-

tok levében," magatok helyzete, módja és eszközei szerint. Az em-

beri tökélyek öselemei bennetek is szintugy megvannak, mint bár-

melyikében azon népfajoknak, melyeket bámultok.

A német nép egyike volt azoknak, melyek a mult század kö-

zepe táján oly utra tévedtek, hogy nemzetiségükböl kivetközzenek,

s életszokásaikban franezia modorokat öltsenek magukra. A német

honfiak legdicsöbbike, Lessing volt az elso, ki majommá törpü-

lendö nemzefében az tfnérzetet s az önállásra-törekvés ösztönét föl-

ébresztette,skimntattaaz eredetiség azon irányát, melyen a népeknek

haladniok kell. Az ö szavai valóban örök leczke gyanánt szólanak

minden nemzetnek, különösen a magyarnak, mely azokra elmond-

hatja Shakspere-rel, hogy : „óh Dániel ! igazságos biró ! . . . köszö-

nöm zsidó (német), hogy e szóra megtanitál !"
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Lessing szavai hatottak : a német nép eszére tért. A hazafi

költök és nemzeti szónokok (prózairók) egész serege támadt a német

földön, mely az idegenek nemzetietlenitö befolyását tökéletesen el-

lensulyozta. Azon lángelmék, kik ekkor Németországban gyorsan

elötüntek, hogy a német irodalmat és müvészetet megteremtsék,

nem mutattak ugyan teljes függetlenséget azon politikai eszmék be-

folyásától. melyek ekkor a francziák mííhelyéböl Kurópát elárasz-

ták : hanem ez eszmék náluk a philosophia aetherében oszlottak fel,

a nélkül, hogy a német kedélyben meggyökerezhettek s az életbe

átmehettek volna. A német értelmiség a francziának ezt látszott

mondani : én meggyujtom ugyan kis lámpámat a te nagy szövétne-

ked lángján, hanem az én lámpavilágom saját vérembó'l fogja venni

táplálatát, mely a bölcsészet retortáin van átszürve.

Ha már most oly nemzetek sem maradtak mentten a külföld

nemzetietlenitö befolyásától , mint az angol és német : mennyivel

kevésbé örizhette meg eredetiségét a magyar akkor, midön e nem-

zet örszellemei még messze „késtek az éji homályban ;" midön az

idegen elemek idebent szellemi ellensulyra nem találtak ; midön

egyéni kifejlödésllnkre gátlólag és ferditöleg nem csupán élö nemze

tek hatottak, hanem még a holtak is : a latin és görög.

Elgondolhatni, minö alakot váltott ekkor Arpád ivadéka; —

minö kép állott elö e tarka vegyületébiïl az élö és holt nemzeti-

ségeknek !

A magyar nemes: czopfos vendéghajat. prémes frakkot és

koszperdet viselt; latinul szónokolt és minnettet tánczolt ; a mihez

még az a furcsaság is járult, hogy egyik magyar törvényhozó a

másikat „lateinerK-nek csufolta.

Rajtunk még az is átokká vált, a mit a polgárosult népek a

sors áldása gyanánt tekintenek ; értem a görög és római hagyomá-

nyokat, ez örök forrásait az ujabb emberiség egyetemes müveltsé-

gének. Mert a magyar nemzet : urak nemzete volt. Ez uri nemzet-

nek pedig kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a latin hagyo-

mányoknak tisztán szellemét igyekezzék elsajátitani ; mert neki nem

tartalomra volt szüksége, haneni az edényre, hogy abból uri jogai

számára védbástyakat emeljen.

Alig hiheto, hogy egy ily nemes fajt, a keleti indolentia és.
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aristoeraticus önzés annyira elvakithasson, hogy be ne lássa, mikép

öldökli magát azzal, hogy a latin nyelvet egyedurrá teszi honában,

a törvényhozás , tudomány és közélet mezején , mig anyanyelvét

parasztsággal bélyegzi rabbá alázza. — Szinte hihetetlen, — hogy

az a magyar tanár, jogtudor és törvényhozô, ki a latin ékesszólásban

Ciceroval versenyzett, azon gondolatra nem jött, mikép ugyanakkor

saját nemzeti nyomoruságát énekli meg. Nem kellett-e éreznie, mily

hideg a holtak leple az élö és forró kebelnek ? Nem kellett-e belát-

nia, hogy egy ifju eröben pezsgö nemzetet, hön dobogó keblével,

magas röptü szellemével, egy holt nemzet nyelvének merev, hideg

és tágithatlan formáiba szoritani, annyi, mint ugyanazt elevenen

temetni Róma katakombáiba ?

A nemzet, e temiészetlen állapotára 1741-ben kezdett némileg

eszmélni ; ekkor látjuk az ország rendeit legelöször a nyelv ügyével

foglalkozni. E pillanattól fogva közéletünk a küzdelmek és gyötrel-

mek oly megható képét mutatja, mely engem Laokon szobrára em-

lékeztet. A törvényhozók kiváltságos viszonyai, egybeszöve a latin-

sággal és más ily elemekkel, képezik azon rémitó' hálózatot, mely-

böl egy századon át hasztalan eröködtek apáink (a jobbak) kibo-

nyolodni.

De az idök teljességének el kellett érkeznie. A nemzet öruzel-

lemei és apostolai csoportosan tüntek elö „az éji homályból" és az

általános szellemi háboru meg tön inditva mindaz ellen, a mi e ha-

zában nemzetietlen, temiészetlen és embertelen volt.

Végtelenül el voltunk maradva mindenben. Szükségeink per-

czenkint szaporodtak, s igy tennivalóink is. Polgári viszonyaink

természetlen volta, s ebböl eredö bonyodalmaink, mindig aggasztóbb

szint öltöttek magukra. — Törvényhozásunk , melynek az összes

nemzet érdekeit, a közboldogság kivánalmait, és a humanus müvelt-

séget kell vala képviselnie : a felekezeti érdekek, történeti jogok és

kiváltságok kifejezése volt. Sajátságos vegyülete volt ez, a legneme-

sebb és legotrombább elemeknek. A tiszta honszeretet, szellemi emel-

kedettség, nemzeti becsület iránti fogékonyság, lelki függetlenség

és elfogulatlanság kevés választottai körött a jogféltékenység, szük-

keblü önzés, gög, elöitélet, irigység, hon és nemzetiség iránti fásult-

ság, dacz, kajánság, szolgalelküség és tudatlanság legioja.
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A nemzetiség ügye 1741-töl fogva száz esztendeig, a nyelvé

különösen 1790-töl 1825-ig miuden országgyülésen megjelent. Ta-

nulságos látvány , mikép kellett ez életkérdésnek mindannyiszor

hátrálnia, valahányszor kiváltsággal (az erszénynyel) jött kényes

érintkezésbe. Igy járt Rêvai emlékirata egy magyar tudóstársaság

felállitása iránt. Ez ügy négy országgyülésen át mindig utoljára

maradt, s bevégzésére sohasem levén a rendeknek ideje : egyik or-

szágos bizottmánytól a másikhoz vándorolt, mindig oly megbizással,

hogy ezek készitsenek tervet, miszerint mind az akadémiát, mind a

játékszint meg lehessen alapitani, hanem azt is mondják meg : hon-

nan kelljen ez intézetekre a pénzt elöteremteni (!).

A nemzet jobbjai belátták, hogy ezen az uton nem megyünk

semmire, s nemtöjük intését követve, a mult század vége felé társa-

dalmi uton kezdettek el hatni és cselekedni. E lángelmü s hö keblü

lionfiak fáradhatlan törekvésének az lön közvetlen sikere , hogy

nyelvünket a müveltség magas fokára emelték, és megalapiták a

magyar irodalmat. Ugyanekkor a nemzeti szükség fölkereste és

megtalálta embereit a szinészeti szakban is ; — élénk mozgalom

fejlödött ki e terén is a szellemi munkásságnak. A balszerencse és

ellenséges elemek a nemes ösztönökre és az onérzetre mintegy kihi-

vólag hatnak ; a saját erejére hagyottság pedig rugalmasságot köl-

csönöz a lélek idegeinek, s a képesscgeket rendkivüli erögyakorla-

tokra kényszeriti. A szinész ekkor hasonlitott azon merész játékos-

hoz, ki mindenért mindenét fölteszi az élet játékasztalára.

Századunk elsö negyede már annyi munkás szellemet mutat-

hatott föl a müvészet és tudomány mezején, ugyszólván annyi kész

anyagot gyüjtött össze, hogy abból nemzetiségünk számára a közös

nemzeti erö meglehetös védfalat állithat vala. Az egyes küzdö szel-

lemek egyik leghatalmasbbika s legnemesebbike : gróf Széchenyi

I s t v á n belátta, hogy ha a magyar minden üdvét összetett kézzel a

tOrvényhozástól várja : ugy e nemzetnek akademiája soha sem lesz.

Elérkezik tehát az 1825-diki országgyülés, melyen a nemes gróf,

nem a törvényhozó, hanem akozpolgár, ugy lép föl, mint a ma

gyar akademia teremtöje. A jelenet megdöbbentö volt ; a hallgatók

lélekzete elállott, s a mély csendet egy leirhatlan kifejezése váltotta

fel az elragadtatásnak. A rendkivüli példa rendkivüli módon hatott,

KÜHKSSY OAI.AMBOS OÁIIOH BMI.KKK. -t>



402

s a magyar akademia meg tön alapitva a nemzet számára, egye-

sek emberségéböl. Az országgyülésnek ez ügy körül nem ju-

tott (azaz : nem akarta, hogyjusson) egyéb tennivalója, mint törvény

által szentesitni azon intézet létezési jogát, melyhez ingyen jutott,

mint nemzeti müveltségének egyik palladiumához.

E dicsö tettet a nemzetnek ngy kellett volna tekintenie, mint

önérzetéhez és méltóságához intézett fölhivást ; vagyis, mint kczde-

tét egy oly óriási míínek, mely, mivel az egyesek erejét messze tul-

haladja; azt a törvényhozás utján bevégezni az összes nemzet

kötelessége.

Azonban természetünkben fekszik. hogy ha éhségünket, egy

pillanatra lecsillapitók : neki adjuk magunkat az édes semmittevésnek,

s nem igen gondolunk reá, hogy talán még ujra is megéhezhetünk.

Hogy Isten kegyelméböl akademiánk van: azt tudjuk, s ez nekùnk

elég. Hogy van-e az képesitve roppant föladatáuak megfelelhetni :

azt nem kérdezzük ; az az '6 dolga.

Százados jajveszékelések után a magyar nemzet tudóstársasá-

gának nines épülete. A szellemi kinesek ott penészlenek használat-

lanul az akademia kézirattárában, mert kiadhatásukra nines pénz.

Szellemi munkásait : a tudomány és irodalom föikentjeit e nemzet

600 frt évdijjal jutalmazza, s a nagyobb részt még ennyivel sem.

VI.

Tehát egyike azon országgyüléseinknek, melyek azt merték

mondani magukról, hogy a nemzetet képviselik : egy puszta czim-

mel járult a magyar tudóstársaság megalapitásához, és ezzel a ma-

gyart örökre megfosztcíta azon magas önérzettöl, hogy ezen intéze-

tet az összes nemzet mondhassa saját míívének. Ez országgyülések

eljárása a szinház ügyében sem tön dicsöségesebb.

A szinmüvészet és akademia eszméinek találkozása az 1790-

diki országgyülésen, koránsem valami véletlen esemény.

Azok, kik ez idöben a magyar szinmüvészetet jelölték ki ha-

tásuk körétil, épen azon öntudattal léptek a szellemi munkásság te-

rére, mint a kik a kassai „Magyar Muzenm"-ot, az „Orpheustfe,

„Elet és literaturát", „Muzáriont" stb. meginditották. Mind a két
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ügy bajnokait azonegy bensö szükség kényszerité munkásságra :

egy jelszó és egy érzelem lelkesité küzdelemre. A jelszó pedig nem

lehetett más, mint hogy a nemzet maga foglalja el e hazában azon

egész szellemi tért, mely eddig „tabula rasa" levén, idegen elemek

által lön megszállva ; jelszó volt : eröket gyüjteni és képezni egy tu-

dományos és egy mííintézet számára , melyek feladata legyen : a

hazai müvelödést nemzeti irányba terelni, s ekkép természetes és

örökös védfalat állitani fel a nemzetietlenitö befolyások ellenében.

Azért migRévai és Besse nyei a magyar tudóstársaság

ügyét szorgalmazták, addig KazinczyFeren.cz és gróf R á d a y

P á 1 abban fáradoztak, hogy a már megalakult és összegyakorlott

magyar szinész-társulat, elsö kisérleteit a Budán gyülésezo országos

rendek elött bemutathassa. E kisérletek oly meglepöen jól sikerültek,

s oly hatást tönek a rendekre, hogy ezek a szinészet fenntartását

szintoly kivánatosnak nyilvániták a nemzetiség érdekében, mint az

akademia létrehozását.

De a rendeknek nagyobb és sürgetöbb tennivalóik voltak. Rá-

értek volna ugyan minden sok és nagy dolgaik mellett is ama két

intézet eszméje folött eztaszót kimondani, hogy: „legyen", de mint-

hogy ez annyit tett volna, hogy: „nemes, fizess!" erre még vagy

ötven esztendeig nem jutott idö soha.

Ez ötven év alatt a pályázók közül sokan elhullottak csügge-

dés nélkül ; és jöttek ujak, kik ott kezdették a munkát, hol amazok

félbehagyták, és folytatták azt ifju erövel s nem kevésbé bátor

lélekkel.

A szinészet vándor munkásai egyes megyékben olykor némi

nyugpontokra találtak, a szerint, a mint az alispánok müvelt haza-

liak voltak, s mint ezt a községek mulatási szomja, vagy magasabb

érdeke hozta magaval. Azonban természetesen csak az lett a dolog

vége mindenütt, hogyamegyék épen ugy kifáradtak a pártolásban,

mint az egyes dúsabb Moecenások.

Pestmegye egyik alispánja egyszer unni kezdi az országgyü-

lések ez ügy körüli nyavalygásait, s egy magyar szinházat rögtö-

nöz a kerepesi utra, élö vád és szégyenbélyeg gyanánt, Pozsonynyal

szemben.

Ez történt 1837-ben.

2G*
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E tény megtette hatását azokra, kik magukat ott Pozsonyban

a nemzet képviselöinek tartották. A ¡-zinház épülete már megvolt ;

szellem is volt benne, olyan a milyen ; s igy a pozsonyi országgyü-

lésnek nem kellett egyébröl gondoskodni, mint a kész és felszerelt

ház fenntartásáról. Végre tehát ötven éves vajudások után a pesti

magyar szinház fennállása biztositva lön háromszáz és néhány ezer

forinttal (az egész összeg maig sincs behajtva.)

Ez történt 1840-ben.

