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2. »Ének a szelItIkhöz. Lohengrin operából, eJ6a:dja 
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8. Ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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kiséri .............. . 

Aliu Af. Smith. 
Alaek Gabndla. 
Bcl/ovit •. Imre, zeneigazg. 
1óza1~ M:"klo's, esperes. 
Maci.: Gabriella. 
Bellordcs Imre. 

5. :>Leányaink 
felolvassa 

otthona Londonban .. irta és l dr. Korcllmáros Kálmánné, 
. . . .. . . . . . . . . ( tanárnő. 

6. Tennyson: >l ln Memoriam _, ismerteti. Ji:n;a1l A!t'klós. 
7. Orgona-ábránd . , . . . . . . . . . . .Miss M. Smt"tlt. 

L eányaink otthona Londonban. 

Ezelőtt mintegy II évvel (189 1. év végén, vagy) az 1892. 
év elején főtisztelendö püspökünk levelet kapott Londonból. A 
levél írója Sharpe Emilia k. a. volt, egy lelkes angol unitárius 
nó, a magyar unitáriusoknak j óakaró bará tja, ki püspökUnket 
személyesen is ismerte még abból az idóból, midón az mint ta
nuló ifju - az én boldogult édes atyámmal együtt - kint járva 
Angliában, elsók közé tartozott , kik a köztünk és angol hitro-: 
konaink közt ma fenálló szoros barátság a lapját megve tették. 

Sharpe k. a. emlitett levelében az ó kedves . szerenységével 
olyan ajánlatot tett föl püspökünknek és általa a magyar unitá
riusoknak, amelylyel mindnyájunk háláj ára tette magát érdemessé. 

Tudvalevő, hogy az angol hitrokonaink által rentartolt theo
logiai akademiában, az oxrordi u. n. Manchester New College-ban 
állandóan van egy ösztöndijas hely, egy ott tanuló magyar unit. 
ifju számára. Ez t papi pályára készülő ifjaink igen előnyösen fel 
is használják, s miko r egyik hazatér, hogy 2-3 év alatt szerzet! 
tudományát és tapasztalatait it thon a lelkészi vagy tanári pályán 



érlékesitse, rendszerint mar utm kel a másik, hogy az üresen 
hagyott helyet ello~ll\lja. 

Sharpe kisasszony nlindenkor jóindulatu figyelemmel ki
sérte a NI. N. College magyar tanuló ifjainak haladását, ottani 
és később itthoni szereplésüket s azon gondolata támadt, hogy 
üdvös volna, ha az angol unitáriusok által, f6leg papjaik leányai 
számára fentartott leánynevelő intézetben, a londoni "Channing 
House School"-ban, állandóan egy-egy magyar unit. leány is 
nyerne kiképzést. 

FitlOm lelkéből kiáradó gyöngédséggel a7. ajánla t tételénél 
és később is mindig azt hangsulyozza i\'liss Sharpe, hogy ez az 
összekötö kapocs angol és magyar unit. nők között egyformán 
hasznos, üdvös lesz mindkettőre nézve, - de könnyü belátnunk, 
hogy ezzel csak könnyebbé akarta tenni számunkra az ajándék 
elfogadását éS kikerülni a7.l, hogy hálás áradozással köszönjük 
meg az áldozatOt, mit értünk, idegenekért oly örömmel hozo tt. 

Azt is elburkolla az ajánlat megtevésénél, hogy a Ch. H. 
5choolban tartózkodó magyar leány ott teljesen az ő vendége 
lesz, amennyiben ő fizeti 'érte a teljes fizető növendék ellátásáért 
járo dijat, ami kb. évi 1250 korona a mi pénzünkben. 

Már több hónapja voltam a Ch. H. lakója, mikor erre rá
jöttem j addig csak azt tudtam, hogy ott vendég vagyok, aki 
élvez mindent, anyagit és szellemit, anélkül, hogy másra gondja 
volna, mint hogy megszo!l:ja az előbbit, t. i. a szokatlan élet· 
módot s az angol konyha főztjét - s a szellemének kinálkozó 
so~ hasznos, érdekes taplálékból összeválogassa azokat, melyek
nek élvezete mellett a legtöbb haszonnal értékesitheti al· oU töl
tendö évet. 

Mert bár Miss Sharpe ajánlata eredetileg 3 évre szólott, 
midőn annak követ!teztében főt. püspökünk engem szól it ott fel, 
hogy a Ch. H. első magyar vendége legyek, körülményeim foly
tán csak egy évre vehettem igénybe a meghivást. 

Hogy pedig habozás néll<űl és sz ivesen fogadtam el, abban 
nagy részük volt azon kedves leveleknek, melyekben Miss Sharpe 
nemcsak a legszivesebben hivott, hanem valóban anyai gondos
sággal ellátott jó tanácsokkal>a legapróbb részletekre.-nézve: hogy 
mit vigyek magammal, mit ne ; hogy utazó kofferemre el ne mulasszam 
kis táblát erősiteni nevem és londoni czimemmel- mi nélkül angol 
nem utazik; mit tegyek , hogy pénzemet s utazó-jegyemet el ne lopják 
az uton; hangsulyozta levelében, hogya I(arácsonyi és husvéti 
szünidókben az ő vendége leszek, amely körülmény fontosságát 
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csak akkor éneltem meg, mikor láttam, hogy a 4 heti karácsonyi 
és 3 heti husvéti szünidő tartamára a Ch. H. kapui bezárulnak 
a növendékek előtt s igen nagy zavarba jöhet az, ki nem gon* 
doskodolt előre, hogy legyen hol töltenie n szÜnidöket. Miss 
Sharpe figyelme azonban kiterjedt erre is. ngy mint mindenre, 
már odaérkezésem előtt is, hát még azután. 

Megérkezésemkor nem mutatott meglepetést sem Miss Sharpe, 
sem 2 évvel fiatalabb nővére Matilda, afölött, hogy szürke, angol 
II tazóruhában érkez tem meg eXOIikus nemzeti viselet helyett; 
mig a Ch. H. Sch. többi lakói nem titkolták, hogy e tekintetben 
igen csalódtak, s később többször hallottam sajnálkozást afölött, 
hogy egyet sem hoztam magammal festői nemzeti ruháim közül. 

Minthogy egyik főczélom, hogy Önök előtt is az ő kedves 
és tiszteletreméltó valóságában álljon a mi nemes szivü barát
nőnk, elmondok egy kis epizódot, mely egyaránt jellemző az ő 
finom gyöngédségére, mint ar ra, hogy milyen vélemény nye l van
nak felőlünk a távol nyugaton: 

Este és fá radtan érkezvén meg, mindjárt nyugalomra tért em. 
Másnap d. e. i\'liss Sharpe sétálni vitt s ugy intézte . hogy meg
késve jö ttünk az ebédhez s igy kettőnknek külön teritet(ek egy 
kis szobában. Feltünt nekem, hogy az ételeket behozó szoba leány 
nem szolgált fel az asztalnál, hanem magunkra hagyott és maga 
Miss Sharpe kinálgatott, a legszeretetreméltóbban gondoskodva 
rólam. De oem voltam még ismerős a szokásokkal s nem sokat 
gondolkoztam ezen körülmény okairól. Csak sokkal későbben 
jöttem rá, hogy ami kedves öreg bará tnőnk attó] tartott, hogy 
a messze keletröl érkező magyar leány nem jogja tudni, hogya1l 
keuf}e a kést és villát I Nehogy pedig e miatt bárki - akár csak 
a cselédség is - megszólhasson, s nehogy figyelmeztetéséért 
bárki előlt is pirulnom kelljen: ezért kellett nekünk először kel* 
ten, tanuk nélkül ebédelnünk. Amint finom lelkét később meg~ 

ismertem, gondolom, igen nagy megkönnyebbülésere szolgálhatott, 
mikor látta, hogya gyöngéJ. alakban beadni szándékolt figyel
meztetés fölösleges. Mindez akkor lett világossá előttem, mikor 
nehány héttel később egy olasz leány érkezvén a Ch. House-ba, 
azt nehány napig ugyancsak négyszemközti ebédre fogta Miss 
Sharpe. - Ez csekélység, de mégis jellemzi a mi kedves ba~ 
rátnőnk lényét. 

