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megyeházán. A vizsgálatokon H avass kir. erdőfelügyelő 
elnököl, tagjai pedig O csár Károly kincstári föerdész
és N oszdroviczky erdőmester. A vizsgálatok négy napot 
vesznek igénybe s akkor kiosztják a képesítésről szóló 
okmányokat.

* Ügyvéd a  vádlottak padján. Ez alatt a cim 
alatt irtuk meg pár nappal ezelőtt, hogy S za b ó  
Lajos ügyvéd három rendbeli csalás és sikkasztás
miatt a vádlottak padjára került. A törvényszék 
ma hozott ebben az ügyben Ítéletet, mely Szabót
a Becskey-féle panaszt illetőleg bűnösnek nyilvá
nítja s a btk. 355. §-ában körülirt sikkasztásért
e g y  é v i b ö r tö n n é l sújtja s ezenfelül 3 évi tartamra
politikai jogainak elvesztésére és hivatal vesztésre 
is ítéli. A másik két vád alól a bíróság felmentette: 
Az ítélet hallatára Szabó, ki a tárgyalás alatt 
többször mutatta magát felette idegesnek, meg
hajlott és alig hallhatóan felelte:

— Tisztelettel felebbazek.
* R ö v id  h íre k . Hirtelen halál. P isek Györgyné

napszámosnö ma reggel a VIII. kér. Déry-utca 2. sz. a. 
hirtelen rosszul lett és meghalt. Boncolás végett a 
törvsz. orvostani intézetbe vitték. — Veszekedő cseléd. 
F elföldi Mari cseléd ma reggel a csömöri-ut 46. sz. a. 
Tóth JáDOsné házmesternével összekapott s veszekedés
közben leöntötte karból! al. Tóthné sérülése nem súlyos. 
—  Kabátlopás. Dr. Guttmann József szigorló orvos 
őszi felöltőjét tegnap este az üllői úti Valéria-kávéház-
ban ellopták. A rendőrség a tolvajt nyomozza.

József főherceg e's Jókai jubileuma.
A Jókai-jubileum rendezésére megalakult

nagybizottság élén, a mai naptól fogva az ország
legnépszerűbb főhercege, nemzeti mozgalmaink 
legbuzgóbb pártfogója: J ó z s e f  főh erceg áll. Ma ér
kezett hazafias szellemtől áthatott levelében a leg
nagyobb örömmel fogadja el a Jókai megünneplé
sére megindult mozgalom védnökségét. A végre
hajtó bizottság nevében báró Eötvös Loránd ne
hány nappal ezelőtt a következő levelet intézte 

■ József főherceghez:
»Császári és királyi Fenség !

Jókai Mór ötvenéves irói jubileumát ké
szül megünnepelni az ország. Száz és százezer
magyar s z ív lelkesedése akarja megkoszorúznia 
legnagyobb magyar regényírót még életében az
immortel koszorújával. Olyan ünneppé akarjuk 
tenni jubileumát, hogy ezzel ne csak öt, hanem 
magunkat is megtiszteljük; magunkat, a kikre 
fény hárult az ö lelke fényességéből, dicsőség az
ő müveinek diadalából.

És a mikor az egész nemzet kívánságának
tolmácsolói lettünk, a mikor az országos Jókai-
jubileum rendezését magunkra vállaltuk, még a 
megalakulás stádiumában támadt bennünk a 
remény, hogy Császári és királyi Fenségedet 
mozgalmunk védnökéül megnyerhetjük. Bíz
tunk abban, hogy a legmagyarabb főherceg, a 
ki részese minden örömünknek, osztályosa min
den bánatunknak, velünk együtt örvend a kincs
nek, a melyet mi Jókai Mórban a magunkénak
vallunk és ünnepli a géniuszt, a mely egymagá
ban ötven óv alatt egy egész irodalmat alkotott.

Császári és királyi Fenség 1 Immáron köze
ledik az idő, a mikor a galambősz hajú, de lelké
ben fiatal jubiláns költő előtt szeretettel és ra
jongással meghódol a nemzet. Az ünnepség moz
zanatai már formát nyertek és a jubileum nap
jára az egész ország készülődik. Alázattal for
dulunk Fenségedhez, kegyeskedjék a megindult
mozgalom védnökségét elfogadni s fenséges ne
vével a mi munkánknak súlyt adni. Tűzze az
első babérlevelet a koszorúhoz a legmagyarabb
költő fejére a legmagyarabb főherceg.