1 790- teil 1840-ig a magyar szinészet életkora félszázados lett;

és én azt hallottam a törvénytudóktól, hogy félszázad igenis elég-

arra, miszerint ennyi idö alatt bizonyos jogok tökéletesen elavulja-

nak. Igy avulhattak el a nyelv és nemzetiség ösrégi jogai a pesti

magyar szinházhoz. Erezni látszott ezt az 1840-diki országgyülés

is, mert azon törvényczikk, mely a pesti szinházat országossá emeli,

egyetlen árva szóval sem emliti meg ez intézet föladatát és tartozá-

sait: a magyar nyelv és nemzetiség irányában. Még1

1832-ben gróf Széchen y i István a „Magyar Játékszinröl" ké-

szitett röpiratát azzal kezdi, hogy ö azon sorokat Pestmegyének a

honi nyelv terjesztésére ügyelö küldöttsége pa-

rancsából készitette. És már, 27 évvel késöbb azt kell kér-

deznünk magunktól: vajjon ki van hát igazán otthon ebben a pesti

szinházban ? a magyar beszédmüvészet-e, vagy az idegen zenemüvé-

szet? Komoly kétségek közt kérdezzük magunktól, ébren vagyunk-e

vagy álmodunk? Annyira megállja-e már nemzetiségünk a sarat,

hogy Pesten, e hon foVárosában, többé a magyar beszélö-müvészetre

szükség ne legyen ? Annyira nemzetivé csontosult-e már e helyt

minden társadalmi osztály müveltségének jelleme, hogy a magyar

érzelmek és szenvedélyek iskolája, s a magyar élet míícsarnoka meg-

szünt legyen érdekes, vonzó és tanulságos lenni? Az erköicsi szép-

nek és nemesnek isteni elemei annyira vérünkké váltak-e már, hogy

az örök igazságoknak eme müvészi ábráit emberi természetünk se

vegye többé igénybe?

De hol van hát a müvészet, melynek eszményképe itt fel van

állitva? fogják jóakaróink (?) megjegyezni. És én elég merész va-

gyok erre azt jegyezni meg, hogy : itt van e hazában ; csak pénz és

szakértelem kell a meglevö elemeket egybegyüjteni;
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csak müvészi fó és kéz kell ez elemekböl egy szerves egészet al-

kotni ; csak el kell ismerni azon ezerszer bebizonyitott igazságot,

hogy müvészeti intézeteket csupán müvészek kezelhetnek biztos si-

kerrel; csak azt kell âkarni, hogy Pesten szinészképezde is le-

gyen, ne csupán zenede; csak öszintén kell akarni szolgálni a

nyelv és nemzetiség ügyének, nem pedig csupán firrnákul és phrasi-

sokul használni föl e neveket ; csak a nemzeti szinház valódi rendel-

tetése felöli fogalmakat kell tisztába hozni ; csak azt kell kimondani :

minö föltételek alatt ragaszkodik e nemzet oly féltékenyen fóvárosi

szinházához ?

Valamint az irott nyelv az illetö nemzet gondolatainak leraj-

zolt képe a szemek számára, ugy a kimondva hangzó nyelv a nem

zet érzelmeinek alakja a fülek számára ; egyéniségének kifejezése,

szellemének története.

A nemzet erkölcsi lény. Az egyetemes nemzetet, erkölcsi és

phisikai egységében még nem látta senki; valamint nem hallotta

érzelmeinek egész orchestrumát. Egy eszményi pontrakell emelked-

nünk, mely az idö és tér fölött van, hogy beláthassuk azon erkölcsi

és érzéki alakot, melyet milliók egyfajusága tesz térben, és milliár-

doké az idöben ; egységét a nemzet történeti minöségének és meny-

nyiségének ; azon nagyszerü képet, mely 6000 Q mértföldet és

egy évezredet takar be testi és lelki terjedelmével.

Hogy a szinház képes oly pontra állitni nézöjét, honnan ez

az egész nemzetet beláthassa : ez el van ismerve ; s ez az egyik ok,

mely a szinházat nemzeti létre jogositja. A beszélö müvészet egye-

dül alkalmas arra, hogy fajunk érzéki és erkölcsi alakját tér és idö

szerinti egységében elöállitsa ; hogy láttassa a nemzet multját, jele-

nét és lehetö jövöjét ; azaz láttassa : minö szépre és nagyra van a

faj képesitve ; mert hiszen a müvészet épen azért müvészet, hogy a

meglevönek elemeiböl és törvényeiböl uj alakokat teremtsen a vég-

telenségig. A szinészet képes arra, hogy kitüntesse, örizze, ápolja és

müvelje a szépnek, jónak és nagynak mindazon egyéni szinezetü ele-

meit, melyekkel fajunkat a teremtö másoktól megkülönböztette. És

ha a népek különbözése mindenekfölött a nyelvben nyilvánul:

ugy azon müvészet, mely élö hangon beszél, mindenekfölött alkal

mas arra, hogy e különbözést fenntartsa s megszilárditsa ; hogy
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kifejleszsze mind azon eröt, bájt és képességet, mely a nyelvben

mint a léleknek legnemzetibb közlönyében van ; hogy a müvészet

varázsával e nyelvnek vonzeröt kölcsönözzön, s igy a szépnek be-

nyomásai egyszersmind nemzeti benyomásokká váljanak.

Ezekben öszpontosulnak a nemzeti kötelezettségek, melyek

alól a pesti magyar szinház magát soha föl nem mentheti. Ezek te-

szik a nemzet hagyományos kivánalmait, melyeket e szinháznál az

a valami, a mit rendszernek szokás nevezni : soha nem képviselt,

söt felfogni sem akart, s igy nem is teljesitett. Ezek azon alapfölté-

telek, melyek a magyar szinház pesti létezését indokolják, s melye

ket helybeli igényeknek alárendelni- nem szabad : azok igényeit ér-

tem, kik a nemzet rovására akarnak mulatni.

VII.

Mikor végre hallottuk, hogy a szinház meg van alapitva : az

egész hon nem azt akarta-e érteni ez alatt, hogy szinészetünk vala-

hára képesitve van nemzeti hivatásának megfelelhetni ? Mit akart e

tényben látni a magyar ember ? Nem azt-e, hogy most már minden

akadály örökre el van háritva, melylyel szinészetünknek önléteért

küzdenie kellett '? hogy birtokába jutott mind azon segéd eszközök-

nek, miket eddig nélkülözött? hogy meg van adva neki azon lehe-

töség, a mi eddig hiányzott ; erejét és hatalmát nemzeti irányban

eddig ismeretlen fokozatokra kifejthetni ?

Es mi történt ? A helyett hogy minden akadály eltünnék :

még egy ujjal, egy óriásival szaporodik. A szinészetet befogják oly

igába, minöben soha nem volt, nem azért, hogy saját nemzeti ügyeit

szolgálja, hanem az idegen zene- és tánczmüvészet érdekeit. Es ki

sáfárkodik igy a nemzet vagyonával ? Az a valami, az a szörny, a

mit rendszernek neveznek, mely azt meri mondani magáról, hogy

ö a nemzet akaratának képviselöje s kifejezöje ? Ti nemes elöbar-

czosok, ott a sir fenekén : azt álmodjátok talán, hogy az a rendszer

midjárt kezdetben kötelességének tartotta, a noha parányi, de meg-

levö alapon helyrehozni azt, a mit amaz országgyülések örökre el-

mulasztottak ? nevezetesen, hogy majd aprónként megveti egy szi-

nészképezde alapját, honnan magát az intézet folyvást kiegészithesse ?
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hogy mindent megmozdit egy igazi nyugintézet létesitésére, a vé-

gett, hogy kiszolgált embereinek végsö hazája ne legyen :

„ . . . a nemzeti hálátlanság

Egbekiáltó némasága ..." mint a tietek?

Azt hiszitek talán, hogy e rendszernek volt hozzá lelke, az

országos alapitványból azonnal drámai jutahnakat tíízni ki az iro-

dalmi munkásság osztönzésére s némi dijazására, s nem támaszkodni

e részben az akadémiára, mely akkor még nála is szegényebb inté-

zett volt? Hiszitek, hogy e rendszer kötelességének ismerte össze-

szedni a világirodalomból mindazon tanmíívet, mely a szinészetet

tárgyazza, azért hogy ezeket lefordittassa, kinyomassa, s ingyen

oszsza ki a magyar szinésztársulatok közt? Azt vélitek, hogy e

rendszer az országos subsidiumból évenkint bizonyos összeget jelölt

volna ki a végett, hogy a nemzeti szinház tagjait egymás után kül-

iöldre küldje tanulás végett ? hogy az enrópai elsö szinházaknál meg-

bizottakat tartson,kikamaz intézetek jelmez- és diszletalbnmait foly-

vást másoltassák ; a szinházi szervezetben történt ujitásokról, felfedezé-

sekröl, s a müvészet minden nagyobb mozzanatáról a mi szinhá-

zunkat folyvást értesitsék, jelentéseit rajzokkal illustrálják, egy-

szersmind a czélszerd találmányok és anyagszerek megszerzését

eszközöljék ? Azt képzelitek, hogy e mííértö rendszernek eszébe ju-

tott valaha : bizonyos ösztöndijak mellett felhivni hazai i'estészein-

ket és régiségbuvárainkat a végett, hogy a magyar jelmezek, fegy-

verzetek, butorzatok, házi szokások, ünnepi és hadi viselet minösé-

gét hún öseinktöl kezdve a kurucz világig, korszakról korszakra

kikutassák, s híí rajzokban adják elö szinházunk használatára ?

Azt képzelitek, hogy e mindentudó rendszer a szakemberek ebbeli

jószándéku és alázatos észrevételeit valaha méltóztatott figyelembe

venni ? Csalatkoztok jó szellemek ! ! — E rendszer hazafiui köteles-

ségének tartotta a nemzeti szinházi csarnokokban farsangi vigalma-

kat rendezni, s elöadásokat minden idegen czélra, csupán a szinész-

képezde javára s az általam elsorolt nemzeti és müvészeti czélokra

nem. E hazafias rendszernek kisebb gondja is nagyobb volt annál,

hogy a drámai személyzetnek organicus egybeállitását komolyan

akarja, s a jeles hazai müvek és a külföldi remekek szabatos kiálli-

tására mindent elkövessen ; ellenben a ballettok és idegen zenemíí
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vek fényes ellátását hazafiuí kötelességének tartotta. Csupán az

egyetlen Bánkbán részesült ily szerencsében, s ez is inkább kényte-

lenségböl vagy számitásból, mint kegyeletböl. E hazañas rendszer

a drámát, a tulajdonképi magyar szinészetet, igás-lóvá nyomoritá ;

megtagadott töle minden módot, mely azt egészben tökélyesitheté,

másfelöl határtalan tért eagedett a legellenségesebb körülmenyek

játékának, melyek az egyes tehetségek fejleményére gátlólag, fer-

ditöleg, sorvasztólag és satnyitólag hatottak. Találkoztak diis

mäcenilsok (tisztelet becsület nekik, mert a maguk szempontjából

jót akarhattak), kik dalos és tánczos növendékeket nagy költséggel

képeztettek itthon és külföldön, — a nemzeti szinház számára.

Ugyanezen szinház drámai tagjai a maguk veritékével összezsugor-

gatott filléreiken járták be a míívelt Európát, hogy tanulhassanak.

Volt a ki e czélból gyalog és száraz kenyéren járta meg Bécset ; de ott

a várszinház karzatán az istenekkel vacsorált, és meg lira jutalma.

E rendszer hagyományos alapelvei : a megpukkanasig erö-

ködni a fényüzésben, ad normam : „fenn az ernyö, nincsen kas."

Pávatollasan versenyezni a szomszéd szinházzal ; szolgailag keresni

az érzéki mulatságok kedvelöinek magas tetszését; pénzt keresni

minden áron, tehát a nemzeti, müVészeti és irodalmi czélok feláldo-

zásával is. Hagyományos jelleme : divatkórság, érzékiség, dilettansi

szakértelem, erélytelenség, söt legyezgetés a féktelen visszaélések-

kel szemben. Genezise következö. 1827-ben az égböl (különben Er-

délyböl) idecseppent egy magyar szinésztársulat, mely operázott is.

A nemzeti szellem már ébredezöben volt; a Kisfaludyak nemcsak

virágzottak , de gyümölcsöztek is. E társulat ügyessége szintoly

váratlan volt, mint elragadó. A magyar ambitiónak végtelenül hi-

zelgett : Isten kegyelméböl ingyen juthatni oly becsülethez, minöt

ezen társulat itt fajunknak kivivott, a magas fokon álló német mü-

vészettel szemben. Az öregek sirtak örömükben, az ifjak örjöngtek ;

mert e társulat tagjai holnap szintoly jelesen játszottak a drámában,

mint ma énekelt az operában. Ugyanazon személyekböl teltek ki a

dalnokok és szinészek. E pillanattól kezdve a vezérszerepet játszó s

majd a pesti szinház igazgatási rendszerére túlnyomó befolyást gya-

korlott körök rögeszméje többé nem a nemzetiség megörzése és ter-

jesztése volt, hanem operai verseny az idegennel minden áron;
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még a nyelv, nemzetiség és irodalom legmagasabb érdekeinek

árán is.

E rendszer a pesti magyar szinház megnyitása után félévvel

mindjárt befészkelte magát ez intézethcz, örök idökre. A derék

Bajza (tisztelet és hála emlékének), megkisértette szembeszállni e

sokfejü szörnyeteggel, de sikeretlenül. Az uralkodó rendszer fölött

ezután pártviszályok támadtak. Egyik párt jelszava a dráma volt,

másiké az opera. Az erkölcsi téren (a nemzet közvéleményében)

amaz volt a gyöztts, hanem ez tartotta meg az anyagi terrenumot.

Nekem sok jó collegám volt és van az opera tagjai közt, kik

közöl az elhunytaknak örök nyugalmat, az élöknek pedig minden

földi jót kivánok. En öket szintúgy szeretem és becsülöm, valamint

ök fölfognak engem, s nem értik félre szavaimat. Tudják ök, hogy

tanúló éveimben én is eleget operáztam, nemcsak mint kardalnok,

de mint magándalnok is ; hogy az öreg jó Hainisch engem is eleget

oskolázott, mondván :

„Takt gehalten aber auch:

So ist guter Sänger brauch."

Tudják ök, hogy nekem nem személyekkel volt és van bajom,

hanem dologgal. К dologról pedig ök szintúgy nem tehetnek, mint

arról, hogy az Isten öket is, engem is megteremtett. Zenei érzülete-

met ök jól ismerik. A magyar zenevilágban van egy név, melyet

ök a szeretet és elismerés érzelmeivel említenek, s tudják, hogy e

név az enyim is. Mit tartok én a zenének emberábrázolási képessé-

géröl : elöttük az sem ismeretlen. Tudják ök, hogy Rossini maga

mint gunyoltatja ki a drámáskodó zenét „Szevillai borbély"a által,

ezen operája utolsó hármasában: „Nincs idö most gondolkozni,

(azaz trillázgatni) minden késedelem kár" sat. Tehát „ne többet e

felöl« : mond Othello.

A „dolog", a miröl én szólok, a sokszor emlegetett hagyomá-

nyos rendszer; mely magát eleitöl fogva azon sophismával szokta

mentegetni, hogy az opera és ballett itt nálunk szükséges rosz ; a

mit csak azon igazsággal kell a lábáról leütni, hogy a mi rosz : az

nem szükséges. Az opera és ballett soha sehol sem fizette ki magát.

Ezt nem kell bizonyitani. Esmiután e részben a mi szinházünk sem

tesz kivételt : kérdés : honnan fedezi a rendszer az opera és ballett
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deficitjeit? Legigazságosabb lenne ugyan, hae deficiteket azok fizet-

nék, a kik miatt a rendszer, hazafiui kötelességei legfóbbikének te-

kinti operát és ballettet tartani : de fájdalom, ez nem történik. E de

ficiteket, tehát a rendszer : vagy az országos alapitványból pótolja,

a mi nem volna szabad, mert azon alapitvány eredeti rendeltetése

nem ez ; vagy pedig a drama keresetéböl. Máshonnan nem pótol-

hatja. E szerint a deficitek mindenkép csak a drámát gyilkolják.