S ezzel a lelki finomságga l mekkora igény telenség párosul J 

Mindkét nővér végtelen egyszerüen, mondhatnám szegényesen 
ruházkodik; megjelenésí.ikből itélve, senk i sem gondoln á, hogy 



" 
atyjuk a tudós Sharpe Sámuel után - kinek nevét a British 
Muzeum is megörökítette, mint az egyptomi osztály egyik be
rendezőjét - jelentékeny vagyont örököltek. Szerény, igénytelen 
modoruk pedig nem sejteti, hogy a tudós atya leányait is a t ll

dományokban nevelte. Tudnak latinul, olaszul, kissé görögül is, 
Miss Matilda a francziában is behatóbb tanulmányokat tett, 
Emilia pedig annak idején héberül is meglanult, hogy édes aty
jának tudományos kutatásai ban buzgó segitsége, ugy szól va tit
kára lehessen. Ismereteik és olvasottságuk a7.onban tisztán tudo
mányos és vallásos művekre terjed ki, teljesen hiányoznak 
o!vasóasztalukról az irodalom világi hiuságokkal foglalkozó 
termékei. 

Számos testvér közül csak a 2 nővér él már a Highbury
téren álló tágas, nagy házban, melyben még szüleik laktak. 
Életmódjuk, konyhájuk is a legegyszerübb s a két jó lélek olyan 
keveset törődik azzal, ami az asztalra jön, hogy csak annát 
meghatóbb volt az a kedves gondoskodás, melylyel Miss Emily
nek arra is volt gondja, hogy kedvemért a tea mellé reggel 
sonka vagy tojás, délután egy kis finomabb sütemény, narancs
marmelade is kerüljön. 

Itt nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlitsem. milyen 
buzgó tagja a két Sharpe nővér azon egyesületnek, mely An
gliában a szeszes italok élvezete ellen küzd. Asztalukról termé
szetesen számüzve van a bor vagy sör s még azt is bünneI 
határos megtévelyedésnek tartják, ha valaki teáját rummal issza. 
Ezt a csaknem fanatizmusig menő gyülöletét a S7.eszes italoknak 
mi el sem képzeljük; magam is csak utólag sajnáltam, hogy 
akaratlanul olyan rosz napokat szereztem a jó öreg kisasszo
nyoknak azzal, hogy megérkezésem utáni első napokban, nlinden 
ebéd- és vacsorához gyanutlanul e!óvettem ;lzt az üveg szegszárdi 
vörös bort, amelyet orvosunk tanácsára magammal vittem az 
ut ra, főleg az azon őszön járványos kolerára való tekintettel s 
meg kellett igérnem, hogy első időben, mig meg nem szoktam 
az angol konyhilt, nem iszom tiszta vizet. Még kinálgattam is a 
Sharpe kisasszonyokat belőle, hogy izleljék meg a magyar bort, 
nem is gyanitva, hogy milyen kinszenvedési okoz nekik az a 
látvány. hogy asztalukon naponta megjelenik egy - boros üveg. 
Csak az tünt fel, hogy minden alkalommal kérdezgették, szokom-e 
már az angol konyhát. EI6zekeny vendégszeretetüknek igen 
magas rokát mutatja az, hogy még sem tillakoztak a boros 
üveg ellen, valószinüleg miután orvosi rendeletet emlegettem. 
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A két Sharpe néívér egyszerű és lá tszólag igénytelen 
élete csupa munka és jótékonyság. Mindeniknek megvan a maga 
külön ha tásköre. melyet folytonos zajtalan munkálkodással tö lt 
be. I\tikor ezelőtt 18 évvel. 1885-ben, az angliai uni láriusok 
megalapították a Ch. H. iskolát. a két Sharpe kisasszony igen 
jelentékeny részt veU a megalapitásban, ugy anyagi, mint szellemi 
tekintetben. Azóta az iskola ügyeit intéző 9 férfi és 3 nötagból 
álló bizottság összeül ugyan félévenkinl. de a két Sharpe k. a. 
kezdettől fogva magára vállalta az inlézet vezetésével járó gon
dokat s a bizoltsÁ.g tel jesen szabad kezet is enged a két lelkes 
és ö nzetlenül munkálkodó nőnek. 

A kél növér közül Matilda az, aki ugyszólvan igazgatónóje 
a Ch. H. Schoolnak. Naponta feljár a Highgate·domb tetején 
levő iskolába. - a mi, bár ugyanazon kerületben laknak, mégis 
félórai utazás részben lóvasuton, részben gyalog S a vezető

tanitónővel együtt inlézi az irodai teendőket, vezeti a számadá
sokat, gondja van minden egyes növendék testi és szellemi fej
lődésére. Utóbbi i dőben, mióta :Miss Matilda egyszer igen beteg 
volt s e mialt egy évig távol kellett lennie Londontól, ugy tu
dom, a /ani/ás irányára s általában a szellemi vezetés re nem 
foly be annyira, s ez inkább a vezető-tanitónő ha tásköre, a ki 
egyetemet végzett, diplo más t anárnő. 

A Ch. H. Sch. czél ja, mi nt már emli tettem, hogy vidéken 
lakó unitá rius családok és első sorban papja ik leányainak alkal
mat nyuj lson arra, hogy aránylag - angliai v iszonyok hoz képest
kevés pénzért jó nevelésben és oktatásban részesOlhessenek, a 
nélkü l. hogy más, idegen iskolákba járva, vallásul<tó! elidege · 
nedjenek. vagy legalább is közönyössé váljanak az irán t. 

A Ch. H. Sch. növennékei 10 egész 18 éves leányok, nem 
számi tva ide az óvodát, amelybe 15-20 apró gyermek jár be, 
kikkel egy erre képes iteIt fiatal tanhónő foglalkozik. Ezeket nem 
számitva a Ch. H.-nak jelenleg 96 növendéke van, kik közül 
felénél több benlakó és uni tárius. a másik fele különböző val
lásu és csak a leczkékre jár be heti 5 napon, flliOlhogy a szom
bat d. u. már szünet és d. e. csak vallástani tás van. 