Kérjük Fenségedet e kívánságunk teljesíté
sére s egyszersmind kegyeskedjék megengedni, 
hogy nevének autogrammjával bocsássuk ki a 
magyar közönséghez mellékelt felhívásunkat.
Találja rajta minden magyar ember, a midőn 
legnagyobb élő költőjét ünnepli, a mozgalomban 
elsőnek József főherceg nevét.

A »Jókai-jubileum bizottsága« nevében
hódoló tisztelettel

báró E ö tv ö s  L o r á n d ,  
elnök«

József főherceg a védnökség elfogadásáról a 
következő levélben értesítette báró Eötvös Lorán-
dot, mint a Jókai jubileum végrehajtó bizottságá-

. nak elnökét:
Méltóságos Uram!

A Jókai-jubileum bizottságának hozzám in
tézett felszólítását legbensöbb örömmel fogad
tam, és mint a magyar irodalom dicső élharco
sának, jubiláns hazai költőnknek igaz barátja, a 
megindult mozgalom védnökségét legszíveseb
ben fogadom el.
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Egyúttal kérem Méltóságodat, engem azon
előfizetők sorába följegyeztetni, a kik Jókai pá
ratlan müveinek diszkiadását óhajtják bírni, és
mellékelve származtatok át 3 példányra 600 
forintot.

Kedves emlékek ezen munkák rég múlt idők
ből, midőn távol földön, olvasásukban otthon ér
zem magamat.

Fogadja Méltóságod benső ragaszkodásom 
kifejezését, melylyel maradok váltig

Alcsuthon, 1893. október hó 20-án,
őszinte tisztelője

J ó z s e f  főherceg , s. k.«

Duse mint Odetta.

Lágyszívű embereknek nem tanácsoljuk,
hogy Dúsét sokszor hallgassák. Nem, mert ez a 
csodás művésznő, a sok élvezet mellett sok fájdal
mat is okoz azoknak, akik a mai prózai világban 
még eléggé jók, vagy naivak arra, hogy magukat 
teljesen átengedjék a művészet által keltett illú
zióknak. Lám, Odettájával ma is nem egy szem
ben nyitotta meg »a jóság forrását,« pedig eszkö
zei, melyekkel ezt a hatást előidézte, ma még egy- 
szerüebbek voltak mint valaha. Nem voltak mű
vészeti rafinemental kiszámított pose-ai, mozdu
latai ; a heves kitörések izgató hatásaihoz nem fo
lyamodott és mégis mindnyájunk szivébe tudott
markolni, mikor benne nem a n ő t, hanem a gyer
mekén .nagy szeretettel csüggö a n y á t láttuk.

És láttuk szerepének minden nagyobb moz
zanatában, mert a művésznő tudta, érezte, hogy a 
női kötelességeiről megfeledkező nőt — talán job
ban is, mint azt Sardou akarta — csak igy lehet 
közel vinni rokonszenvünkhöz. Azok a jelenetek,
melyekben az anyai szeretet nyilatkozott meg, — 
valóságos mesterművei voltak a színpadi ábrá
zolásnak, s a kritikusnak, ki ezeket a jelene
teket leírni, megmagyarázni akarná az olvasónak,
legalább is olyan virtuóznak kellene lennie az irás
művészetében, mint a milyen mester ez az olasz 
asszony akkor, ha a s z í v érzelmeinek ad han
gokat.

Midőn az első felvonásban Clermont-Latour 
gróf házából kiutasítja, leányáért Bianca szobá
jába rohan. Az a kettős felkiáltás (Leányom! 
Leányom!), melyet az üresen maradt szobából hal
lunk, egy pillanatra megfagyasztja a vérünket, s 
mindjárt előkészít bennünket a szerencsétlen, bű
nös asszony katasztrófájára. 8 mit szóljunk lihegő,
szakadozott beszédéről, melylyel az anya jogait 
védelmezi, vagy a férje arcába dobott »Hitvány!« 
felkiáltásról, melylyel az első felvonás végződik ? 
Mindezek bámulatos realizmussal ellesett, de egy
úttal a költészet fényétől megaranyozott mozzana
tok ábrázolásában.

A harmadik felvonás utósó jelenetében, hol 
férjével kell megvívnia a szörnyű harcot, ismét az
anya áll előtérben. Gyors és szakadozott beszéde}
melylyel leánya láthatásáért küzd, s férje ellenve
téseivel szemben anyai jogait hangoztatja, színek
ben, árnyalatokban annyira gazdag, hogy azt jelle
mezni vagy másnak utánozni csaknem képtelen
ség. Ebben a mozzanatban a subjektivitásnak olyan
mértéke nyilatkozik meg, mely méltán tölti el
ámulattal a hallgatókat.