Minden épeszü beláthatja, ha akarja, hogy ha a magyar dráma

itt Pesten, ily kegyetlenül elnyomott állapotában is képes operatár-

sán segiteni : mivé lehetne, ha függetlenségre juthatna, ha erejét, ha

jövedelmeit egészen a maga ügyeinek rendbehozására, a maga mü-

vészetének emélésére t'ordithatná !

Es a hagyományos rendszer mégis azt mondja: a dráma itt

nem állhatna meg opera nélkül ! Tessék csak megpróbálni. Mit ve-

szélyeztet a dráma, ha magára lesz hagyva ? Lételét? Devrient E.

azt állitja, hogy bármi csekély biztos alapon lehet jó drámát terem-

teni, de csak valódi míívészi igazgatással. En pedig merem

állitani, hogy valódi míívészi igazgatás képes jó drámát teremteni,

s a színmíívészetet fentartani anyagi biztositás nélkül is. Mi emelte

föl azon vándor társnlatot, mely a nemzeti szinház törzsét képezte

egykor? az öumagára hagyottság, a bele nem avatkozás, a müvészi

onigazgatás, a valódi ihlet és nemes ambitio. A dráma Pesten elejé-

töl fogva arra volt kárhoztatva, hogy rögtönözzön. En a szinház

fenállása óta, jó lelkiismerettel nem tndok nevezni magasabb nemü

drámát, mely nem éretlenül, nem zaklatva, s nem hiányos ellátással

jutott volna elo'ször szinpadunkra. Vigjátékot igen. Ha ily elö-

adások kivételesen és véletlenül, néha mégis sikerülnek : ez kizáró-

lag az egyes mííködök eröfeszitéscnek s ihletének köszönhetö, de

nem a rendszernek. Az éretlen elöadásokat gyors ismételések még

teljesen megérlelheték vala: hanem e szokás már régen kiment

a divatból. Hogy legjelesebb darabjaink hónapokig kénytelenek

heverui az elsu elöadás után : ennek oka nem csupán a jutalomjáté-

kok koldusrendszere, sema szabadságosztások szertelensége, hanem

a drámai személyzet számszerinti elégtelensége, tehát a szerve-

zet hiánya. Ha egy-két elsörendü szinésztag távol van, vagy

beteg : legjobb darabjaink vesztegelnek , mert szerepeikre nines
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ember, miután nagyobb diámáinkban a legutolsó kardalnok is szere-

1 pet játszik. Nines a világon valamire való szinház, hol az elso sze-

repszakokra két-három egyén ne volna szerzödtetve, épen azért,

hogy a betegségek vagy szabadságolások a müsorozatot soha meg

ne akaszszák, s hogy a folytonos rögtönzések ki legyenek ke-

rülve.

Valóban, ha ez állapotot komolyan vizsgáljuk, oda kell jut-

nunk, hogy kérdezzük magunktól : nem volna-e jobb szinházunknak

még a subventiót is nélkuiöznie, ha ez áron azt nyerné, hogy e ha-

gyományos rendszertöl megszabaduljon.

Devrient E. elvei szerint a tnüvészi tapasztalás beleszólását

vagy ellenorségét egyetlen gazdászati kérdésnek sem volna szabad

a szinháznál kikerülni.

Es nálunk ? Erröl jobb hallgatni.

VIII.

Volt egykor e honban egy nemes gróf, ki könyveket irt , lát-

noki szellemmel, mint egy Sy billa. E nemes grófnak, ki honáért

annyit tett, mint senki más : azt vetették szemérc . hogy nagylelkü

hazafi létére könyvet igen drágán árulja, holott arra nem szorult.

A nemes gróf aztán megmagyarázta vádlóinak, hogy mi az a be-

csületes m u n k a, mi az a d r á g a, s mi az a h a z a f i s á g. Ugyan-

akkoriban egy istenadta szinész alkuban volt a nemzeti szinház

igazgatójával. A szinész azt mondta, hogy ha ö frakkos urat játszik

a szinpadon, neki fehér kesztyüre van szüksége, havonkint ötször-

hatszor ; s minthogy erre dijából nem telik : adjon neki az igazgató

kesztyííre négy huszast. Ekkor 'azok az olcsó elvü hazafiak ebbe is

beleavatkoztak s egy journalista nemes haragjában még azt ismond-

ta : hogy inkább az egész magyar drámát el kell csapni Peströl,

mintsem négy huszast adni neki kesztyüre.

Azon hazafiak, kik az olcsó dicsöséget szeretik, elismerték,

hogy az alku magán dolog marad még akkor is, ha a felek a nyil-

vánosság emberei ; s mindemellett mégis beavatkoztak. A csillagá-

szok azt mondják, hogy a hold ismét oda került vissza, a hol ez-

elött 18 évvel járt; talán ez az oka, hogy a 18 év elötti jelenetek a
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nemzeti szinház körébe is visszakerültek. Szerzödések ideje van, s a

szinházban uralgó régi rendszer ésa dráma között ismét oly

kemény összeütközés történt, mint akkor, s ugy fog végzödni most

is, mint akkor : a rendszer erösebb lesz , mint a drámai tagok ; a

rendszer megmarad és uralkodik ; valamint él és uralkodik Isten se-

gélyével az is, a ki nem a rendszert fogja szolgálni, például én a

többek között.

18 év elött a drámai tábor fóhadiszállása a köztiszteletben

álló „Athenaenm" volt, az idegen operáé pedig az Orosz-féle „Hir-

nök" Pozsonyban. Ez utóbbi lap elveit most a „Pesti Napló" vallja

sajátjának. Valahányszor még a szinészek szerzödéséröl volt szó :

az uralgó rendszer és az idegen opera ügynökei mindig azzal igye-

keztek a közönseget mystificálni , hogy az alkuvó szinészt saját ho-

nával és nemzetével álliták szembe, s e nagy nevekkel dorongolták

agyon a drámai tagot, a ki törekvéseinek parányi becsét érezni

merte, mig az idegen zene-müvészet követelményeinek vakon hó-

dolni hazafiui és lo vagi kötelességöknek tartották. Az ügy valódi

napszámosainak szajhösök adtak leczkéket az ügyszeretetröl, s de-

elamáltak nekik hazafiságról azok, a kiknek hazafisága : gyanusi-

tásban állott. De szerencsére a nagy közönséget az igazságra nézve

sokáig tévedésben tartani nem lehet. A közonség tudja, hogy mi,

mint alkuvó felek, nemzetünkkel szemben soha nem állottunk. A ki

velüink alkudott : az nem a nemzet volt, hanem oly rendszer, me-

lyet a nemzet magáénak soha nem vallo tt.

A szinész épen ugy áll e rendszerrel szemközt, mint a költö a

könyvárussal, s a lap-szerkesztö a kiadóval. Ugyan mit mondana

minden okos ember, ha valaki most igy kezdene beszélni : hallod-e

te ujdondász, hogy mersz te száz forint havidijt kivánni a lap kiadó-

jától ujdonságaidért ? ügyszeretetet pénzért irni? Vagy te magyar

költö, nem szégyelled kétezer forintot kivánni összes mííveidért a

könyvárustól, hogy aztán ennek oka legyen könyvedet méregdrá-

gán árulni és bennünket zsarolni ? Igy szereted te hazádat, te, a ki

a honszerelemröl énekelsz ? Nem elég ám, hogy itt köztünk szület-

tél, hogy nyelvünkön dalolsz, hogy jeles mííveket alkotsz : hanem

rom, hogy mííveidet nyomasd is ki, söt oszd is ki oly áron,
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mennyit a papirja ér. Igy fogod elömozditani az irodalmat ; ez lesz

ügyszeretet, nem szavakban, hanem tettben.

Pedig ez csak kadentia volna azon beszédekre, melyek most a

„P. Napló"-ban napirenden vannak.

A rendszer ügynökei önzéssel bélyegeznek bennünket; azt

mondják, hogy mi jobban szeretjük a pénzt , mint az ügyet, mart

egy pár száz forint miatt hagyjuk el a pesti szinházat. Tudjátok-e,

mit tesz e rendszer ügynökeinél e szó : ügyszeretet ? azt, hogy sze-

ressük az idegen zene- és tánczmüvészetet, és szolgáljuk azt egész

megadással, hogy az urak mulathassák magukat a nemzet

rovására.

Van-e józan eszü és elfogulatlan szivü ember e hazában , a ki

ügyszeretetlenséggel és szennyes önzéssel akarhatná bélyegezni

azokat, kiknek 20— 33 éves pályája, mely tényekkel van beirva,

épen az ellenkezöt tanusitja ? Az elfogulatlan közönség , mely épen

tetteiböl itéli meg az embert, Szigeti fölléptekor demonstrált a rend

szer ellen és a dráma mellett. A rendszer ügynökei ekkor elkezdték a

feketét fehérre mosni, s a fehéret befeketiteni. Méltóztattak megemlé-

kezni rólam is. Most hát elmondom én is a magamét.

A rendszer huszonkét év óta hiteget hennünket azzal, hogy a

drámai dijazást igazságos arányba fogja hozni az operai és balletti

dijazásokkal. Az igéret minden év kezdetéu megujult, és mindig tel-

jesitetlen maradt. A rendszer az alkunál minden év végén hazafisá-

gunkra, ügyszeretetünkre hivatkozott, és mi le voltunk fegyverez-

ve. Szolgáltuk a rendszert azon hittel, hogy az ügyet szolgáljuk. A

becsületes törekvés, erövel, bátorsággal és kitartással csatlakozva,

meg kell, hogy teremje gyümölcseit a pokol daczára is. A mi tö-

rekvésünk sem volt háládatlan. Teremtett a nemzeti szinháznak

1 é t e t, becsületet és dicsöséget. Es mivel fizetett ezért a rendszer a

drámának ? mellözéssel és nyomorral. Hová tette a rendszer, a mit a

drámán 22 év'óta nyert? Azt mondja tán, hogy a hét sovány év

elnyelte a hét kövéret ? Igen : a sovány idegen opera és ballet el-

nyelte a kövér magyar drámát. Beruházásokra, fölszerelésekre for-

ditotta talán a mi keresményünket ? Jól van, de hogy mert rendel-

kezni a mi vagyonunkról, a mi beleszólásunk nélkül? A nyeremé-

nyeket a mi megegyezésünkkel csupán drámai czélokra lett volna
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szabad forditania, s ezt cselekedte ? Ha a nemzet itéletétöl neт ret-

teg: miért van, hogy a köztfnség elött részletes és kimeritö szám-

adással soha föl nem lépett.

A dráma végre azt mondta magában, hogy a mi sok, csak sok,

hiába ! A rendszer nekünk huszonkét éves adósunk. A hitelt most

föi fogjuk neki mondani. Vagy fog fizetni, vagy nem. Ha igen: ak-

kor kénytelen lesz operai és balletti fényüzéseivel alábbhagyni, s

minden gondját oda forditni, hogy a drámára tett kiadásokat a

dráma nemcsak megérdemelje, de be is hozza gazdagon. Ha nem

fizet : ngy el fogja ismerni, hogy neki fontosabb érdekei vannak.

mint a drámáé, azaz mint a magyar nyelv és nemzetiség érdeke, s

ezzel álarcza szépen le fog hullani. К szelet a rendszer megérezte, s

a drámai dijakat csakugyan emelte is, csakhogy a számadást ismét

a gazda nélkül csinálta : mert a testben az igazi gazda végre is nem

más, mint a szellem.

A drámai tagok azt ohajtják, hogy az operaballett és drámai

fizetések közt oly arány legyen megállapitva, mely a méltáuyossá-

got legalább némileg megközelitse. Azt ohajták, hogy a legfelsöbb

fokú drámai évdij a legalsóbb fokú operai fizetéssel legyen egyenlö.

Szerénytelen kivánat-e ez?Az utolsó fokú operai fizetés 2500 forint.

Ezen fölül vannak az operánál és ballettnél 3, 4, 5 és 7 vagy 8

ezeres dijfokozatok.

Ha az opera és ballett háztartása a drámáétól teljesen el vol-

na különözve: természetes , hogy akkor az operai dijazásokhoz a

drámának semmi köze nem volna ; de miután e háztartás tökélete-

sen közös, miután jövedelmeik összefolynak, s köitst'geiket axon egy

pénztárból födözik ; akkor a dráma jogos téren áll azon igényével,

hogy az arány legyen igazságos a közösen fiiradozó tagok dijazásá-

ban is. A rendszer a drámai tagok évdijának fokozatát 2200 pfo-

rintban állapitotta meg. Senki sem fogja mondani közülünk, hogy

ez nem nevezetes összeg, például olyan emberek jövedelméhez ké-

pest, kik más pályán felényi dijért szolgálják a hazát; hanem a

nemzeti szinháznál, legmagasabb fokú drámai fizetésnek, az operai

dijakhoz mérve : igazságtalan, sértö, lealázó.

Ha e rendszer a drámát életkérdésnek tartja vala sziuházunk-

nál, s ha e részben a legjobbat akarja : ugy mielött költségvetéshez
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kezd, mielött valamit határoz : bizalmas lábra helyzi magát a dráma

törzstagjaival, megismerteti helyzetét, meghallgatja és megtudja a

mit tudnia s ismernie kell vala részünkröl, s ekként igyekszik biz-

tositani magát föladata lényegére nézve ; biztositani a szinházat,

mely a nemzeti nyelvért és nem másért létezik. Azonban a rend-

szer a gúlát csúcsára állitotta ; ott kezdte. a hol végeznie kell vala,

s ott végezte, hol kezdeni lett volna köteles. Megcsinálja költségter-

vét de nobis sine nobis faztán sánczot keres, melybe hátát ellenünk

megvethesse, egy pár nagy hangu embert ; s szintoly sértö, mint

kihivó pedantsággal dobja elénk elsö és utolsó szavát. Hol van itt

azon conventionalis modor, melylyel a müvészet világában eljárni

szokás és sikerrel eljárni lehetséges? A rendszer oda vitte a dol-

got, hogy azt mondhassa: nines több pénz, melylyel rendelkezhes-

sem. Azt gondolta egész nyugalommal, hogy ezek most kénytele-

nek ajánlatomat elfogadni, különben a közvélemény elött el van-

nak veszve. Azonban az erkölesi kelepczévelj. melyet a rendszer

számunkra készitett, épen önmagát fogta meg.

A rendszer meg sem álmodta, mint fogják az ö diadalát egy

szóval semmivé temii azok, a kiket a rendszer erkölcsileg megaláz-

ni, vagy a közvélemény elött önzéssel bélyegezni szándékozott.

Mint már mondva volt: mi azt óhajtók, hogy a dráma számára

oly dij-fokozat legyen megállapitva, mely mig egyfelöl a fiatal te-

hetségeknek anyagi ösztönül szolgáljon a szorgalomra, másfelöl a

sokszor emlitett igazságos arány által kiengesztelcfclést eszközöl-

jön a müvészet köztársaságában, s a drámát megalázott anyagi

helyzetéböl átalában kiemelje. Ez elvünkhöz következeteseknek

kelle maradnunk. En tehát egy közvetitö módot ajánlottam a rend-

szernek, miáltal bennünket a drámának megtarthasson, e mellettel-

vünk is megálljon, s a rendszernek egy fillér áldozatába se kerül-

jön. Azt mondtam, hogy a négyünknek (Egressy, Szigeti, Tóth,

Réthi) szánt évdijjak összegét ngy oszsza föl a rendszer, hogy

egyiknek^közölünk irjon oda 2500 forintot, — a többi háromnak

pedig belátása szerint oszsza föl azt, a mi jut, a mi fönnmurad. En

a magaméból folajánlottain e czélra annyit, a mennyi kell ; s azt

tanácsoltam a rendszernek, hogy ama legmagasabb dijt ne nekem

adja, hanem egyiknek társaim közöl ; ezt már igazán onzésböl tet
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tem, mert megvallom, inkább szeretem, ha azt mondják, hogy az

elsö foku dijat én is megérdemleném, mint ha azt mondják, miért

vagyok épen csak én magam azzal kitüntetve.