Mint már emlitettem, a ben lakó növendékek fejenkint 50 
guineát - a mi pénzünkön kb. 1250 koroná t - fizetnek lanitás 
és eliátásért; de kulön dijazás jár zongora-, hegedil-, orgona-, 
magán-ének-, festés-, táncz-, torna-, gépirás-, sót a naponkénti 
zongo ra-gyakorlásért is . Ezenkivül mindenki egy guineát, azaz 
25 koronát fizet a szómszéd unitárius te mplomban ő t megillető 
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helyért, melyet pontosan el is foglal a Ch. H. minden benlakó 
növendéke nlinden vasárnap a d. e. istentiszteleten. 

Az unitárius papok leányai azonban a rendes tal1- és tartás
dijnak csak felét fizetik, sót a Sharpe kisasszonyok buzgó fá(a
dozása létesitett egy alapot, melyet jótékony aláirások utján 
tartanak fenn s melyból segítik azokat, kik a félösszeget sem 
fizethetik s szorgalmukkal érdemessé teszi k magukat a támogatásra. 

A tanitás irányát megszabja az a körülmény, hogy - mint 
a legtöbb hasonló fokon álló iskolának - ugy a Ch. H.-nak is 
fóczélja, hogy növendékeit az érettségi vizsgála/ra előkészitse. 

Ezt az irányt tartja szem előtt az egész 6-7 éves tanfolyam, 
melynek befejeztével a tehetséges és szorgalmas növendékek vagy 
azonnal jelentkeznek érettségi vizsgálatra a londoni egyetemen, 
vagy elhagyva az iskolát, később próbálják elnyerni az érettségi 
bizonyitványt; ez Angliában igen különböző állások elnyerésénél 
nagy előny, ugy fiuk, mint leányok részére. Tudvalevőleg Ang
liában nem a középiskolá ban tesz érettségit a tanuló, hanem az 
egyetemen, melyre ez a - mondhatom igen szigoru, - jórészt 
irásbeli - vizsgálat mintegy felvételi vizsgálatul szolgál. A Ch. 
H. School értesitójében büszkén hivatkozik arra, hogy fennállása 
óta 37 növendéke nyert érettségi bizonyitványt a London Uni
versity-n, 3 pedig magasabb egyetemi fokozatot; volt növendékei 
közli! 6 tett később érettségit s összesen 12 nyert különböző 

fokozatu egyetemi qualifikácziót részben angol, részben az irországi 
egyetemeken. 

Az érettségi vizsgálatnak Angliában igen régóta változatla
nul megőrzött iránya hozza magával, hogy az erre e!ökészitö 
iskolákban - igya Ch. H.-ban is - fótárgyak: a latin, szám
tan. mértan, fizika', keOlia, azonkivül természetesen angol nyelv
tan, irodalom, földrajz, különösen a Brit-birodalom s idegen 
világrészek földrajza, görög és római történet és Anglia törté
nelme igen részletesen. 

Más nemzetek történelme, országaiknak földrajza alig sze
repel tantervükben ; azt csak azok tanulják, kik később, a közép
iskolák befejeztével, különös érdekből ezen tárgyak tanulmányo
zására adják magukat, vagy az egyetemen történelmi, földrajzi 
előadásokra iratkoznak be. Innen magyarázható aztán, hogy 
Angliában, épp ugy, mint Francziaországban s Európa legtöbb 
nyugati országában igen sok müvelt embernek olyan végtelen 
kevés fogalma van más országok földrajzi és társadalmi viszo
nyairól, még kevesebb azok történelmi mult járól. 
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Rólunk meg éppen nemcsak hogy keveset tudnak, de az a 
kevés is legtöbbször téves. Hogy hazánk az osztrák császárság 
egyik larfománya, hogy nálunk minden müvelt ember németül 
beszél, hogy Bécsen tul töltött revolver nélkül nem tanácsos 
utazni, ezekhez hasonló mindaz, mit rólunk az angol közönség 
nagy része tud. S e téren misszió t teljesithet nlinden magyar 
leány, akinek alkalma van l -2 évet Londonban tölteni. Nem 
tudom, az utánam következő magyar vendégeket is annyiszQr 
felsz6li lotta-e Miss Sharpe, mint engem, ki első voltam abból az 
exolilws országból, de nekem több izhen kellett előadást tarta
nom hazánk tŐrlenelO1éból, nagy kőltőinkről, társadalmi , politikai 
viszonyainkról a Ch. H. növendékei, sót egyizben nagyobb nyil. 
vánosság előtt is. Nem vonakodtam, meri ugy éreztem, hogy 
kötelességem az igazság lámpásá val egy kis fényt velni az isme. 
rellenség homályába burkolt hazánkra. 

Hogyne támadt volna bennem az a kivánság, mikor tapasz. 
lalnom kellett, hogy pl. az utánam küldött magyar hetilap láttára 
többen igen elcsodálkoztak azon, hogy .Nini magyar nye lven 
uj ságot is nyomnak." 

Vagy pl. mikor a mi jelenlegi igen tisztelt esperesünk, ki 
ugyanakkor az oxfordi egyetem hallgatója volt, egy izben meg· 
látogatott, a Ch. H. több tagja - talán bizony tanitónő is volt 
köztük - azzal fordult hozzám, hogy ez a fiatalember bizonyára 
nem magyar? 

- Hát hogyne volna magyar - mondtam csodálkoza - miből 

gondolják az ellenkezőt ? 

- lviert hogy nem olyan mint a többi magyarok. 
- ~licsoda többi magyarak ? kérdeztem - hol látták azokat? 
- .. Há l akik a magyar zenekarokban muzsikálnak, azok 

mind igen baroák" - volt a felelet, amelyből világossá lett előttem, 
hogy a czigányprimásokb61 alakult meg a magyar typusról való 
képzetük. 

Számtalan hasonló példát tudnék felhozni arra, hogy milyen 
sötétség eloszlatására van hivatva minden kint időző fiunk és 
leányunk, aki igy nemcsak magának használ a kint töltött idővel 
s nemcsak egyház unk nak tehel szolgálatot, hanem nemzetünknek is. 

A Ch. H.-ba érkező magyar tanuló természetesen nem illesz· 
kedhetik bele azonnal valamelyik osztályba, ugy hogy annak 
minden egyes tárgyában lépést tartson a többiekkel. De ha már 
az angol nyelv alapos ismeretével megy oda (s ezt a legmelegeb· - . '-ben ajánlom mindenkinek, aki oda készül) akkor a vezelO-taOltono 
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segitségével csakhamar olyan órarendet csinálhat magának, mely
ben nlinden tantárgy meg legyen, ha más és más osztályban is. 
Diktálás után irjon kisebb osztályok tanulóival, számtant, más 
nehéz tárgyaka t kezdje ugyancsak velU k, migtörténelmi, Shakespeare
olvasási stb. órákra bejárhat magasabb osztályokba is. 

Egyet nem szabad elmulasztania, ha csak mindkét Sharpe 
kisasszony! igen meg nem akarja szomoritani. Be kell járnia 
a latin órákra s versenyt kell írnia, tanulnia a kis angol leányok
kal. Es abban igaza van Miss Sharpenak, hogy a latin nyelv 
ismerete szükséges az angol nyelv etymologiájának teljes meg
értéséhez : még abba is belenyugodtam volna, hogy latin nyelv 
nélkül nincs igazi műveltség, csak egy vette el igen a kedvemet. 
T. i. akkor, ezelőtt tiz évvel, még csak igen kevés angol iskolá
ban tanitották a latint latin kiejtés szerint. 