És ha játéka fénypontjának mégis az utolsó
felvonás ama jelenetét mondjuk, melyben tizenöt 
év után, virágzó hajadonná fejlődött leányával
találkozik: ne higyjók, hogy Duse művészete 
méltánylásában túlzásba estünk. Igen, ez a jelenet 
Dúsénál egyik csudája a színpadi ábrázolásnak. 
Ingatag léptekkel lép a terembe, s mig szemei
folyvást a szeretett gyermeken révedeznek, alig van 
hangja, hogy megszólaljon. Fojtott hangon, aka
dozva beszól, nem tud uralkodni az emlékek által
fölkeltett érzelmek felett, egy-egy elfojtott hang
ban, egy-egy váratlan kérdésben már közel áll 
ahoz, hogy szivét egészen föltárja; de aztán erőt
vesz magán, némán leánya nyakába borul, majd, 
lassan, elhalón rebeg néhány szót és távozik, meg
könnyebbülve, arra az útra, a honnan számára 
nincs többé visszatérés. E jelenet hatása leírha

tatlan. Az igazság ereje itt oly praegnansan 
nyilatkozik, hogy a néző egy percre a tetszés
nyilvánításról is megfeledkezik, s szemével és
szivével némán követi a művésznőt, ki immár tel
jes erővel uralkodik felette.

Hogy Dúsét hányszor hívták ki minden fel
vonás után ? — miért irnók ide. Az ő diadalát
nem a tapsok, kihívások mutatják, hanem a hall
gatók arcán visszatükröződő ámulat és meghatott
ság. 0 nem tucat-művésznő, s mint ilyennek a si
kerei sem — a megszokott, ismert sikerek.

A  K Ö L T Ő .
— Szatíra. *) —

Egy zimankós őszi napon,
Kitekinték az ablakon.
Szürke, borús künn a tájék,
Mintha egész világ fáznék.
Zúgott-búgott a szél szárnya, 
Imbolygóit minden fa ága ;
Hullt a gyér lomb locsba, sárba, 
(Hulló falomb, — színe: sárga)

Sárga falomb, bulió falomb, 
Csengő-bongó, bús nyájkolomp, 
Elszállt madár, üres fészkek . . . 
Semmi virág, semmi ének!
Meleg szobából kizárva,
Egy didergő, éhes árva.
Fenn az égen felbök rongya,
Lenn a földön csóka-csorda, 
Kukorica-rontás, bontás,
Temetőben bús sóhajtás...
— Csupa uj tárgy és uj eszme — 
Ha elhagynám: kárba veszne. 
Lelkemre, e panoráma —
Száz poétát hozna lázba J

Nos! ? Magam is lázba jöttem, 
(Tollat, papirt, tintát vettem.)
Nem törődve jajjal, bajjal — 
írni kezdek kúszált hajjal.
A papírra rámeredek . . .
Ráncolt homlok . . . Méla szemek ... 
Múzsám csókja.. . Üres gyomor .., 
(Egész lényem szörnyű komor) 
Pislogó mécs ... Rideg szoba... 
Jobb hangulat, — soha, soha!

Készen vagyok. Belekezdek:
» . . . Ott künn süvölt a fergeteg,
A szegény árva felsóhajt,
Bősz őszi szól lombot szakajt, 
Temetőben a szellemek,
Vadul kacagva lejtenek,
Szívem belől vérzik és fáj. . .
Ah, mily kopár az őszi táj! . . «

Ez már pompás! Kopasz Sekszpír
— Megeszem — hogyha ilyet ír! 
Mily fenséges, mily isteni,
Oh én dicső, oh én zseni!
Hol a tükör, hagy lássalak 
Derék fiú s bámuljalak!

Költő vagyok ! Ki mondja még,
Hogy én, ki annyit szenvedék,
Kit körülvett már ezerszer 
Éhség, nyomor, »Katzenjammer,« — 
Ki mondja még?hogy nem vagyok 
Nagyobb, mint a többi »nagy«-ok.

Költő vagyok ! Ezer áldás,
Érjen ezért bús hervadás,
Mert ha e zord őszi napon,
Nem nézek ki az ablakon :
Ennyi dicső tárgy és eszme,
El lett voln örökre veszve !

Ám ha egyszer belekapok —
(Bármit mondjanak a lapok)
Legyen ősz, tél, nyár vagy tavasz, 
Akár esik, akár havaz —
Szárnyakat ölt merész dalom 
S a Parnassust benyargalom!

Hiszen mindez könnyen megyen,
Csak toll, papír s tinta legyen!
Kinek meg van ez a három:
Poéta az mindenáron!

S sb e si S amu.

*) Felolvasta szerző az Erdélyi Irodalmi Társaság
ülésén.
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