A rendszer ily fölosztásokba ereszkedni s átalában a magáé-

tól eltérni méltósága alattinak tartotta, s igy elváltunk egymástól.

Hol van már most az az elfogult ember, a ki engem szennyes

önzéssel merhessen rágalmazni ? engem, ki a rendszernek kezébe

adtam a lehetöséget mindnyájukkal szerzödJietni, anyagi megeröte-

tése nélkül ? a ki a rendszernek visszaajándékoztam a nekem szánt

évdijból két- háromszáz forintot azért, hogy velünk szerzöd-

hessen.

Jól tudom én azt is, mit fog erre mondani a jólelkü magyar

ember. Azt fogja mondani, mit én adnék ajkaira, ha drámairó vol-

nék. Azt fogja mondani, hogy : igazságtok van, jogos téren állotok,

de a hazafiui kötelességnek nincsenek határai. A ti valódi helyetek

Pesten van, és másutt sehol a világon. Legyetek nagyobb lelküek

mint a rendszer, s mint eddig áldoztatok, áldozzatok ezentul is. Ne

hagyjátok el a nemzeti intézetet, mely lelkünknek oly igen drága.

Te pedig régi rendszer, tudd meg, hogy a mi édes gyermekünk a

dráma, nem pedig az idegen müvészet ; amazzal ne bánj oly mosto-

hán, ezt pedig ne kényeztesd annyira. A magyar dráma tagjainak

azon végzetszerü helyzetét, miszerint „a nagy világon e kivül nin-

csen számnkra hely," ne zsákmányold ki kegyetlenül és örökké, az

ö erkölcsi lealázásukra s nyomorgatásukra.

Ezt gondolja jólelkü olvasóm, mert helyében én is ezt érze-

ném. Jól van tehát. De abban adjon most már tanácsot jólelkü ol

vasóm, hogy mit kell itt tenni? mert a dolog nem csupán rajtam és

társaimon all. Mi haszna futok én oly szekér után, mely fölvenni

nem akar? A rendszer most már alig adhat nekünk helyet, ha akar-

ná is, mert a 33 ezer forint, mennyi a 116 ezerböl a drámai dijakra

engedve van : mar el van foglalva. Az opera részéböl pedig elvenni

nem lehet.

Hogy rajtam semmi se muljék : én gondoltam egy expedienst.

Ha a közönség csekély tehetségemre valami súlyt helyez, és jelen-

létemet ez intézetnél elengedhetlennek itéli : jó, én kész vagyok

a nemzeti szinházat ingyen szolgálni félévig, a másik félévi szabad
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ságért. Fél év alatt a vidék kifizeti nekem, a mire szükségem van;

az a vidék, mely azokat is fizeti, a kik 04 innen a fóvárosból kegye-

sen lenézik. Ha a rendszer méltósága nem engedné ingyen szolgá-

latot fegadni el : jó, adjon föllépti dijat, a mennyit a choristáknak

szokott fizetni, s én alávetem magam törvényeinek.

Nemszerzödött társaim érzületét ismerem, s biztosithatom a

jólelkü olvasót az o áldozatkészségükröl is, nem ugyan a rendszer,

hanem az ügy irányában, a mennyire ily áldozat a becsülettel meg-

egyeztethetö.

Most másokon a sor megtenni azt, a mit lehet, mielött végké-

pen késo nem lesz.

KUBS98V Q1LAMBOI OÁBOK K1ILÉKK,
1>Í
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Т о r m а К á r о 1 у h о г.

Pest, 1859. aug. 10.

Igen tisztelt uram !

Az üdvözlö beszéd, melyet kértem, kezemhez jutott, s immár

legbecsesebb emlékeim között foglal helyet. Midön e fárasztásomért

bossánatot kérek, alkalmat veszek e soraimban is forró köszönete-

met fejezni ki azon szives vendégszeretetért, melylyel engem ön, és

mélyen tiszelt uri családja három izben fogadott. Amaz üdvözlö

sorok pedig azt bizonyitják, miként ön , tisztelt uram, egyik fóté-

nyezöje volt azon sokféle kitüntetésnek, melylyel én, önök nyájas

körében el valék hahnozva. Tudom én jól, mit kell ezen szép nvi-

latkorványokból beszámitanom a gyulékony magyar lélek subjec-

tiv természetének, s mennyit a hazafi részvétnek azon nemzeti ügy

iránt, melyet történetböl szolgálok ; azért én ilyenkor a magam

csekély értéke iránt tévedésbe nem jövök; s igy igényeimben sem

tévedhetek. Ha valakinek módja s mezeje van lelke ösztöneinek él-

hetni : már meg van öröme ; mert mi az öröm, ha nem az, hogy

lelkünk szebb vágyait kielégithettük ? . . . .

Szenvedélye van mindenkinek. Van oly nagy szenvedély, mely

a testi és lelki erök összes mííködését egyetlen czélpontra irányozza ; s

van oly merész játékos, ki életét teszi föl a játékra. Ha az ily szen

vedély némi erövel párosul, s ha tárgya nemes : bizonynyal meg

fogja hozni magának a jutalmat ; s e jutalom abban áll, ha munkás-

ságának némi sükerét látja, ha a társadalom j o b bj a i tesznek bi-

zonyságot róla, hogy ö egy kis erkölcsi hatalommá nötte ki magát

a közéletben. Hanem egy bensö sugallatot önkényt és örömest kö-

vetni : én soha sem tartottam önfeláldozásnak ; s ezen fölfogás en

gem a balsorsban megóvott attól, hogy a társadalom irányában kö-

vetelö legyek, vagy hogy a kedvezö sorsban elbizakodjam. Azon
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ban epen azért van okom örömmel es hálával fogadni azt. a mit пe-

kem a jó szerencse nyujt ; és ha engem a szerencse hazám jobbjai-

nak szeretetével jutalmaz: ezzel a nemzeti becsületrend legragyo-

gyóbb csillagát tíízte mellemre. — Mit nekem a Walhallák és West-

münsterek ! Adjanak némi helyet lelkeikben az általam tolmácsolt

szépnek, hazám azon hölgyei és fiai, kiket én tisztelek : és nines hös

a kinek dicsobb temetöje lettt volna, mint az enyim lesz. Es igy,

tisztelt hzámfia, önnek is van oka örülni velem együtt ; mert a med-

dig ennek a hazának lesznek fiai, kik ho szeretettel karolják föl a

szépre jóra, nemesre és nagyra törekvö testvéreiket, kik lelkesülni

tudnak azon örök igazságokért, melyek a müvészet embereit lelke-

sítik, s a kik fogékonyak nemzetök dicsösége iránt : addig ön nem-

zete bizonynyal élni fog. —

Kegyed öszinte tisztelöje.

Szemere Pálhoz.

Vest, 1859. nov. IG.

Mélyen tisztelt uram bátyám !

kedves mesterem !

Becses küldeménye kezemhez jött. Hálaérzéssel köszönöm a

„Dal verse ny"-nek eme gyöngyeit, miket a „Magyar szin-

házi lap" számára átengedni méltóztatott. A kiben a mííérzéknek

legkisebb idege van : arra szükségkép oly varázszsal fognak hatni

e mutatványok, mint reám hatottak. Ily lantos egyéniséget még —

tudtomra — sehol sem láttak ; lanton ily sajátszerüleg még nem

játszottak; a hangelemek ily vegyületben nem találkoztak: azért

ily dallamot nem hallott senki. Csodaszép öszhangzása ez a külön-

szeriinek : a mi mély és magas, komoly és vidor, böles és gyerme-

kileg játszi. — Hangábra ez, mely majd egy Titánt láttat, a ki he-

gyekkel lapdázik, majd egy sühedert,

A kinek tánezában kedély szeszély játszik,

S a sarkantyuja is élczeket szikrázik.

27*
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KöszönÖm az én jó mesteremnek, hogy a Nemtö tekintélyével

szolgáltat igazbágot a szinészetnek, melynek bensö értéke nálunk

még mindig félre van ismerve. Régóta bántja lelkemet azon felüle-

tes felfogás, mely e müvészetet a holdhoz hasonlítja, mely fényét a

költészettol veszi. Ki emlékszik, hogy a hideg-fényü hold a föld-

kisasszonyt valaha teherbe ejtette volna? Ellenben nem lobog-e a

szinmüvészet lelkében örök-tííz, mely lelkesit, s erkölcsileg termé-

kenyit ? — Hogy a költészetre szorul anyagért ? igaz ; de hát a

költö nem szorul-e a természetre ilyenért ? Még egy okos embernek

sem jutott eszébe a szobrásztól azt kivánni, hogy a márványt is o

maga teremtse meg; a festésztöl, hogy a szin-anyagokat is a lelké-

böl adja ki. Még csak az van hátra, hogy a gyógyszerész is igy be-

széljen : te orvos, mivelhetnél-e csodákat, ha én a növényvilág lel-

két számodra ki nem sajtólom?

A szinész igy szól : halljátok-e költök ! nekem anyagra van

szükségem; nem nyers, hanem nemes anyagra; teremtsetek nekem

ilyet, mert én nem érek rá, nekem más dolgom van. Ha tudtok

adni : jó ; ha nem : az is jó, akkor majd teremtek én magamnak

anyagot is.

Mind hiába, a szinész mégis kötve van ; '6 a szinköltönek alá-

rendeltje, rabja, — szokták mondani.

Ez is különös. En soha sem éreztem magamat szabadabbnak,

mint hogyha egy shakspere-i szerepet vettem a kezembe. Igen, mert

en azt nem a fejem tetejére tettem, hanem a talpam alá. És ekkor

egy magas hegy tetején állottam, a hol a lég tisztább, s a lélek

íüggetlenebb, hogyne? midön az éghez oly közel van?!

Az ily szerep ëgy világ, az egyéniség világa ; és ki akarna ki-

menni a világból, hogy szabad legyen? Megteheti ugyan a ki

akarja : hanem ezzel a földi szinjátéknak is vége van.

A szinész ott kezdi, a hol a költö végezte : és ez nem rabság.

A költö nekem mííanyagot ád, mire én az Isten képét adom, mely

egy n é m a mozzanattal é r t h e t ö b b e n szól, mint m i n-

d en betü. O nekem szöveget ád, én pedig neki hangot adok, az

élet hangját. Az érzések dallama nálam van. E hangidomok, a sut-

togástól az indulatorkánokig, mind az én lelkem alakjai. Es meny
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nyivel mindenhatóbb a szónál a hang, ott, a hol festem, szinezni

kell : ezt csak az én mesterem tudná megmondani.

Igaz, hogy a deszkavilág festett világ, snem is igen tág ; amde

épen az a csoda, hogy a mi benne megf'ér : az még is egy v é g t e -

1 e n s é g. Avvagy nem ilyen-e az emberi lélek világa, melyért a

szinpad tulajdonképen létezik ? Mert itt minden az emberi lélekre

vonatkozik, mint az élet középpontjára. Ebben tükrözi magát a kül-

világ, mindenestöl.

Talán már vissza is élek türelmével , de kinek mondjam el

ezeket, ha nem az én tisztelt mesteremnek, a kihez engem oly szent

érzelmei fú'znek a kegyeletnek és hálatartozásnak ? az egyetlen élö

lénynek e hazában, a kitö'l én annyi szépet, jót és igazat tanultam :

a ki engem figyelmére méltatott, harczaimban bátoritott, s a kinek

tisztelt neve, életem legszebb emlékeivel van egybeszöve ?!....

Papp Zsigmondhoz.

Pest, 1860. máj. 28.

Tisztelt nram !

A szinészet iránt bármi tekintetböl mutatkozik érdekeltség : az

én vállalatomra („Magyar szinházi lap") nézve csak kellemes íehet.

E szempontból köszönettel fogadom kegyed szives és tevékeny rész-

vételét is, melyet a küldött czikk tanusit. Meg kell azonban jegyez-

nem, hogy a tér szíík voltához képest, melylyel rendelkeztetem, e

czikk csak rövid kivonatban jelenhetnék meg. Mivel pedig a czikk

tartalma az én irodalmi vállalatom alapelveivel összeütközik : jegy-

zeteket kellene tennem a közlendö kivonatra is, hogy lapom önma-

gával ellenmondásba ne jöjjön.

Ugyanis e lap épen azért létezik, hogy válaszfalat emeljen a

müvészet és naturalismus között, s a dilettantismussal szembe mü-

vészi képzettséget állitson, még pedig teljes szigorral.

A míítudomány tehát, melyet lapom képviselni akar, a mííked-

velöséget csak elnézheti, de nem ajánlhatja.

A jótékony czélu vállalkozások iránt teljes tisztelettel viseltetik,
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a nélkül azonbaii, hogy az eszközök nuítani értékét mérlegelni

akarná, — vagy czélszerüségét elismerné. E lap a naturalismus

apostolává esküdött.

Azoktól, kik a deszkákra lépnek, neki azt kell kivánnia, hogy

a nagy és komoly míífeladathoz nagy és komoly készülettel lássanak.

Ha a mííkedvelelö philantrop : a míítudomány erre azt mondja,

hogy ö épen a philantropia iskolája.

A nmkedvelöség védelmére és mentségére elmondható : én ugy

hiszem alkalmilag már mind elmondtam. — Most egy komoly mü-

vészeti lap tudomásul veszi és registrálja a jótékony czélu mííválla -

latokat, de a müvészetre uézve a mükedvelöséget szükségesnek nem

tarthatja.

A ki magában hivatást érez és hazafí lelke is van hozzá : legytm

szinészé ; különben hagyjon békét a müvészetnek ; a míítudomány-

nak ezt kell mondania.

Ha másnemü dolgozatokkal kivánja kegyed támogatni vállala-

tomat : köszönettel fogadom ; hanem a mukedvelöséget utasitsuk

vissza a magántermekbe, mint ezt már Europa minden míívelt nem-

zete cselekedte.

Egyébiránt teljes tisztelettel vagyok . . .

R a d и ó t f á y S á m n e 1 h e z.

Pest, 18Ö4. jul. 21.

Tisztelt jó Méltóságos ur !

Alkalmat veszek, hogy tudósítsam Méltóságodat azon meglepö

haladás felöl, melyet testi épségem visszanyerésében egy hónap

alatt tettem ; mársegély nélkül járhatok, rosz kezemet minden irány-

ban emelhetem, s mozgathatom ; beszédem is napról napra tisztább.

Tudom, hogy oly oszintén örül Méltóságod gyúgyulásomon, mint

egy igazi jó barát Tapasztalt meleg részvétét talán meg is érdem-

lem, mert ugy hiszem, hogy kötelességemet iutézetünk iráut mindig

híven teljesítettem ; hiszen épen buzgóságomnak lettem áldozata; s

inert mint embert é» is oszintén szeretem Méltóságodat, valamint
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tisztelettel hajlok meg igazgatói érdemei elött. Véleménykùiöubsé-

gek a legjobb hazafiak közt is fordulnak elö\ de az atyafiság azért

még is megmarad. Utaink néha eltérhetnek egymástól, de a vég-

czélnál mégis találkoznak.