Ma már sok hive van ezen uj iránynak is, de még mindig 
fiok iskolában, még egyetemi college-ekben is, ragaszkodnak a 
régi tradiczióhoz s teljesen angol Idejtéssel mondják ld alaIin 
szavakat. Azt hiszem, hogya Ch. H. is a konzervativ irány mellett 
maradt s ott is marad, mig Sharpe Matilda vezeti ügyeit, ki olyan 
lelkes hive ~ régi iskolának. 

Már most, ha Miss Sharpe kedvéért be is jártam a latin 
órákra - s el is készitettem a feladatokat -- az mégis csak 
visszásnak tÜllt fel előttem, hogy magyar leány létemre angol 
kiejtéssel olvassak latinul! Mi több, alig tudtam komoly ma.radni, 
mikor kórusban olvasva a férfit vir helyett vör-nek, a királynét 
regina helyett ridzsájne-nek mondtul\: s Julius Caesar (szerintük 
Dzsuliasz Sziza') ismert mondását ugy idézt ük, hogy: vfnáj, vájdáj, 
vájszáj . 

Azonban a két Miss Sharpe elvárja, hogy ugy ezt) mint minden 
más tanulást komolyan vegye a magyar tanuló is; saját végtelen 
munkás, tevékeny életük meHett léhának, támogatásra nem mélló
nak itélnek mindenkit, ki a tanulásra kínálkozó alltaimat komoly 
törekvéssel ki nem használja. Rendkivül sokra becsülik azt is, 
ha a magyar vendég valamiképen hasznossá igyekszik tenni magát. 
Alig akarták megengedni, de utólag mégis láttam, hogy jól esett, 
hogy én, a kit nem a növendékek, hanem a tanitónők közé 
soroztak - a koUégát tekintve bennem - néha ajánlkozlam 
hogy pl. elviszem a növendékeket sétálni, ha valamelyik tanitón ő 
beteg volt vagy má3 dolga akadt; egy évharmadou át heti egy 
tornaórán megtanitottam a nagyobb növendékeket csinos, elő ttük 
szokatlan füzérgyakorlatokra, tornajátékokra (a mit Miss Sh. kUlö· 



nös kivánságára az évzáró ünnepélyen idegenek előtt is produ
kálnom kellett;) vagy . mikor éppen egyik tanítónő makacs rekedt
sége alatt megtartottam - természetesen kellő készületek után _ 
helyette nehányszor az angol történelmi előadásI, melynek azelőtt 
rendes hallgatója voltam, mindezt nem győzték köszönni és csak
nem megszégyenitettek hálálkodásukkal, holott éreztem, hogy 
ezzel csak igen csekély .részét róhattam le annak a hálának, mely
lyel lartoztam irántuk azért a sok jóság ért, mivel elhalmozlak és 
tartozom ma IS. 

Megjegyzem, hogy azok a magyal' leányok, kik még tanuló~ 
sorban vannak és nem diplomás és már müködő tanitónők , mint 
en voltam, a Ch. H. 1lovendikei közé számittatnak s az élvezett 
jótéteményt leginkább ugy hálálhat ják meg, ha azon vannak, 
hogyalegszorgalmasabb és legjobb elómenetelü tanuló k közé 
tartozzanak. Ezzel végtelen örö:~~et és büszkeséget okoznak Miss 
Sharpe-nak, ki legutóbb hozzám intézett levelében egész boldDgan 
irja, hogy milyen derék és szorgalmas tanuló a most kint időző 

magyar kisleány. kinek - mint irja - minden osztályzat a csupa 
"excellent~ . 

Tanulás után vidám játékkal töltik az időt a Ch. H. növen
dékei , angol szokas szeri nt sokat idózve a szabad levegőn . A napi 
sétán kivül a tágas játszótéren és kertben lapdáznak, kergetóznek 
s buzgón gyakorolják magukat az időnkint megtartolt házi 
tennis·versenyre. 

Rendkívül szerencsés a Ch. H. fekvése, t. i. ott a Highgate, 
dpmb tetején jobb a levegő, mint London bármely más részén
szemben az iskolával nagy nyilvános park terül el, közel szom 
szédságában mindenütt rétek, tágas, szabad térségek vannak. Ugy 
hogy inkább vidéki városkában képzeli magát az ember, mint 
Londonban, melynek füstje, igaz, nem igen hatol fel odáig, de 
melynek központjába, a citybe, meglehetős körülményes és hosszas 
utazás árán jutha t a Ch. H. lakója . 

.'\. jó leveg60ek tulajdonítható, hogy a Ch. H. növendékei 
mind viruló egészségii., erős lánykák, de ebben nagy" része lehet 
az egyszerü, de jó tápláléknak s a helyes munkabeosztásnak is. 
Vacsora után senki, még a nehéz vizsgálatra készülö növendék 
sem tanul, szintugy vasárnap sem s a vizsgálatok eredménye 
mégis azt mutatja , hogy az a nehány óra , mit naponta pihent 
agygyat, megerőltetés nélkül, munkára forditanak, többet ér, mintha 
hl'ljnalban kelve késő éjjelig görnyed nének könyveik mellett, mine , 
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azt a nlÍ komolyabb tanulmányokkal foglalkozó ifjusÁgunk oly 
gyakran tesz i. 

VacsorÁjuk - a bban az időben , mi kor én ott időztem -
csak gyönge kávé volt vajaskenyérrel s mégis pirosak és erősek 
vollak; azon az egész emeleten, hol hálószobáik voltak, nyoma sem 
volt sehol fütésnek a legkeményebb téli napokban sem, ugy, hogy 
a vékony falak s egye::; a blakok mellett bizony gyakran csonttá 
fagyo It a viz mosdótálunkban és mégis a betegek lakosztálya ren· 
desen üresen állott; épp oly ritka volt abban a köhögő, torokfájós 
gyermek. mint az olyan, ki gyomrát elrontoua. 

Akkor is , azóta is sokat gondolkoztam én mindezen. De 
nagyon eit érnék targyamtól, ha most azon kezdenék tünődni. 

hogy pl. nálunk még olyan intézetben is, hol a nö vendékek keveset 
vagy ep pen nem is fizetnek (mint p1. az áll. tani tó nőképzőkben) 

vajjon mit szólanának a szülők , ha fületlen szobában hálnának 
és évről· évre csak kávét és vajaskenyeret vacsorálnának gyer· 
mekeik? ~ 

Az bizonyos, hogy a Ch· H. leányluii jó l érez ték magukat 
melletfe s szivesen megették a vajaskenyeret naponta négyszer : 
reggeli teájuk vagy kávéjukhoz, a 11 órai pohár tejhez, az 5 órai 
teához és végre vacsorára is. Az igaz, hogy ebből azlán jókora 
mennyiség elfogyott és a hus· és tésztából, néha gyümölcsből 

álló délebéd sem maradt szégyenben. 
Legünnepélyesebb étkezés volt az 5 órai tea. Minthogy az 

intézet i rend, a messzi r ő l egész napra bejáró gyermekek érdeke 
s talan a takarékosság szempontja sem engedi meg az Angliában 
annyira általános es teli ebédelés t, a Ch. H. tan i tónői és növen· 
dékei az 5 órai teázásl tekintik azon alkalom nak, mikor (mint 
otthon ebédhez sz Jkás) cs intJsahb ruhát , diszesebb blouse· t ölte~ 

nek, vagy legalább csipkega llérral, friss nyakdiszszel teszik ünne· 
pélyesebbé fl napközben viselt iskolai ruhát. Ez az egyetlen 
étkezés, melyet a tanitónők nem a közös ebédlőben, a gyermekek 
közl, hanem a barálságos kis nappali szobájukban költenek el. 
Akkoriban ezen rendesen résztvett Sharpe Malilda is (ki különben 
gyakran kÖzlünk is ebédelt) s arcza ragyogott a megelégedésrőJ , 

ha a 9-10, nagyrész t fiata l lani tónő kedélye~en társalogva, 
fogyasz totta teáját. Ez a kedves, vidám és szellemes társaság 
most is feledhetetl en el őttem . 