De mindamellett hogy naponként jobban érzem magamat,

gyógyulásom nehezebb és lassub része még hátra van. Fejem és

arczom fele részében az idegek még mindig dugulvák s érzéketle-

nek; kezem feje zsibbadt és erötlen, a lábammal együtt; bár egész

nap sem csinálok ègyebet, mint gymnaszticai gyakorlatokat ; mert

kezem és lábam minden mozzanatát ujra kell tamilnom, mint a

gyermeknek Ohajtanám, hogy midön a halál elöcsarnokából

visszatérve az élet szinpadán ujra megjelenek : elsö föilépésem Mél-

tóságod darabjában történnék, melynek forditásával jelenleg foglal-

kozik. Ez által egyszersmind Méltóságod iránti tiszteletemnek ohaj-

tanék adni kifejezést, kapcsolatban ama nap emlékével, mely idö-

szakot fog jelölni életem történetében, ha Isten is ugy akarja. Azért

kérném Méltóságodat, hogy ha készen lesz a darab, méltóztassék

annak egy példányát nekem elküldeni.

Most engedelmet kérek, hogy egy kellemetlcn dolgot emlitek :

K.-né asszony igen szomoru helyzetben van. — — — — —

Ugy hallom, hogy szinházi oskolánk fölterjesztett alaprajza

még mindig Bécsben van, pedig már nálam jelentkeztek nehányan,

kik oda tanitványokul belépni szándékoznának Nem tudom,

vajjon én az iskola megnyitásán jelen lehetek-e ? Azon nem remélt

esetben, ha egészségi állapotom ezt nem engedné : hazaérkezésemig

azt hiszem Szigligeti szives lesz engem az iskolában helyettesí-

ten ;kit — e téren szerzett gazdagisiuereteinél fo g-

va — különben is igen üdvös lenne az iskolának

m e g n y e r n i. — Miután alig lesz alkalmam fürdöre menetelem

elött a tanitás módjáról, s egyéb az iskolára vonatkozó dolgokról

Méltóságoddal s az iskola igazgatójával eszmét cserélhetni : csak

szükséges kérnem Méltóságodat, hogy a tanitás módjára nézve ne

kem teljes szabadságot adni méltóztassék. Az én tanitási elvem és

rendszerem az egyoldaluságnak kerülése. Én a gyakorlatba fogok

olvasztani tudni miuden elméleti tudományt. En tanitani fogok oly
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tudnivalókat is, mik a programmban nincsenek, de mindent gya-

korlatilag és alkalom szerint. S ha valaki engemet el akarna kedvet-

leniteni, s visszalépésre kényszeriteni : ana nézve legbiztosabb mód

lenne az, hogy kezem alatt lábatlankodjék és tanári dolgomba avat-

kozzék. Azon eljárásbeli szabadság, melyet én igénylek, a feleltfség-

nek mulhatlan föltétele.

. . . . És most, hogy számot adjak Méltóságodnak gymnaszti-

kai elömenetelemröl, ime magam irom alá e levélnek nevemet, azon

rosz kezemmel, melyet épen ma egy hónapja a guta megsimított. . .

Oszinte tisztelöje. —

Dr. Kovács Sebestyén £ndre orvos tudorhoz.

A brébi ftirdön. M.-Síigeten till ; 1864. szept. 28.

Tisztelt orvos ur !

Becses tanácsait T. értésemre adta. Azokhoz fogom magamat

tartani. Méltóztassék elfogadni köszönetem ismételt kifejezését, rész-

vétteljes fáradozásaért betegségem körül. Az orvosi muködést leg-

hangosabban dicséri a süker ; s itt a süker abban áll, hogy a sír

széléröl visszatértem, hogy élek, s bár lassu, de biztos utján vagyok

a teljes felgyógyulásnak. Azt hiszem, hogy e tényt, orvos urral

szemben is mestermíínek nevezhetem, hizelgés nélkül, s jogom van

örülni fölötte, a nélkül, hogy az önzés gyanuja érhetne. Mert a ki

elég függetlennek érzi magát arra nézve, hogy egyenesen jarjon az

emberek között, s eléggé elfogulatlau az emberi mííveket tárgyilag

tekinteni, s önálló értékük szerint itélni meg : az nem kénytelen

hizelegni soha. Valamint más feM, a ki nem fél a haláltól, s a va-

lódi bölcsek nyugalmával tudja fogadni a csapást, a melyen változ-

tatni nem lehet : az olyan ember szintugy örülhet az életnek, a gyá-

vák önzése nélkül. Mikor a közönség megtapsolja azt, a mit szép-

nek, jónak, jelesnek talál, akkor a közönség szemben dicsér, hizel -

gés nélkül, s azt hiszi, hogy teljes joga van, akár ért a dologhoz,

akár nem ; méltóztassék azért a hálás elismerésnek e szavait is ugy
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tekinteni, mint egyes szavazatot azon közonség tömegéböl, mely

némi érzékkel bir az iránt, a mi szép, nagy és nemes.

A mi a brébi fürdöt illeti : erröl kivonatban ideigtatom Dr.

Wachtel orvosi leirását: „Das Dorf Bréb liegt im sugatager Be

zirke, anderthalb Meilen südlich von Sugatag, an der nördlichen

Lehne des Berges Guttin.

Das Wasser ist in der Qnelle weiss, im Glase farblos, nach

Hydrothion riechend und etwas säuerlich und salzig sehmeekend.

Geruch und Geschmaek ist ganz, wie jener der Csevicze zu Parád.

Die Temperatur des Wassers beträgt 11 0/ R. — Dasselbe enthält

freie Kohlensäure und Schwefelwasserstoffgas, kohlen- und salz

saneres Natron, Kalk und Magnesia, Jod und Brom. Den Gebrauch

dieses Wassers begleiten günstige Erfolge in Gicht, Rheumatismus,

Hämorrhoiden und Unterleibsstoekungen. Das Wasser eignet sich

auch zum Trinken." — (Ungarns Kurorte und Mineralqnellen.

Dr. David Wachtel. Oedenburg. 1859.)

E vizet én eddig közvetlenül a forrásból ittam, s utána legki-

sebb hevülést sem éreztem. Uterem, az igaz, hogy néha gyorsabban

ver ; de azt hiszem, ez azért van, mert ivás után partos helyen és

sebesen szoktam sétálni. Ezentul azonban csak állott vizet iszom.

A fördöt eddig is csak lágymelegre, vagy inkább mondhatni :

lágy-hidegre csináltattam. Fördés közben ugy tetszik, mintha a viz

mindig melegebb lenne, a nélkül, hogy én legkisebb bensö hevülést

éreznék ; söt ellenkezöleg, gyakran érzek a fördöben hideg borzon-

-gatást. s a böröm miudannyiszor felborsózik. Fördés után is mindig

fázom és csak jó félórai pihenés után melegszem föl ujra Etvágyam

igen jó ! de a kura egy kissé elgyengitett, s egészségemben lénye-

ges javulást még eddig nem tapasztalok. A járkálásban hamar el-

fáradok ; arczom folyvást zsibbadt, s érzékenysége tompa ; izmait

feszülni érzem. A jobb karom (a szélhüdött) a sok gyakorlat után

most már minden irányban mozog és hajlik, segitvekissó bal kezem

által is, miközben a vállcsuklóm ropog, s nagyokat pattan, de

minden fájdalom nélkül. A jobb kezem feje azonban csuklójával

együtt zsibbadt és pöffedt, mozgása ügyetlen, lassu, s akaratom-

nak nehezen enged. Ha orvos ur máskép nem rendelkezik velem :

oetober közepéig szándékozom itt megmaradni. De hazamenet Be
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regszászon kissé megállapodom, szölökunüa le vén oda meghiva.

Hosszas tehetetlenségemet nem fogja-e az Igazgatóság megsokal-

lani : nem tudom . . .

Alázatos szolgája —

A „Magyar sajtó" szerkesztojéhez. *)

1864.

Tisztelt szerkesztö ur !

Kegyed beeses lapjában azt olvasom, hogy én egészségem

helyreállitása végett Ujlakon voltam, a hol már kugliztam is. Na-

gyon köszönöm a szives figyelmet, hogy hirt mond rólam azoknak,

a kiket sorsom érdekel : hanem engedje meg, hogy e hir egyik ré-

szét kiigazítsam. En Ujlakon kugliztam, az igaz, mert jobb karom-

nak az ilyen gyakorlatokra szüksége van, hanem egészségem érde-

kében Máramaros megyében voltam a brébi fördern, fóvárosunkból

mintegy hatvan mértföldnyire, hol Galliezia, Bukovina és Erdély

határai összeszögellenek. Nekem ezt a fördöt ottani jó barátaim

ajánlották ; s a magam megnyugtatása végett, — tisztelt orvosaim

engedelmével, — el is mentem oda, bár akkor már a fördöi idöszak-

nak vége volt ; azonban tulajdonosa Szöllösi Balázs, tisztelt barátom,

ki a fördöt házilag kezeli : a fördöi szolgálatot, mely már meg volt

szüntetve, egymagamért ujra berendezte. E szintoly felséges, mint

szerény gyógy-forrás valóban megérdemli, hogy jellességét ország-

szerte hirdessem, s legiukább e végett irom, azaz : diktálom Ákos

fiam tollába e levelet. Az idö kedvezötlensége miatt én e fördöben

csak huszonöt napot tölthettem : de hatása reám ez idö alatt is any-

nyira jótékony volt, hogy ha kétennyit töltheték vala itt a nyár

javában, meg vagyok gyozödve, a süker tökéletes lett volna. De

szeptember 28-dikán itt már a hegyek égig érö gerinezeit körös-

körül hó boritotta, mely ellentétben a hegyek derekán elterülö ren-

geteg erdök sötétzöld szinével, nagyszerüen szép látvány volt ugyan :

de militan ugyanakkor a völgyben erös fagyás volt : el kellett hagy-

*) Elsö iiyil1-levele szélhüdése után.



nom e vadregényes tájat, hogy majd kedvezöbb idöben ujra meg-

látogassam. — Apropos. Azt is olvasom a lapokban, hogy szinhá-

zunk igazgatásábau a mostani rendszert valami másnak kellene

felváltani. Kórállapotom mellett sem állhatom meg, hogy erre ész-

revételt ne tegyek. Azt hiszem, hogy ez a más rendszer annyit tesz,

mint más ember; s valahányszor oly kétségbeesett eröködést látok

az igazgatói állás elnyeréseért, mint a minöt már nem egyszer lát-

tam : mindig Hamlet szavai jutnak eszembe, miket az udvaronczok-

hoz intéz : „Ugyan mi hibát követtetek el Fortuna ellen, hogy ide

küld benneteket fogságba?" Azt hiszi talán az az érdekes nemtu-

domki, a ki ide akar jöuni, hogy б békében fogja köztünk leélni

napjait? hogy ö lesz az az egyetlen kivétel, a ki nem lesz kényte-

len élet-halálra küzdeni, s nem lesz kitéve a félreértések, gyanusi-

tások, az anyagi és erkölcsi bukás veszélyeinek ? hogy ö eleget fog

tehetni azon egymással homlok-egyenest ellenkezö követeléseknek,

melyek töle kielégitésre várnak, a nemzet, az osztályok és egyesek,

a kritika, drámairók, zenekedvelök, szinházi tagok, s a többiek ré-

széröl? — A mi azt a más rendszert illeti, a mit az egész müvelt

világ a legjobbnak tart, arról mar lapjaink eleget beszéltek : hanem

elég tapasztalásunk van arra nézve is, hogy uálunk ahhoz a más

rendszerhez más körühnények is kellenének. Szabaditsák fel szinhá-

zunkat az adóságok elviselhetlen terhétöl ; épitsenek még egy szin-

házat; különözzék el a drámát az operától; rendezzék be s szereljék

föl mind a kettot czélszerüen, nem ignorálva a mutudomány bámu-

latos elöhaladását e nemben ; lássák el az operát száz-, a drámát

ötvenezer forint subventióval, szóval : tegyék mindkét iutézetet

anyagilag függctlen helyzetbe ; szellemileg pedig adjanak az igaz-

gatónak önállást, s lehetuleg szabad kezet; ne commitétól függjön,

hanem csupán az országgyüléstöl, s ennek számoljon egyedül : ak-

kor majd beszélhetünk olyan rendszerröl, minövel például a théâtre

français-t, s a párizsi nagy-operát igazgatják. A mi körülményeink

között az egész rendszer-változtatás legfeljebb a köiül szokott fo-

rogni : minö ellenörsc'g legyen a szinházi bevételek és kiadások ke-

zelésében, és hogy a musorozat készitése, a darabuk kiállitása, s a

szerepek kiosztása, a szinházi tagok befolyásával történjék-e, vagy

a nélkül. A többi megy a szokott kerékvágásban. Nálunk a legjobb
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rendszer : a legalkalmasabb i g a z g a t ó ; s a legjobb igazga-

tásért egyedüli garàntia : az igazgató cgyénisége. Ha ö derék

magyar ember ; ha humanus müveltsége van ; ha izléssel, vagy

finom érzékkel bir a müvészeti szép iránt; ha bátor, tevékeny, rész-

rehajlatlan ; ha önálló itélettel bir, s nem primae informationis ; ha

elég tapintata van gyengéd és finom eszközöket találni és alkal-

mazni ott, a hol a nyers jog, s az erö-hatalom czélhoz nem vezet-

nek, — mintbogy: „summum jus, summa injuria:" — akkor az ö

egyénisége oly élö rendszer lesz, melylyel ö a müvészeti tiszta

irány, s az anyagi létezés követelményei közötti sikamlós ösvényen

biztosan fog haladni. Igy tekintve szinházunk jelen állását: én sem

okát, sem szükségét nem látom annak, hogy más igazgatóval kell-

jen tenni kisérletet. Én ugy vagyok értesülve, hogy Radnótfáy ur

különben is el van határozva a lemondásra, — a mi elég sajnos, —

mihelyt bevégezte azt, a mit maga elé nemes feladatul tíízött ki, t. i.

mihelyt a szinházat lehetö legjobb karban hagyhatja; de eddigi

igazgatásában vajjon mi volna az a nagy vétek, mely miatt okve-

tetlenül vissza kellene vonulnia? Az talán, kogy egy tökéletesen

bukott intézetet bátor onérzettel vett át Nyékitöl, hogy a pénztárban

hatvan forintot talált, — és saját pénztárából teljesitette az elsö

fizetéseket? vagy az, hogy az ö igazgatását érte az a szerencse,

hogy a szinháznak subventiója van és oskolája ma-holnap megnyi-

lik ? az, hogy napról-napra szereli e szinházat a szükséges eszközök-

kel? hogy az uj drámákat szintoly díszesen és szintoly részrehajlat-

lan muszeretettel igyekszik kiállitani, mint az operákat? hogy a

drámai személyzetet, melyet más igazgatók a lehetetlenségig redu-

cáltak, a vidék legjobbjaival egészitette ki ? hogy a zenekarnak dia-

pasont szerzett? hogy a szinházi személyzet számára kôlcsön-pénz-

tárt alapitott, s a csekélyebb fizetésüeket megmentette az uzsorások

körmei közül ? az, hogy igazgatói páholyát eladta, hogy árából a

szinháznak butort szerezhessen, mig maga, saját pénzével fizette az

erkély-székeket, hogy az elöadáson jelen lehessen ? az, hogy a szin-

ház tagjai számára Balaton-Füreden díjnélküli fördést, ellátást, oda-

és vissza-utazást eszközölt? hogy Bécsbe szintén ingyen-utazhatási

jogot nyert a vasuti és gözhajózási igazgatóságoktól azok számára,

kik oda tanulás végett kivánnak rándulni koronként ? hogy elég
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bátor volt a szabad-jegyek számát kevesbiteni, s ez által a bérlet-

szüneti bevételeket tetemesen szaporitani ? hogy a míísorozat nagy

elönyére a nyári szunetelést behozta? hogy az elsóbbrendü tagok

és a szolgálati személyzet havi dijait megjavitotta ? hogy táncz-isko-

lát alapitott ? hogy a napi kiadások körüli visszaéléseket megszün-

tette ? hogy egy kérelmezöt sent bocsát el vigasz nélkül, hol azt az

intézet kára nélkül teheti ? népi kifejezéssel élve : „azért ültette volna

— Radnótfáy — az almafát, hogy más kösse hozzá a lovát ?" azaz :

akkor lépne vissza, mikor már fáradozásainak sükerét élvezhetoé ?