Bucsut kell mondanom a Ch. Housenak, melyre olyan szi· 
vesen és szeretettel gondolok ma is; de mielőtt visszatérnék két 
öreg barátnőnkhöz, kikről pál' szóban még olyan sokat szeretnék 



elmondani, meg keU emlékeznem arról, hogy az otthonától oly 
távol idegenbe szakadt magyar leánynak van Londonban még egy 
jóságos pártfogója s ez a mi személyes, kedves i smerősünk : Tagart 
kisasszony. Ó állandóan érdeklődik a Channing House iskola 
ügyei iránt s különös figyelemmel tünteti ki annak magy.ar ven
dégeL Ugy én, mint az \ltánam kint járt magyar leányok, sok 
kell emes napot töltöttünk Hampstead-negyedben fekvö villaszerü 
szép házában. Ilyenkor szivesen fáradt személyesen, hogy London 
nevezetességeiből megmutassa, mit még nem láttunk s ö volt az , 
ki néhányszor szin házba is elvitt; hova a Ch. Houseból nem igen 
juthatni el, részben a roppant távolság miatt, részben pedig azért, 
mert a Sharpe kisasszonyok nem igen barátai a szinháznak, mint 
aféle világi mulatóhelynek. 

De Miss Tagart irántunk tanusitott jóságos rokonszenve 
annyira ismeretes tisz telt hallgatóim elótt, hogy ezen kitérés után 
vissza is térek a Sharpe kisasszonyok Highbury-téri csöndes 
házába, hogy annak lakoit az Ó tevékenységükben megfigyeljük: 

Miss Matilda szabad idejét - mit a Ch. H. nem foglal el 
- o tthon , munkában tölti. Kedvencz költóiból összeállitott és 
kiadott egy kötetet; önálló kis munkákat is irt, pl. egyet nNever 
Forget" czimen erkölcsi oktatások kal ; egy másiknak czime 
II A lélek utazása a tulvilágra ", e7.ek mély vaJlásosságáról, nemes 
erkölcsi világáról és igaz l<eres7.tényi szeretetéről tanuskodnak. 
Mikor pedig a szellemi munka közben pihenésre volt szüksége, 
elővette varróeszkö?eit és megható volt látni, mint késziti el 
sajátkezüleg primitiv egyszerOségü ruháját, mint frissiti fel egy-egy 
kis bársonynyal vagy sza laggal régi divatu kalapját. Ugyanezt 
meglette Emilia is s ez a takarékosság azért különösen méltó a 
megemlitésre, mert minden igy megtakaritott penny t egyházuk s 
-embertársaik segélésére forditottak. 

Miss Emily munkakÖre egészben különböző voll l'vlatildáétól, 
bár ami a szünet és pihenés nélkül való munkásságot ilJeti , abban 
ő, az idősebb testvér. talán még bámulatraméltóbb. 

A Ch. H. ügyei iránt ő is melegen érdeklődik s mikor nővérét 
betegség vagy távollét akl1dályozza, ő jár fel helyette naponként. 

Azonkivül pedig az iskola megalapitásától kezdve 16 éven 
át minden szombaton feljött a Ch. H.-ba, pontban 10 órakor, hogy 
a növedékeknek _ két csoportba osztva, külön akisebbeknek, 
külön anagyobbaknak _ vallástani órákat adjon. A leczke 
biblia-olvasás és magyarázásból állott s a nagyobbak a keresztény . --egyház. történeté t is lanultá!c Megható voll az a hIt, (IZ (IZ eros .' 
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. 
meggyőződés és lelkes~dés, melylyel a serdülő leány kákat ok tatta; 
az aHirelem, mely akkor sem hagyta el, mikor a pajkosabb nö
vendékek a l eczke alatt figyelés helyett néha hely telenked tek. 
Pedig észrevettem, hogy mindannyiszor igen fájt neki, ha a val
lás ra vonatkozó dolgok irán t közönyt vagy éppen kicsinybevevést 
tapasztalt egy-egy meggondolatlan fiata l leányka részéről. 

Ezen leczkéken valakinek nlindig fel kellett olvasn ia, hogy 
mit jegyzett meg a mult vasárna pi prédikáczióból, egy más iknak 
pedig ajánlkoznia, hogy vasárnap ó lesz, a ki feljegyzi a highgate-i 
kedves öreg lelkész, Spears Róbert beszédét. (Igen jó néven vette, 
Miss Sh., ha olykor a magyar vendég is ajánlkozott erre.) 

Azóta Mr. S;>ears elköltözött az él ők sorából s a .. Divinity
leczkék u szinezete is meg változott. T, i . ezelőtt 2 évvel, mikor 
uj vezető-tanitónő foglalta et a réginek, az én kedves barátnómnek, 
Miss Eleanor Dangerfieldnek helyét, Miss Emily ennek adta át 
a vallás·tanitást. mit 16 éven át ' an ny i buzgalommal végzett . Mint 
nekem irja nemrég vett kedves levelében, ő most már 75 éves és 
nem kivánhat ja Istentől , hogy testi és s"lellemi erői még sokáig 
tartsa nak. 

Pedig, bár még igen, igen soká tartanának! r.,'Iert nemcsak a 
Ch. H. és mi veszitenénl< benne önzetlen és áldozé\tkész ba rátnót, 
hanem tömérdek a száma azoknak , kikkel jót tesz, önzet lenül és 
lehetőleg titokban. Olyan tito kban, hogy he tek ig voltam már házá
nak vendége, mikor rájöttem, hogy hova indu l Ő, miko r reggel , 
a londoni viszonyokhoz képes t igen Jókor, elhagyja a házat esőben , 

hóban, ködben egyaránt, olya n pon tosan, mint bármely szegény 
asszony, kinek a mindennapi kenyeret kell megkeresnie. 

Il yenkor so rra látogat néhány szegény iskolát, melyben 
a gyer mekeket igaz va\[áS0sságra, Istenbe vetett bizodalamra, 
keresztényi szeretetre tanit ja, miközben a kopott köpenye a latt 
czipel t jókora táskából titol<ban néhány pogácsát juttat az éhes 
gyermeknek, czipőt vagy meleg ruhadara bo t a rongyosnak, mások
nak bibliá t, vallásos füzetec~kéket, - nyájas, bátoritó, bizalom
kelt ő mosolyt pedig valamennyi kis rongyos, az u tczán e l kerüH~ 
lenézett gyermeknek. 