Az ilyen eljárás napjainkban nem lenne ugyan meglepö, hanem an-

nál méltatlanabb. Vaimak kérdések, melyekben én Radnótfáy ur

véleményét nem osztom. s nem is fogom osztani soha : de azért nem

vagyok annyira elfogult, hogy szándékosan hunyjam be szememet

az igazság elött.

Fogadja szerkesztö ur tiszteletem kifejezését. —

Brassai Samuelhez.

Pest, 18G5. márcz. 2.

Tisztelt ur !

Még a mult évi májusban hallottam, hogy Ünnek harmadik

értekezése a „magyar mondatról" Pestre megjött, s várva vártam an-

nak nyilvános megjelenését. Epen a két elsö értekezéssel foglalkoz-

tam, mikor a szélhüdés az ágyba (csaknem a föld alá) sujtott. Mi-

helyt egészségem annyira javult, hogy elmémet nehezebb munkával

is szabad lett foglalkoztatnom : egyik elsö gondom volt, hogy az

akadémiái könyvárusnál az emlitett harmadik értekezés után tnda-

kozódjam ; s miután ugy találtam, hogy e munka sajtó alá minded-

dig nem került : tehát a kéziratot indultam keresni, hogy ha meg-

engedik beletekinthessek ; de biz én azt is hiába nyomozom már jó

• ideje .... Azon kérelemmel fordulok tehát Onhöz, hogy addig is,

mig itt a kézirat elökerülne, s végre valahára nyomtatásban megje-

lenhetnék : lenne szives a maga eredeti példányából számomra ma-

gánhasználatul némely részeket lemásoltatni. .... Mint
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conservatoriumi tanár, most épen az accentus kérdéséhez jutottam,

s On igen természetesnek fogja találni, ha ez annyira tontos tárgy-

ban a competens emberek vizsgálatainak eredményét ismerni ohaj-

tom. On munkájából tehát különösen azon részeket szeretném m i -

nél elöbb ismerni, melyek a következö kérdésekre felelnek.

1. Hányféle accentus van a magyar mondatban, s hogy ne-

vezi On azokat?

2. Az accentus határozza-e meg á szórendet, vagy megfordítva?

más szóval : miben áll az a kapcsolat, mely az accentus és a mon

dat szórendje között van ? és igy :

3. Miben áll az a csalhatatlan ismertetö jel, mely az accentizá-

landó szóra mintegy ujjal mutat?

4. Az összetett, vagy sokrétü mondatban mely hely illeti az

accentizálandó fó szót?

5. Van-e az ily mondatban másodrendü accentus és hol kell

állani az ily alsóbb accentusu szónak V

6. Beszél-e On a figurák, mint különös alaku mondatok ac-

centusáról ?

7. A kedély, — On tudomása szerint, — módositja-e a mondat

alakját, azaz : okoz-e változást a mondat szórendjében ? Vagy csak-

ugyan nines Onnek az efféle kérdésre más felelete, mint az, hogy :

„sic!" és „prosit!" (I. ért. 336. 1.)

8. On is ugy vélekedik, mint Gyergyai, hogy: mindig azt a

szót vagy eszmét kell accentizálni, a melyik 1 e g uj a b b a hallgató

elött? De hát a kezdö mondatokban, melyekben minden szó uj a

hallgató elött : melyiket accentizáljuk ?

A felelö részek bizonyitásaiból csak rövid kivonatokat kérek.

Már most felhasználom az alkalmat arra is, hogy az I. és II.

értekezés némely pontjaira észrevételeket tegyek.

I. ért. 378. lap. „e 1 s z er e u c sét 1 e n e n dö\Ä Sajtóhiba ez?

vagy az indicativusa csakugyan igy van gondolva: én elszeren-

csétlenek, te elszerencsétlensz, o elszerencsétlen,

s a többi. ?

I. ért. 388. lap. Elsö tény: a mondat hangsulya a

mondat alkatától f ü g g. Második kérdésemre ebben meg volna

ugyan a felelet : de minthogy ez a „tény" itt csak 9anticipál
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va" van: bebizonyitását a III. értekezéstöl várom; mert én még

még eddig ugy tudom, hogy a mondat alakja felettazur: az ac

centus ; mert hogy mit akar a szólóló értésemre adni : azt o maga

tudja legjobban, az accentus pedig annyi, mint az ö akaratának

egy hangba való öszpontosítása.

II. ért. 93. lap. Az accentustól „a hang eszméjének minden

kifejezése távol maradjon." Hiszen igy legelöször is a latin nevét

kell elvetni, mert az egyenesen és épen csak az énekhez hasonlót

(ad cantus) kiván az accentus tényétöl. Igaz. hogy On nyelv-

tanba való accentusról beszél. De én ugy gondolom , hogy a

nyelv a grammatikában is csak beszélni való nyelv marad,

melynek hangját én még akkor is hallom, ha néman nlvasom ; vagy

is, a leirt hangokat én szintugy nem vagyok képes csupán 1 á t n i,

mint például a holdat és csillagokat h all an i. Aztán hiszen a „su-

sogás" is csak h alla tn i akarja magát, az is csak hang. Hogy a

„suly" rosz, az bizonyos; mert a hangemelés megtörténhetik suly-

adás nélkül is. Azértén az accentus értelmében e szókat használom :

felhang, emelthang, föhang.

II. ért. 94. lap. „A magára mondott csupasz igét a magyar

mindig accentuálva ejti, s az accentus mindig az ige-szó elsö tagjára

esik." Bocsánat! a kérdö alaku igékbnn nem mindig, p. o. haMoííad?

unat&ozol ? ellen&ezel ? emlé&ezel ? On azt mondja talán , hogy ez

figura, s accentusa nem az értelemé, hanem a kedélyé ? De hát On

a kedélyt csakugyan kizárja mondat tanából, mely magyar hang-

tan is akar lenni ? De hiszen az életbeli beszédnek kilencz-tizedrésze

figura! Az irodalom nagyrésze szintén a kedély alakitásaiból áll.

És ha nyelvünk hangvilágából a nagyobb részt, a kedély hangbi-

rodalmát kizárjuk : mikép lehessen akkor a magyar accentus kérdé-

sét teljesen megoldani? Ezt csakugyan nem képzelhetem. De annyit

tudok, hogy az embernek nemcsak az esze beszél, hanem a szive is;

a mi oda mutat, hogy ez utóbbinak alkalmasint meg volt a maga

része még a nyelv alkotásában is.

II. ért. 97. lap. „Egressy G. a deelamatorius accentusba fo-

gódzott" . . . Engedelmet kérek, ha én a Greguss elleni vitám al-

kalmával valamibe fogództam : ugy az nem a deelamatorius accen

tua volt, hanem saját magyar hangérzésem és rhetorikai tudásom.
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Ezek alapján védtem a magyar accentusnak müvészeti jogait,

oly követelések ellenében, melyek elöttem raagyartalanoknak, s igy

jogtalanoknak látszottak. A deelamatorius accentus es a tiszta ma

gyar accentus pedig soha sem volt elöttem két különbözö dolog,

hanem lényegileg egy és ugyanaz. — Hogy az emlitett alkalommal

a szóaccentus kérdésébe nem elegyedtem, az igaz, mert arra nem

volt szükségem ; nekem akkor csak azt kellett bebizonyítanom, hogy

lehetnek esetek , midcm a szónak bármelyik tagja accentizálható,

söt hogy azon szótag, mely ilyenkor a logikai viszonyt kifejezi,

szükségképen accentizálandó ; ezt be is bizonyitottam ; ha On más

véleményben volna: azon igen csodálkoznám. Avvagy az elle n

té tel nem épen olyan „árnyalata-e az értelemnek," mely például

Ont is méltán feljogosithatta arra, hogy igy irjon: birÄafta (I. 308.),

inicio (I. 313.), s ellenemben idézetül igy: Schlaflosigkeit? Továbbá

nem teljes joggal accentizálhatunk-e igy: nem valamit keresek.

hanem valatö; mi nem ugy mondjuk, hogy hsillam, hanem halfom ;

nem megtakargatta, hanem megtakanígatta ; nem eltitkolta, hanem

eltopta. — Én tehát ugy hiszem, hogy az akkori kérdés „döntet-

lene nem maradt, és hogy nekem volt igazam min den -

e s e t r e.

Ha talán Onnek kedve lenne ez észrevételekre nyilvánosan fe-

lelni : azon esetben e sorok közzététele ellen semmi kifogásom, akár

lesz On elött igazságom, akár nem. A nyilvánvaló fellépésben annyi

nyereség mindenesetre lenne, hogy Ön buvárkodásainak eredmé-

nyéböl egy jó adag tanulság ismét napfényre jönne. és közhasz-

nuvá válnék, akár csupa igaz gyöngyÇkböl állana e tanulság; akár

nem ; mert közvetöleg igy is csak az igazság ügyét mozditaná elö.

Egyébiránt a fárasztásért nagyon kérve a bocsánatot, minden jót

kivánok, Onnek tisztelöje. —
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Dr. Argenti Dôméhez.

Graefenbergben. 1865. jul. 14.

Tisztelt orvos ur !

Igéretem szerint értesiteni kivánom állapotomról. Én minden

helyzetbe meglehetösen bele tudom magamat találni, de ez a grae-

fenbergi, türelmemet csakugyan rettentö próbára teszi. A társaság,

melybe itt jutottam, rám nézve oly idegen, oly kiállhatatlan, hogy

roszabbul érzem benne magamat, mint egykori számüzetésemben.

Es e folytonos kinzása mellettatestnek. léleknek, kedélynek : egész-

ségemben csaknem semmi haladást nem tapasztalok. Idejóvetelem-

mel csak az a gondolat békit ki, hogy ez áldozattal lelki nyugal-

mamnak tartozzam.

Két hétig semmi orvosságot nem vettem. Látni akartam, mit

tud ez a kúra tenni a maga emberségéböl. Csak azután kezdtem

szedni a Lachesist, két napi szünetekkel. De ugy látszik ez a der-

mesztö kúra még annak a hatását is ellensúlyozza. Arczom, kezem

zsibbadt, érzéketlen, mint volt. Lábam, néha mintha elevenebb

volna, de aztán napokig ismét lankadt, erötelen. Söt néha, mikor a

sok járásban elfáradok, bal mellemben (nem a szélhüdöttben) is

oly fájó nehézséget érzek , mintha ott belöl valami le akarna

szakadni.

Mondják, hogy mindezek az átmenet, a válság jelenségei. Meg-

lehet. Belátom, hogy kedélyem lehangoltságára ez az örökös komor.

hideg, esös, szeles idöjárás is nagy mértékben befoly. Mióta itt va-

gyok, csak ma van az elsö tiszta nap, ez is szeles ; de a szél a rend-

kivüli höséget legalább mérsékli. A vidék elég szép volna, de én

benne gyönyörködni nem tudok, bármint akarnék ; s azt mondom

neki a mit Petöfi a kárpáti zordon tájnak, hogy : „csodállak, de

nem szeretlek."

Az étket, ha elém teszik, jóizüen elköltöm, de sem éhes, sem

szomjas nem vagyok soha. Otthon nehány hét elött a Tiszát is

megittam volna: itt egész nap egy meszely vizet sem birok meginni.

Egyébiránt a hydropathia iránt igazságtalan lenni nem aka-

rok. A hidegnek a rendszeres és eröszakos támadása, s a melegnek

KQGBKSSY OAL4MBOS OÁBOB KMLÊKK. 28



434

dühös visszahatása : a legaléltabb életeröt is szükségkép felzaklatja.

Hogy tehát ez hatalmas gyógymód sok esetben, az bizonyos, de az

is, hogy nagy bajokbau igen lassu és hosszadalmas. Nekem pedig

nagyon független és gondatlan embernek kellene lennem, hogy

három-négy évet itt tölthessek; s általa kiépülhessek, — nem töké-

letesen ugyan, mert az már lehetetlen, hanem csak a mennyire ko-

romhoz és elégett idegzetemhez képest lehetséges.

Még az is nyugtalanit, hogy az otthoni alkotmányos mozgal-

makról csak a lapokból olvasok, s bennök részt nem vehetek. De

hiszen az a három hét a mi még hátra van, egyszer csak elmulik . . .

Igaz tisztelöje. —

Kadnótfáy Sámuelhez.

Graefenberg. 1865. jul. 19.

Tisztelt Méltóságos ur !

Azt hiszem, Méltóságod jobban fogja magát érezni ott Füreden,

mint én itt az Isten háta megett. Méltóságod az édes hazában van

és — daczára Izráel népének, — emberek között; mig én inkább

lennék egészen egyedül, mint itt e majmok között. Van itt angol,

spanyol ; — osztrák, poroszés mindenféle német; oláh, cseh, polák,

zsidó; Knbából, Amerikából,s a világ minden részéböl. Van ugyan

nehány magyar is, — látom is öket, de nagyon ritkán

A természet? Én a fenyvest nem szeretem. Azonban még is

van itt valami, a mi Füreden nines : havasi levegö, a fenyér aro-

mája: felséges erdö-illat. és jéghideg forrásviz. Julius 16-dikáig az

idö itt folyvást hideg, komor, esös és iszonyu szeles volt. Azóta

tiszták a napok, de nagyon forrók.

A mi az én egészségemet illeti : ugy látszik, hogy azért a kis

sükerért, a mit innen haza viszek, nem volt érdemes ily messze jön-

nöm, s annyit költenem. De meg kellett tennem, hogy magamat

megnyugtassam . Ez itt egy test- és lélekkínzó intézet. Hogy külön-

ben hatalmas gyógymód : annyi bizonyos ; de az is, hogy az ily
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bajokban lassu és hosszadahuas. Nekem például, hogv a lehetöségig

tölépüljfck : az ittmaradásra nem egy pár hónap, hanem egy pár év

kellene ; és még valami : anyagi teljes függetlenség és gond-

nélküliség.

Hogy iskolánk épen most nyilt meg, s nem két évvel elöbb,

vagy késöbb ; hogy nekem magamat egy szent kötelesség alól föl-

mentenem nem lehetett, .... hogy egy nagy tankönyvet kell elö-

teremtenem, szélhüdött állapotban ; hogy e mellett a szinpadon is

foglalkoznom kell, bármi ritkán, nehogy egészen ingyenélö gyanánt

húzzam szegény intézetünktöl a fizetést : mindezek oly korülmények.

melyeknek véletlen találkozása mostani helyzetemet szomoru szin-

ben láttatja.