Sohasem felejtem el, mikor elúször megengedte. hogy ilyen 
ut jában elkisérjem, milyen nagy ra nőtt egyszerre szemeimben az 
a szerény, töpörödött r:énike, amint igazi kri sz tus i szeretettől 
áthatva ján-kelt pártfogolt jai közt, azon igyekezve, hogy azok 
lehet őleg észre se vegyék, hogy jót tesz velük, a~t meg éppen 
ne , hogy leereszkedik hozzájuk . 



(ét ilyen szegényes zugiskola meglátogat asa után egy 
szegény munkaképtelen özvegyasszonyhoz mentiink, kinek azt az 
ö römhi rt vittük, hogy tehetséges fia, ki - a Miss Emily köhségén 
nevelkedett egy jó iskolában, - szépen halad a tanulásban, müvelt, 
derék pap lesz belőle, vagy ha erre nem érezne hivatást, ugy 
kere5kedó vagy t udós, erre nézve Miss Sharpe semmi kényszert 
nem gyakorolt. Hogya jó hireken kivül más t is hagytunk ott, a 
szegény asszony kezébe csusz tatva, azt csak annak hálálkodásából 
sejlettem. 

E zu tán még arra szánt néhány órát az akkor 65 éves, de 
fáradhatatlan, fürge öreg nő, hogy magyar vendégének megmu
tasson, magyarázzon egy részecskét a British Museum vagy a 
Nemzeti Képtár tömérdek kincséből. Máskor a Towert vagy a 
cityt néztük meg, majd hajón .utazva megmutogatta a Themze 
partjait .. de ugy ezen, mint pl. a f.ldalatti vasuton mindig a lll. 
osztályon mentünk, Miss Sharpe oktalan pazarlásnak tartván olt 
utazni, a hol előkelő, gazdag emberek. Gondolom, az igy meg
takaritott filléreket is szegényéinek szánta. 

Délután g yö ngéden gondo.skodott róla , hogy én a barátsá
gosan lobogó kandalló me llett kipihenjem a délelőtt fáradtságait 
6 1 azonban l1em láttam pihenni; levelezését végezte, jegyzeteket 
csinált vallásiani oktatásaihoz, vagy ismét eltünt egy idéire, gallérja 
alatt az ismert táskával, meghagyva gondosan, hogy ha itthon 
nem volna addig, Re beka azért rendes időben behozza a teát és 
én hiányt ne szenvedjek semmiben. - Hogy hány szegény isko
lának vigasztaló jótevője, hogy hány szegény özvegyasszonynak 
könnyiti meg az éle t terhét látogatásaival, hogy kül önböző isko
lákban hány szegény gyermekért fize ti a tanitás diját, gondoskodva 
ruháj áról, könyveiről is, mindezt soha sem sikerült megtudnom ; 
de azt éreztem, hogy ha mindenki, kinek vagyona megengedné. 
csak IO-edrész annyit tenne nélkülöző embertársaiért, ugy London 
külváros ai nem volnának annyi nyomor és ezzel járó erkölcsi 
sü lyedés tanyái, mint mOSt. 

Mélyen tisztelt Hallgatóság! Bocsássanak meg, hogy ugy 
visszaéhem türelmükkel s belátom (kissé) hosszasan beszéltem. 
De mentségemül szolgáljon, hogy ke/Us czéh akartam elérni. 
Az egyik, hogy ismertté tegyem Önök előtt a Channing House 
iskolát, leányaink londoni kedves ott honát, melyből nem szabadna 
soha piányoznia a magyar tanu ló nak s mely hez hasonló intéze
tünk vajha nekünk is lehetne valamikor, vall ásunk szolgálatára 
és nagy könnyebbségére a nagyobb városoktól gyakran messze 

-



lakó családos lelkészeinknek. A másik czélom volt, - sbelátom, 
ennél ragadott a lelkesedés a bőbeszédUségre - hogy ismertté 
és olyan tiszteltté tegyem Önök el ő t! a két Sharpe k. a. nevét, 
a 'hogy ők azt megérdemlik; mert ugy érzem, hogy nem szabadna 
len ni o lyan magyar unitáriusnak, különösen nem uni tárius nőnek, 
ki ne tudja, mint érdeklődnek ők irántunk ott a messze idegenben 
s mit tesznek érettünk, ki ne kívánna velem együtt áld~s t önzetlen 
munkálkodásban töltö tt, Krisztus igazi k övetőihez méltó életükre. 

Korchmárosné Buzogány Mária. 

Tennyson: »In Memoriam «. 

(Ismerteti J. M.) 

A sok szálló ige között, melyeket ifjtl koromban hallottam 
egy se keltett mélyebb érzést kebelemben, mint ez: ~Müvész hazája 
széles e világ". Ez le lkesit ma is, a midőn a mult század legnagyobb ' 
angol költőjének: A. Tennysonnak egyik remekmüvét ismertetem, 
illetve felhivom reá kedves hallgat6 im figyellllét. Nyissuk meg 
előtte magyar szivUnket, magyar otthonunkat. 

Hadd mondja el nekUnk a távol Napnyugat borongó lelkü 
prófétája azt a fájdalmat, mel y ifju szivét éve~ hosszu során át 
szorongatta. Hadd tárja föl kételyeit, melye ket a természet, világ 
és élet szemléletéből, a j6 és gonosz örök harczáb6l meritett ; s 
amelyeket a tiszta hit világáná l csupán egy szere tŐ Isten és a 
halllatatlan lélek ereje oszlathat el. Hadd h irdesse harsány szavával 
az igazságot és egyenlőséget, s azt a boldog kort, amelyben örök 
béke uralkodik, megvalósul a Krisztus által hirdetett testvériség s 
ember leend az ember a sz6 legszen tebb értelmében. 

Ezek a gondolatok vonulnak át az egész költemény-soro
zaton , mely 13L szakaszból, egy kezdő és egy befejez6 énekb61 áll. 

Már a czime is (~ ln Memoriam ,) mutatja, hogy müvében a 
köh6 maradandó emléket 6haj t állitani annak, aki az őszivéhez 
legközelebb állott, közelebb mint saját testvére i ~ (Dear as the mother 
to the son, More t!lan my brothers are to me' IX.) Ez a nagy
reményü ifju, az 6 cambridge-i tanulótársa, Arthur Henry Ha llam 
volt, a neves tö rténetir6 fia, kivel ö t éven át (1828-1833) az 
egyetemen és a Somersl>y-i parochián, (Tennyson szU lőházánál) 
a l egbensőbb barátság köteléke jUz te össze. Egyetemi tanulmányaik 
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közben, komolyan fogla lkoztak az irodalommal is, s a rokon lélek 
érdeklődésével kisérlék egymás szárnypróbálgatását, nem mulaszt\la 
el, ahol szOkség volt rá, a jóindulatu kritikát sem. Mindketten 
vezérszerepp.t vittek az .Apostolok'" között, kik önképzés és támo
gatás czéljából baráti kö rben egyesOItck, akik később, a nagy 
világba l<ilépve, támogatták egymást , de különösen Tennysont 
költői pályáján. az élet iskolájában is. 

l\'lég a természet szépségeiben is egyUtt óhajtottak gyönyör
ködni. Erre bő alka lmat nyujtott nekik ( 1830) spanyolországi ut jok, 
hol a Pyraenek gyönyörü lánezolatával ismerkedtek meg, és (1832) 
a rajnamenti kirándulás; hol a középkori lovagvárak fes tői \'idéke 
tárult lel előttük. Tele tüdővel sz ivták magukba a balzsamos levegőt 
s testben-lélekben felvidulva térhettek vissza övéik körébe. 