De a bölcs tudja, hogy minden dolognak két oldala van, s ha

az egyik sötét: a másiknak világosnak, fényesnek kell lennie; s a

hol a szerencsétlenség legnagyobb : a segély épen ott van legköze-

lebb. Méltóságod megjelent halálos ágyamnál, s mintha belöle a

gondviselés szólana : megjósolta felgyógyulásomat. Bizalmat, hitet

hozott számomra. En biztam, hittem, és élek. Egy hónap alatt

' talpra állottam. Es ki mondja, hogy az erötlen léleknek nem épen

oly szüksége van a gymnasztikára, mint a gyenge testnek? A szel-

lemi élet feltétele szintugy a muukásság. Tehát már négy hó mulva

mnnkához fogtam, s lel kem visszanyerte rugalmasságát. Es hogy a

bizonyság szemmel látható legyen : holt kezem egy év mulva már

ime meglehetösen ir. Nem a haláltól féltem én ! Es Méltósá

god, mielött az emberi belátás biztosan megmondhatá : lesz-e még

belölem használható ember vagy nem: nekem a jövöre szerzödést

ajánlott, mig másfelöl gyöngéd jóságával annyira elhalmozott, hogy

helyzetemet, daczára szerencsétlenségemnek, paradicsommá tette.

Es hogy a vigasztalás kelyhe csordultig megteljék : kórágyam kö-

rül a közrészvétnek oly jelenségeit láttam, minöket nem mindenki-

nek enged végzete látna életében.

Minden ugy van tehát legjobban, a mint van.

A nagy pillanat közelléte, melyben nemzetünk uj életet fog

kezdeni : az én lehangolt kedélyemre is jótékony hatásu, fölemelö.

És nemde méltóságos ur, hogy e politikai fordulatnak örvendeni

nekünk egygyel több okunk van, mint minden magyarnak? —

28*
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mert hiszen szeretett intézetünk elé is szebb jövöt látunk belöle mo-

solygani. Mondtam én, hogy Méltóságod szerencse-csillaga le nem

tünhetik, s hogy az érdem és igazság diadala csak késhetik, de el

nem maradhat

Mély tisztelettel. —

Egress y Gáborného z.*)

Graefenberg. 18.65. juL 29.

Édes Zsuzsikám !

Sajnálom, hogy benneteket megszomoritottalak. Látom, elöbb

azt hittétek, hogy rosz kedvemben roszabbnak látom állapotomat,

mint a minö valóban. Igaz, hogy hangulatomra az idcmek is van

befolyása; tudom azt is, hogy egy parányi jó hírt felölem bármi

kincsért sem adnátok: de bár az idö jobbra fordult, a mezöre szint-

ugy, mint a hazára : én még e jobb idök és kilátások hatása alatt

sem ámithatlak benneteket. Mert hiszen nem esnék-e még roszabbul

a valóság ? ha látnátok, hogy arczom épen olyan, mint volt, azaz :

egyik fele harmincz évvel idösebb, mint a másik ; hogy a jobb ke-

zem csak oly gyenge, s csak ugy esik le oda a hová teszem, mint

ezelött. Meg fogjátok látni, hogy öntudatom tiszta, világos, és hogy

szintoly tárgyilag látom magamat tükör nélkül is, mint a szinpa-

don. Csupán az volt a hiba, hogy a gyógyintézettöl többet vártunk,

mint a mennyit vámi okszerüen lehetett ; s a csalódás roszul esik.

A jó Isten én velem ugy rendelkezett, hogy hosszu és sanyaru küz-

delmek árán nyerjem vissza egy részét régi épségemnek. És én erre

is csak hálaérzéssel gondolhatok. Avvagy nem hagyhatott volna-e

teljes nyomoruságban szintugy, mint lábra állnom engedett ? Semmi

sines bizonyosabb, mint az, hogy a ki bennünket megszomoritott,

ugyanaz meg is vigasztal, — itt vagy ott. Igaz, hogy a természet

törvényei változhatlanok, következetességben rettenetesek, s kivé-

telt senki kedvéért sem tesznek ; hanem e törvények szigorát mér-

*) E sorokat julius 30 dikán irta 1865. — 1866. julius 30-dikán pedig meghalt,

tehàt épen egy évvel halála elött
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sékelni, enyhiteni, hatalmában van Annak, a ki azokat alkotta ;

különben miért volna Ö Istene a végtelen irgalomnak, kegyelemnek

és könyörületnek egyszersmind. Bizzunk azért Benne mély alázat-

tal, s küzdjünk a baj ellen tehetségünk szerint. Még nines minden

segélyforrás kimeritve : a homeopathián kivül még ott van a villa-

nyozás (Kajdacsi) ; a Bumseheidt ; a csalán ; a kefélés ; dörzsoïteté-

sek és egyéb torturák ; végre ott van az öreg Pólyá legszelidebb

orvossága, a sáros fördö, mely nekem valódi balzsam lenne annyi

kinzás után.

..... Én ugy érzem, hogy nekem még nem erösitésre volna

szükségem, hanem valami más közvetitésre. Mert az én idegzetem-

nek nem épen az a baja, hogy gyönge, hanem hogy kiszáradt. el-

fonnyadt, s igy érzéketlen ; egy szóval, meg van kötve ; tehát min-

denekelött fel kellene oldani, ha lehetne, és csak azután erösiteni.

Ha a növény még egészen ki nem égett, hanem csak el van fony-

nyadva: egy jó m el eg esö föleleveniti, mert idegeit alkalmasokká

teszi, hogy üregeik kitágulván magokba éltetö nedvet szívhassanak.

Én hiszem, hogy Pólya felfogása a természetnek ezen a példáján

alapszik.

A itteni orvos semmit sem mond, mint afféle meggazdagodott

ember, a ki más bajával nem sokat törödik ; s nem is valami

lángelme.

.... Itt pár nap óta kellemes hüvös van. A gabona itt csak

most érik. Eper és eseresznye folyvást van elég ; a baraezk és apró-

körte is érni kezd ; a mezöség viritó zöid ; le sem kaszáltak egészen.

. . . . E levelet két nap óta irom, vagy inkább rajzolom nagy

gonddal és lassusággal, s még is nagyon belefáradtam

Julius 30.
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Tünodések, éber álmok.

Jel mondat: „Meghalni ? és aluJ.n¡. Aludni ? De

tan álmodni is ? ah ! itt a

csomó ! "

8 Ь a к s p e г e.

„En V a g у o к. En vagyok a z e 1 s ö :

ut oleó is én vagyok."

Ézsaiás. XI.VIII. 12.

Igazságot szomjazám :

Jónak és rosznak tudását.

Lángoló kérdés valék,

A ki fejtve látni vágyik

A világ örök talányát,

• Es mi ezzel összefilgg :

Szinröl szinre látni O t ,

Aki nel8óésutolsó;"

Fölkeresni ott a hol van,

Tiszta fényben látni lényét

És alakját.

Folséges lény; ki „elsö vag y, s uto ls ó!"

Az ember hol vegyen kellö nevet,

Mely némileg vázolja képedet !

Régôta hl e nemzet „I sten"-ének.

E név azonban egy fénylö keret,

A melybe más képet fest minden ember :

Egyéni lelke legszebb gondolatját,

A legszentebbet és a legnagyobbat.

Midön Hozzád vágyunk jârulni, mint

Os lényéhez tudásnak és tôkélynek,

Szóval, midön Hozzád imádkozunk :
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Nemcsak magunkon tul szoktunk keresni,

Hanem tul minden lényen és világon.

Pedig ha minden lény ekkép cselekszik :

Hol vagy Тe aккоr ? Hol van lakhelyed ?

Ha mindazon tul volnál, a mi van, s él :

Akkor neni léteznél, sehol se voluál !

Gondolható-e bármi, túl azon

Mi végtelen, minek határa nines ?

Minö a tér és a mi benne van.

S ha nem Magad vagy „e 1 s Ö é s u t о 1 s ó,"

Ha kivUled más léuy képzelhetô,

Ekkor viszont te nem vagy végtelen :

Mert ott érsz véget, ott határozódol,

A hol más lények foglalnak helyet ! . . . .

Mivelhogy itt, a testi állapotban,

A földi környezet hatásait

Érzékeink szerint szoktuk jegyezni :

Tehát a tér, idö, a súly, a számok :

Anyagvilági mérveket jelölnek.

De tán ebböl csak nem következik, hogy

Szellemvilágunk mérveket nem ismer?

Hogy a mi eszme, nem foglal helyet ?

Hogy igy az Isten is helyen kivül van ? . . .

A végtelent elfoglaló valóság ! . . .

— Hanem kit ugy lát némely bolcseség,

Mint tiszta, vagy mit mondok ! puszta eszmét :

Alaktalant, és igy lényegtelent

Hát nines erkölesi tér ? eszményi tér ?

S nem ismerUnk e téren t á j a к a t, mint

Kulön faju eszmék külön hazáit ?

S nem egymás m e 1 1 e t 1 vannák e fajok ?

Egymástól t á v o 1, egymáshoz к ö z e 1 ?

És nem következnek egymás u t á n ?

Vagy : én, te, б : nem hármat tesz, csak egyet ?

Nagy és kiosiny, a felsö és az alsó :

Egy mérvet és azonságot jelent ott ?

A szép, s a rút, igazság és hazugság :

Nem átellenben foglalnak helyet ?

Mint a világosság és a sôtétség.



440

Aztán vajjoh van eszme a világon,

Melyhez nem test utján jutott az ember ?

Van eszme, mely amugy közvetlenül

Szállott alá az égbôl ? es a melyet

Érzékek nélkül fogtunk volna fel ?

Van eszme, mely magán ne hordaná

Erzéki származása bélyegét ?

Van eszme, mely anyagvilágot is

Ne képviselne ? melyben a világ

Jelen ne volne, lét-elem gyanánt?

Ki mondja meg, hogy hol van a hatar

A szellem- és anyagvilág közö'tt?! ?

A légen tûl aether van. Hát azon tùl ?

Üres a tér a csillagok között ?

Ki lâtott semmit ? ki foghatja fel

Annak valóját, melynek léte nines ?

Semminek lenni, vagy nem lenni : mindegy.

A semmi : nem lény ;"az ürnek pedig

Tartalma van, bár az nem látható

Érzéki szemmel : átlátszó nemes test.

Ez nem hebet mésként ; a végtelen tér :

Erövel és anyaggal van tele.

Igazságot kozépen kell keresnUnk ;

Harmoniátis, melyet a zenében

Mély és magas hangok találkozâsa,

» Ezek szükséges ôsszetartozása,

Vagyis, bensö egysége létesit.

A szent regélö ezt igy mondja ki :

„Az elsö és utolsó én vagyok."*)

Az os lény szól igy ; és ez azt jelenti :

Én vagyok az elsö'ok, s végeredmény.

Elsö ok nem lehet más, mint a szellem ;

A végeredmény nekUnk az anyagban

Jelenkezik. Tehát mondjuk ki, hogy :

Ok és eredmény (szellem és anyag) :

*) Ezeaiáe XLVni. 12.
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Egymasnak mulhatlan feltétele.

Örök titku bensö egység van ekként

A szellem és anyagvilág között.

Ebben találja értelmét az élet,

A végletek közötti összebangzas,

A mindenség örök barmóniaja.

Alaktalan lény nem képzelhetô ;

Ha nines alakja : ugy nem létezik.

De másfelöl kérdés : minó alakja

Lehessen annak, a mi végtelen ?

Pedig mihelyt alak : mar van határa.

Magad fejtéd meg e talányt Örök lény!

Minthogy az nem lebet határtalan

Minek alakja van ; s mei t végtelen

És osztbatlan egységnek nines alakja :

Tebát felosztád istenségedet

Egyéniségek nemére és fajara,

A kik minôségben és mennyiségben

Nyilvánitsák véghetlenségedet ;

S egykoruak levén dicsö Magaddal :

Birják örök tulajdonságidat;

Esegy tôrvényt ismerjenek Tebenned.

Hogyha még több Isten is

Léteznék rajtad kivül, csak

Ilyen Isten volna képes

Látni, milyen vagy kivülröl

S látni lényednek mivoltát,

A ki „elsö" vagy, s „utolsó!u

És mivel mi nem vagyunk

Ietenek, csak istenrészek,

És minthogy Benned vagynnk :

Kivltlröl nem láthatunk.

Ámde bár nem látható be

Sem valód külsö alakja,

Sem pedig bensö mivolta

A mi értelmünk szemével :

Kárpótoltad ezt a biányt

A midön megengedéd, hogy :

Foltaláljunk érzelemmel.
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Nem vagy-e Te, szeretetnek

Hön imádott istene ?

Nem vagy-e Te szerelemnek

Égfl napja, a ki mindent

Földeritesz. égi fénynyel,

S boldogitaaz égi hévvel ?

És mi nem vagyunk-e mind

Lángoló sugáraid ?

Nem nyilván mutatja ezt

Im e vágy is, u.ely ôrôkké

A magasba von Tehozzád ?

És nem hangosan tesz erröl

Bizonyságot a kebel, mely

Hâlaérzéstôl dobog fel,

A midön fôlséges arczod

Szinröl szinre látbató,

Szeretetnek fénykôrében,

EletUnk ama könyvében,

Melybe képôket beirták

Jó пaрок, rosz hónapok? . . .

Hol sö'tét az áinyazat, hogy

Annál fényesebb lehessen

A világos rész a képen ?

Hálaérzet, önszeretet :

Nem jelent e két szó egyet ?

Meglehet. Hanem ha még a

Hálában is volna önzés :

Ugy a jobbakból való lesz.

Osztön ez, mely adni késztet ;

Olyan lelki mozzanat,

Mely a vett jót mélyen érzi,

SzentUl tndja, s viszonozza,

A mint tele telhetik ;

És e ténynek öntudalma

Fölmagasztal, boldogit.

A ki fàjdalmat nem ismer :

Az nem tudja megbecsülni

A mi enybe, a mi édes.
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Ostôrvényed mükôdése

Bárha fáj is néha-néha :

Hála érte ! mert kezedböl

Nem johet más, mint örök jó.

Lám az ércz a tüzbe, tisztul.

Igy a kinok fóldi pokla

Bármi rettentö kohó :

Mindig embertisztitó.

Én tudom, hogy itt vagyok,

S érzem, a mit nem tudok :

Hála érte mindôrôkké !

Es vagyok világosságnak

A teremtö ész napjának

Egy sugára.

Os erönek, hatalomnak,

Végtelen tulajdonoknak

Részarányos birtokosa,

Ontudalnias tényezoje,

És hálás elismeroje

Mindezeknek. Es ilyenkor

A mit gondolok, vagy érzek :

Mély alázat és csodálat ;

Megdöbbentö villanatja

Annak a mi tulvllági,

A mi szent, örök, dicsö, nagy ;

Hódolat, szent borzalom,

Büvös bajos vonzalom ;

Ihletésnek állapotja,

Mely világosan mutatja :

Hogy jelen vagy, s én az égben,

Cdv0sségnek érzetében.

E szerint imádkozásunk :

Szeretet, mely adni vágyik

Vettekért a mult idöböl ;

S birni vágyó szerelem :

A jövöre kérelem.

Amde mit kivánjak én,

Mit ne tudtál volna régen ?
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Azt kivánjam nagy szerényen :

Hogy örök torvényiden

Kedvemért változtatást tégy '?

S én kivánjak ilyet, a ki

E torvényeknek vagyok

Közlönye s valósitója ?

Hogy nem volna scmmi vágyam :

Azt nem mondhatom ; hiszen

Vágyakkal jövüuk világra,

És azokkal távozunk

Innen e boras vidékrôl,

E félig rabállapotból

— Tcsti helyzetUnkct értem, —

A világosság honába,

A szabadság birtokába.

Vágyam az, hogy megfeleljek

Annak, a mit kUldetésem

Itt a loi dün hoz maga val :

Vivjak emberméltósággal,

Mint eröid és hatalmad

Bizományosához illik.