És pedig annál szivcsebben és remény teljesebben most, hogy 
Arthur eljegyezte Tennyson egyik nővérét, Emily t, kinek kedveér t 
gyakran otthagyta a fOSlÖS fővárost poros aktáival, zajos utczái val 
s a törvénykön yv paragrafusait szivesen cserélte fel a Somersby-i 
parochia pázsitján a c1assicus olasz költők olvasásával, kiknek nyel
vére jegyesét is megtanitotta . Dante \lolt az ' ő kedvenez költőj e. 

Ismerős volt nekik a szomszédos erdő, a kanyargó ösvény, a csevegő 
patak, a csillagos égbolt, csattogó madá rda l, méhek 1.ümmögést::. 
az egy~ zerU ta nya, legelésző nyájak, s a m orajló tenger, mind, amit 
csak láttak, mind, amit beszéltek, lelve az egyszer ü lélek hamisitatlan 
költészetével. 

Tennyson maga is tulboldognak érezte magát, midőn arra 
gondolt, hogy Emily és Arthur egymáséi lesznek s barátságuk a 
vérrokonsággal is erősbödik. De a felhőtlen égből villám sujtott 
alá. Arthur, ki atyjával a Continensen utazgatva Budát is meg" 
látogatta, hazatérőben Bécsben, 1833. szeptember 15-én hirtelen 
meghalt, örök gyászba borit va övéit, szép jegyesét s egyetlen 
barátját. (To her perpetual maidenhood _ And unto me no second 
friend. VI.) A szomoru hir mind a két családOt kimondha
tatlan fájdalommal suj tja s ez <t metsző és tomboló érzés, a sziv 
viharja, mely ö nmagát emészti, marja, lett forrása a kö ltö kedély
világában azoknak az Elégiáknak, amelyeket barátja emlékére irb 
eleinte nem i.::; gondolva arra, hogy cegybeszöje és közreadja). 

Tizenhé t éven keresztOl lankadatlan hOséggel ápolta korán 
elhunyt barátja emlékezetét. aki a nagy_ a tovatünö évekkel még 
fokozódó szeretetre: a legk iválóbb kartársak egyhangu bizonyság
tétele alapján mi nden tekintetbe n méltó volt . - i\lár egyel em I 
kollegái is a töké lclCs ifj u mintaképének tartották. G/ads/olle, a 



grand old man, maga mondja: cHa Isten kedvezett volna az ő 

életének, aligha lett volna szüksége arra, hogy barátja tegye hal
hatatlanná. Maradandó emléket állitott volna ő saját magának. 
Szeretetreméltóságával lebilincselt, kutató elméjének gazdag tár
házával mindenkit meglepett. Hova kell fényesebb bizonyiték, mint 
az, hogy ez a hervadatlan emlék Tennyson muzsájában 17 éven. át 
a legnemesebb érzések mellett magasröptU és igazán örökbecsü 
gondolatokat ébresztett ,. . 

Tennyson cElegiáit ,. (1833-1850), melyeket cIn Memoriam~ 
czim alatt 1850-ben névtelenül adott ki, ölelkező rirnekkel négy
soros stanzákban irta i összhangban a tárgy komolyságával és ünne
pélyes hangulatával. Nehézkessé, vagy homályossá csak nagy ritkán 
válik. S akkor is inkább a mélyen járó tudományos és vallás
filozófiai kérdésekkel küzd a költ ö, k i kora és társadalma müvelt
ségének magas szinvonalán áll; nem féltve a hitet, amely nem 
csupán formákba burkolódzik, a tudomány merész hóditásaitól; 
kere~ve és hangsulyozva ~azokat az örök elveket, melyekben az 
emberiség jobbjai mindig felta lálták lelkök nyugodalmát. ,. (Maurice). 
Isten és a halhatatlanság hite fejti meg számára a lét bonyolult 
kérdéseit, amelyekböl csupán emberi bölcselkedéssel és okos
kodással k ibontakozni teljes lehetetlen. ~ Az emberiség legbensőbb 
szükségleteivel és legszentebb aggodalmaiva~ foglalkozib s ezek 
alapján ki jelenti, hogy caz emberiség nem fogadhat el egy oly 
világot, amelyben nincs Isten ».' (Sigwick). Nem engedi át magát 
a meddő siránkozásnak, hanem a bámulatos költeménysorozat 
minden szakaszának valamt:1y lélekemelö gondolat képezi a magvát 
melyben ott szunnyad egy szebb jövö virága, mosolygó gyLlmölcse, 
Ez az irány még fokozódik, amint az egyéni veszteség érzetét, idö 
jártával és más vidékre költözésök folytán, felváltja az emberiség 
közös sorsán való merengés; s a családi keserv az elhunyt apa 
és jó barát miatt szelid bánattá finomul. (They mix in one another's 
arms - To one pure image of regret . 102.) - vagy ,. For 
ch ange of place, like growtJ) of time, Has broke the bond of 
dying usec 105 ,) Tennyson maga igy jellemzi mUvét: . Azt a meg
győződésemet fejtem ki, hogy egy szeretö Atyában \'etett hit 
eloszlatja kételyeinket és megenyhiti fájdalmainkat. c S bár név
telenül adta ki, mindenki fölismerte a mester ecsetvonásait, melye
ket !'laját izzó lelkébéí l, csakugy mint az örökifju természetből oly 
összha ng:zatosan egyesített, mintha arra lettek volna teremtve, hogy 
egyik a mást magyarázzák. EZ1:el aztán elvitá1:hatlanul megalapitotta 
költöi hirnevét s 1850. november havában udvari költővé (Poet 



Laureate) kineveztetett. De a kritikusok, kik eddigi köteteit vegyes 
érzelmekkel fogadták, még ekkor se hallgattak el. ' 

.Kár volt" - mondák - .erre a thémára oly sok költéSi 
szellemet vesztegetni" . Mások mesterkéltnek találták ezt a vég
nél kUli áradotást egy ifjukori ctimboráért ; ám ezeknek eléSre meg

felel , talán mikor még csak a saját lelkében támadtak ugyanezek 
at aggodalmak, ismerve az embereket, atok gyöngéi t és furfangját; 

amint következik: 

Zokogva néma hantodon, 
Enyelg velem a vad virág, 
Kinálja édes illatát, 

De én Tenéked áldozom. 

Jön erre nem egy idegen, 
Ki hetyke módra . csak leszól: 
»Ugyan miért si ránkozol, 

Ki olvad gyáva könnyt:den?c 

A másik ~czelődve: »Hát 
A gyászra kell a pompa, fény; 
No lám, a messze föld szinén 

Ö nála nincs is jobb barát . .., 

XXI. 

A harmadik: » ~1it ér, mit ér 
A bus halotti dal nekünk: 
A népek ezre zug velünk , 

Mienk maholnap trón, babér, .. 