Jó kedélyem el ne hagyjon,

Szellemem csak jót akarjon,

És irányt a tetterönek

SzUntelen jobb részem adjon.

A müvészet szép világa

Nagy világod képe mása.

A müvészet édenében

Ott virul, mint a regében :

Tilalomnak, siralomnak

Egyeszményi almafája,

Melynek tâja :

Csábok, ingerek tanyàja,

Éserkôlceijónak rosznak

Édes-kinos iskolája.
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Hála neked nagy tanár ! bogy

Én itt járok iskolába !

Es hogy : létünk e talánya

Fejtve van mUvészetemben,

Mely ¡ránytü életemben.

Mert ha voltaképen érzem,

Hogy mi a s z é p, és mi a r ú t,

Mind eszményi, mind erkölcsi

Értelemben : akkor azt is

Tudni fogja érzetem :

Hogy mi a j ó és mi a r o s z.

Bâr tndoiu. hogy általában

Mind az, a mit érzUnk, látunk :

Jó ls, rosz is.

A szerint jó, vagy pedig rosz

A dolog, mint az reánk hat;

Mint egyéni ér/.etlink

TUkrében niutatkozik.

Minden élö lény, mi csak van,

Minden tény, mindcn dolog :

Csak tulajdonságok által

Képes azzá lenni, a mi ;

És ezen tulajdonok

Csak hasonlitások által

Lesznek épen olyanokká.

Ugy hozhatja hát magával

A viszony, melyben vagyunk

A dologgal szembe, hogy

Jó hatásunak tUnik fel

A legádázabb elem,

Mint : a tUzvész, a ragály, a

Jégviliar, vizáradások

S több effélék.

Mily csodálatos jelenség,

S mégia mily természetes ! hogy

Végtelen jó, s végtelen rosz,
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Nem csupán megférnck cgyütt,

Söt a kellíi tényezôk az

Altalános összehangzäs

Bámulandó szép müvébez !

Mily mesésen hangzik ez; bogy

Lételét minden dolognak

Ellentétc a d j a meg!

És mily egyszerü igazság.

Mert avvagy képzelhetô-e

Bárml lény, avvagy sajátság,

Önnön ellentéte Délkül ?

Hogy világosság lehessen :

Lenni kell s ö t é t n e к is.

A „k i c s i n y" fogalma már

A „n agy"-ét magába zárja.

bátorság és félelem,

GyUlölség és szereleni :

Egymás nélkül semmi sem.

Egymástól vesz mindenik

Létet, értelmet magának.

Minden eszme,

Szembeállva ellenével,

Ugy tünik fel,

Mint b i á n y a ellenének,

Mint a melyet ö tagad,

S teljesen к i z á r magából.

A ki T é g e d nem ismér,

Rettentö hatalmu Isten !

Az tagadja a v a 1 ó t,

Avilágosságot, ésa

Végtelenjó létezését.

lly szerencsétlen szUlöttnek

A fejében és szivében :

A sôtétség és hazugság
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És :i r о s г foglal helyet

Tulnyomólag.

О tagadja, mint „п to 1 s ó",

„Е 1 s e j é tu : a lét okát, és

Ellenmondva ônmagânak,

Semmiséget fog magára.

Mit beszélek én ? hiszen

Ilyeneknek lenni kell,

Még pedig mulhntlanul, bogy

Ellentétôk is lehessen !

A tanuság innen az, hogy

A világok öszletének

Végtelen képcsarnokában

A fénypontokat : v a 1 ó s á g,

S z é p, n a g y és j ó képezik ;

Mig ezeknek árnyazatját,

Vagy hiányát :

Al, czudar, gonosz teszik.

FölderUl immár az is, hogy

Mit jelentsen a tudásnak

Oltbatatlan vágya bennUnk.

Azt, hogy a mily végtelen

A titoknak égi taja :

Szlntoly végtelen tôkélyre

Van hivatva szellemünk.

Látni és ismerni Téged

Lények lényét : égi ösztön,

Birni vágyó szerelem.

Birni Téged, annyi mint

Birni a legiöbb eröt,

Es a végtelen hatalmat.

Eltulajdonitani :
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Jónak, szépnek és dicsönek

Legfensöbb tôkélyeit.

Minthogy ez nem eshetik meg :

Azt értjük meg a dologból,

Hogy lelkünk egyénisége,

A tôkélyben mindôrôkké

Fog haladni és haladhat

A nélkül, hogy véget érne.

Mert hisz ebben véget érni,

Epen annyi leime, mint :

Résznek nöni egy egészszé,

És a többi részt kizámi,

Vagy magában egyesitni.

A ki hát egyéniség :

Az nem nöhet akkorára,

Mint a lények ôsszesége.

A mi csak r é s z, a mi csak tag:

Abból nem telik ki m i n d e n.

E szerint a teendö,

Hogy megismerjük magunkat,

Mint tagot, részt, mint sugárt ;

S feldefitsUk a valót,

A nemest, a szépet és jót ;

S mint világosság szülötti :

Fényesen érvéDyesitsUnk

A magunk egyéniségét :

Jóltevoleg, mint az áldás,

Hasznos és gyö'nyört okozva

Mindenütt a merre járunk.

A mi van : nem 1 e 1 1, bauem van.

S abból, a mi létezik,

El nem veszhet semmi sem.

És ha el nem vész a durva

Része annak, a mi van :

Akkor mennyivel kevésbé
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Veszhel el belöle az,

A mi lényeg, a nemes rész ?

A mi épen létet ad

Annak, a mi nemtelen ?

Semmi sem holt a világon -

Minden él, csak állapotja

Változandó.

E szerinteszó: „enyész'et,"

Erzékek szerinti szó ; csak

Fóldiség ábrázolója.

„Kezdet és vég : a semnii sem tíibb,

Mint anyagmérvek szerinti

Eszrevétel. Epcn olyao,

Mint a reggel és az est ;

Mint a bónap és az év.

Igy e név is, bogy : „Ii a 1 á 1," a

Gyó'nge lelkek réme, szinte

Jámborrá lesz, azt jelentve :

EletUidja, átmenet, vagy

Allapotnak, belyzetünknck

Változása.

Hát a gúzzé változott viz,

Es az ellobbant ö'lö por

Semmivé lett :

A midó'n eltUnt a légbcn

Tcsti látásunk elól ?

Nem, csupán csak állapotja

Változott át. Fólcseréltc

Láthatatlan lét-elcnimel

Azt, mi rajta látható volt

Testi szemmel.

EOBKSSY OALAUBOÜ ÜÁUOB KMLÉKK. 2 У
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Eltününk a látbatárról,

Elfogyunk, mint a szôvétnek,

ElrepUlUnk, mint a gyémánt,

Megsokalván a tUzet, vagy

Börtönllnket.

Kölcsö'nzött nebéz mezUnket

Visszaadjnk fcildanyánknak.

Ennek életébe olvad

A mi hozzá tartozik.

Szellemiink azon erö,

Melynek hatalma van lenni,

S mely a testet elhagyá :

Könnyeden folytatja utját,

Melynek vége nines sehol,

Mert az a tôkélyek utja.

E szerint lényiink alakja

Megmarad, mert szellemünkön,

— A bensö egyéniségen, —

Nem történik változás.

így az is természetes, hogy

Vágyaink velünk maradnak.

Mert hiszen bennünket épen

Vágyaink röpitnek át a

Tulvilágba. És mi öket

Ott korlátlanul követjük,

Merre tetszik vinniök.

Itt az ember g o n d o 1 : ott 1 á t.

A mit itt lent képzelünk:

Azt ott 1 á t j a szellemünk.

Szellemünkre nézve tôbbé

Nem létezvén testi gátak :

Ott leszUnk a bol kivánjuk ;

Minden ember lelki areza
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Láthatóvá lesz elöttünk,

S hogyha tetszik : olvasunk

A szivckben és vesékben.

EUkor, ugy hozván magokkal

Hajlamink, vonzalmaink :

Égi-tiszta szenvedélyek

Fllznek össze mindazokkal,

A kik és mik fenn az égben,

És a földön érdekelnck.

És ha tetszik : részt veszünk az

Embcrek dolgában itt lent ;

Egyesekre, s igy a közre

Hatva titkos utain a

Vonzeröknek.

Ekozvetlenség azonban

A földhöz való viszonyban

A szerint tágul meg, a mint

Égi pályánkon haladva,

SzellemUnk a fôldiségtôl

Oly eszményi messziségre

Távozik, hová az ember

Tâvcsövön sem lát el innen.

lly magasságból csupán

Közvetett módon lehet már

Közlekedni földiekkel.

Mert azon eszményi tájon

Istenibb nyelven beszélnek ;

Ennek ábéczéje közt

Földi nyelvUnk egy betüjegy,

S e betüknek száma nincsen,

Földi eszmék, földi képek

Kis világa :

Annak a roppant világnak

Egy parányi tartománya.

És ezen dicsö magasság

Nem csupán az é s z tôkélye.
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Értelem, tudas, itclet

Egi fénye :

A tökélynek ott csak egyik

Alkatrésze.

A magasban,

A ki ember, kell bogy abban

A kebelvilág tôkélye

Onmagát érvcnyesitse:

Véghetetlenül szeressen,

És о к о z z o n bö szerelmet.

TUndôkôljék tisztasága,

És a legföbb boldogságot

Boldogitásban találja.

A menyország igy valósul

Akebelben, a siron tul.

Szeretetben boldogok :

Tiszta fényes angyalok.

Ez tehát azösszehangzö

Nagy tokélyek égi tája.

Itt bajnallik, itt virad raár

Minden lét el s ö okának

Mély titku bensö világa.

Ily magasságból a szellem

Nyelve, itt lent crtbetetlen.

Amde ég és fold között

Egy örök távirda van,

Szakadatlan

Kapcsolatban.

Szellemeknck láncza cz, kik

Szeretetben

Egyestllten

Képeznek sugárvonalt

Embcreknck lelkeiglen,

Innen Istcn sziveiglen

Amen!
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Jászberény, Sumliss Elefánty Viktoria

ivén 10.

Jaszberény, Parkas Anna ivén 1 .

Kassa, Pésüs György ¡vén 7.

Kassa, Klesztinsky László ivén 1.

Kassa, Nagy Luiza ¡vén 15.

К a г c z a g, Veress Károly ¡vén 10.

Kecskomét, Christophory llona ivén 1.

Kolozsvár, B. Bánñ'y Dánielué ivén 1.

Kolozsvár, László József ivén 1.

Kolozsvár, Varga Lajos ivén 3.

M.-S z i g t, Várad¡ Gabriella ivén 10.

M i s к o 1 c z, Киn Bertalan iven 4.

M ¡ s к o 1 c z, Solymosi Samu ¡vén 7.

Nagyvárad, Igmándy Janka ¡vén 1 .

Nagy-Károly, Veres Sándor ivén 4.

Niagy-Körös, Gubody Mari ivén 4.

Nagy - Körös, Filo Lajos ivén 4.

N y i t r a, Mazóly István ivén 1 1.

Oroszháza, Döry Viktor ivén 6.

P á p a, Váli Ferencz ¡vén 2.

P e 1 s ü c z, Szentpétery Sámuel ¡vén 2.

P o z s o n y, Lehr Zsigmond ivén 1 1 .

Pest, Aczél Sándor ivén 1.

Pest, Adamovics Maüld ivén 17.

Pest, Auspitz Antal ivén 1.

Pest, Balms Szögyeni Antonia ivén 2. •

Pest, Batta Józsa ivén 4.

Pest, Gróf Batthyány Lajosné ¡vén 4.

P e 8 t, Béla Emma ¡vén 1.

Pest, Doczkó Dániel ivén 1.

Pest, Cs. Kiss Janka 5 ft. egy példányért.

Pest, Dániel Pál ivén 1.

Pest, Detrich Zsigmond ivén 2.

Pest, Dulka Sarolta ivén 9.

Pest, Eichuer Anna ¡vén 30.

Pest, Fáy Ferencz ivén 7.

Pest, Feleki Munkácsy Flóra ivén 1.

Pest, Giezy Kálmán ivén 1.

Pest, Hajós Madarassy Erzsébet ívéu 5

Pest, Ilartleben és tára 5.

Pest, Horváth Boldizsár ivén 1.

Pest, Hubenay Ida ivén 10.

Pest, Jeney Kornelia ¡vén 12.

Pest, Jókuty Bertalan ivén 1 1.

Pest, Ifj. Katzvinezky János ¡vén 100.

Pest, Özv. Kajlinger Mihályué, szül. Blum

Teréz ivén 17.

Pest, Gróf Karáesonyi Gu¡do ¡vén 1.

Pest, Kovács Kálmán ¡vén 8.

Pest, Özv. Krammer Fülbpné ¡vén 9.

Pest, Kún Barna ivén 9.

Pest, Lauffer testv. könyvk. 1.

P e s t, Matolay Gyuláné ivén 20.

Pest, Mátyus Izidor ivén 13.
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Pest, Pauler Gizella ¡vén 46.

Pest, Báró Podmaniczky Frigyes ¡vén 2.

Pest, Radnótfáy Sámuel ¡vén 1.

Pest, Santa Antal ivén 1.

Pest, Stoll Ödön ivén t.

Pest, Sulyok Mór ivéu 1.

Pest, Szigethy Szabiy Erzsi ivén 6.

Pest, Sztárok Tomcsányí Fiancziska ivén 1.

Pest, Üzv. Szüos Lajosné ivén 2.

P e в t, Vajda Józscf ivén Я.

Pest, Várady Károly ivén 1.

Pest, Weidinger Henrik ivén 1 1.

P é c z e 1, Ot lyk László ivén 9.

Puszta-Téres, Rutkay Károly ivén I .

Rév-Komirom, Nagy Miliály ivén 5.

Rozsnyón, Jutth Janos ivén 2.

S a г к a d, Márki István ivén 12.

Szabadka, Gyelmis, született Latinovics

Caecilia 5 ft. egy példányért.

S z a 1 к a, Jutth Lajos ivén 1.

Szalonta, Ercsey Sándorné ivén 24.

S z a r V a s, Mocskónyi Agoston ivén 3.

S z a r V a s, Sipos Sandor ivén 3.

Szatmár-Németi, Kováes István ivén 45.

S z a t m á r-N émet i,Nagy Áron Géz» ivén 13.

Szászváros, Vitályos József ive'n 10.

Szeghalom, Sólyom Bal&zs ivén 1.

S z i r a k, Gr. Degeufeld Lajosné ivén 1.

T.-D a d a, Ternes Barna ivén 1.

T e n к e, Ujlaky Ferencz ivén ó.

T o к a j, Karácsonyi Pál ivén 1.

T o r n y a, Csiky Gergely ¡vén 1.

Vág-Ujhely, Keller Emil ivén 2.

V.-P a 1 o t a, Patay Irma ivén 15.
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Sajtó-hibák.

A 111-dik lapon, alulról 6zámitva a harmadik sorban, e helyett : „hogy negyven", kügazítv,

„hogy к ö z в 1 negyven."

A 224-dik lapon, felülröl számitva a huszonegyedik sorban, e helyett : „A uéma szetet", küga

zítva : nA náma s z e r e t e t."

A 253-dik lapon, felülrSl számitva a hnszonhatodik sorban, e helyett : „Mely kesereg", kiiga

zítva : „Mely к e s e r g."

A 431-dik lapon, felülröl számitva a harmadik sorban, e helyett: „a szólóló", kiigazítva

„a s z ó 1 ó."
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