• ]I.'!it ér a bal(::3 gyönge!!égl 
Mikor ldg~'ult a tudomány 
Az uj világok hajnalán, 

Kezünkbe' minden titka rég", 

Hiába ' gáncs s a léha szó, 
•• 

Nem ismerétek Ot magát: 
A dal " szivemnek enyhet ád, 

Madárka módra dallni jó . 

• 
Az is örül, danája vig, 

Ha szárnyra kelhet magzata ; 
De lám, ma bUSiong, egymaga, 

Hogy elszedék kicsinyeit. 

• 

Más oldalról is kifogásolták azt az egyetemes szellemet, 

amely végigvo nul azokon a bánatos leczkéken , melyekben előbb 

\ fi maga tanult meg ujból hinni , bizni és remélni, hogy aztán másokat 

annál hathatósabban tanithasson. Mélyen belemarkolt a7. emberi 

lél ek gyökereibe, s igy alig lehetett várni téSle, hogy a sablo nos 

dogmákhoz alkalmazkodjék. ,,6 a mély ebb és igazabb vallásos meg

győződés hangján szólalt meg, hiven követve korának felvilágosu lt 
vezérférfiait c, mint pl. Maurice, Robertson s mások. Még az őszi nte 

kétkedőt is védelmébe veszi : (. There lives more faith in honest 
doubt, Believe me, than in half the creedsc - mintha csak Pctllfit 
hallanók, aki a Csárda romjaiban szintén igy nyilatkor-ik) azt 
mondja, hogy többet ér az ő hite, mi nt a dogmák rideg forrnasága. 
Ám az egyházaknak nem állhat érdekökben megakasztani a roha 
mosan fejlődő Idők d iadalszekerét, ha még vindikálják magukunk 
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a jézusi példaszót: ) Ti vagytok a töldnek sava, Ti vagytok a világnak 
világosságail e Mert ime, a tudomány emberei nem késtek Un ne· 
pelni a költő t, mint a tudomány bajnokát. 

Szemlélődő természete mindig talált alkalmat akár saját gon
dolatvilágában, vagy az emberi élet különböző vi szonyaiban, de 
főként a szabad természet képeiben arra, hogy mindig egy körben 
forgó s épen ezért olykor egyhangu tárgyával foglalkozzék s azt 
müvészi tökélylyel dolgozza ki .... Egyszer a tenger hu!lámtöréseit 
szemléli a parton. Keblét is ostromolja a fájdalom hulláma. Talán 
enyhíll keserve, ha gondolatait és érzelmeit szavakba öntheti. A 
parton játszadozó gyermekek ártatlan öröme egy pillanatra meg· 
ragadja. Majd a matrózfiut hallgatja, amint al. öhölben himbáló 
csolnakán kedvencz dalait énekli. Azután a hajók rnéltóságtelj es 
utját kiséri, amint a hegy mögé a kikötőbe vonulnak. Eszébe jut 
jó barátja: mily szívesen szoritna kezet vele, mily szivesen gyönyör
ködnék ismerős hangjában! De hasztalan .... A hullámok csak 
tovább ostromolják a szirtes partokat. De ő a mult szelid világát 
hiába sirja vissza; mert mindörökre oda van .... (Break, break, 
break .... ) 

Vannak mégis egyes nyugvó pontok, amelyek mint szigetek 
válnak ki a panasz és elégedetlenség zajgó tengeréből, amelyek a 
kisebb.nagyobb szakaszokból mintegy különálló csoportokat (gyüj
teményt) képeznek. S ezek a következők: három Karácsony, két 
halotti évforduló és egy születésnap. 

(30.) Az első Karácsony, Arthur né lkül. Bizony, hiába kinálja 
az ílnnepnap megszokott örömeit és szórakozásait, mert az ő házuk 
fölé sötét árnyék nehezedett. Körülülik a kandallót, s hallgatják a 
szél zugását. Könnyes szemmel éneklik Arthur kedvencz nótáját, 
mintha csak a tavalyinak visszhangja lett volna. Ujból énekelnek 
és megnyugtatja őket az a tudat, hogy övéik nem haltak meg 
rájok nézve, nem is változtak meg; csak megszabadult a lélek lángja 
a földi porhUvelytől s most annál szebben száll egyik csillagról a 
másikra. Igy kiengesztelődve, szent áhitattal várhatják annak a nap· 
nak ébredését, melyen az emberiség üdve született. 

(78.) A második Karácsony is beköslönt csöndes téli tájjal, 
mintha jelezné, hogy megnyugvás szállt a kebelbe. Minden önvád 
nélkü l vehetnek részt a hagyományos társasjá tél<okban. Köny se 
pereg arczukon, mert kiapadt a köny patakja; de azért nem kevésbbé 
szent a fájdalom. 

(to4.) Távoli harangszó kél az est csöndjében. Nem az ismerős 
hang, nem at: ő harangjok. Idegen vidéken, hová most költöztek. 



minden oly idegen. Sehol semmi emlék. Még egy árva jel sincs, 
ami a multra emlékeztetne. A szUlóföldttíl való távozás még mindig 
eJszomoritja, de miután egyéni érdekei alámerülnek az emberiség 
egyetemes sorsában, gondolata ujból magasan szárnyal s meg
jósolja a jó diadalát. 

Mindezeket a csoportokat egy alapeszme kapcsolja e~ybe. 
A költő a vigasztalan jelent összehasonlitja a letunt boldog kor
szakkal, fájdalmát átülteti a természetbe s végül megnyugvás 
után áhítozik. 

(55.) Legkedvesebb barátja é1te virágjában hirtelen meghal. 
Keservesen tapasztalja, hogy mily pazar a természet; csak a fajra 
tek int, az egyest pusztulni engedi. S még a fajok is elenyésznek. 
Csupán élet és halál váltakoznak a földi szinteren minden ezél 
nélkül Ebből a zürzavarból csak ugy menekülhet, ha ébredeztí hittel 
Isten felé nyujtja kezét. 

(47.) Kell, hogy legyen egy felsőbb akarat, egy isteni személy, 
aki csak jót akarhat s mindent jóra fordit .... A földi élet szembe
ötléí gyarlósága és nehéz próbái vezetik öt arra a gondolatra, hogy 
a halál után lenni kell egy más életnek; a lélek halhatatlan. Még 
pedig minden egyes lélek, mert a világlélekkel való egybeolva
dásban nem talál elegendő vigaszt. 

(86.) Olykor a szabad természet ölén keres enyhületet. Termé
kenyitő zápor után kellemesen érinti égő homlokát a szingazdag 
Napnyugat (elől támadó hos sze1l6, szemeit gyönyörüséggel legel
teti az ég bibor tengerén. Az esti csillag sügarán béke szát! szivébe. 

(95.) Nyári estén együtt idöz övéi vel a kertben, majd magára 
marad. Olthatlan vágyat érez magában, szeretné viszontlátni barát
ját. Arthur leveleit mohón olvasgat ja, s ekközben ugy tetszik, mintha 
magasabb régiókban barátja Jeikével ölelkeznék. A hos hajnali 
sze116 zavarja fel szelid ábrándjaiból. 

(115.) Lágy tavaszi szellők olvasztják a havat. Bokor alján virit 
a sze rény ibolya. A messzeség szinpompát ölt magára. A pacsirta 
dala égbe száll. Erdőn -mezőn ragyog a napsugár. A költő kebelé
ben is uj tavasz ébred. Bánata, mint friss ibolya, zöldel, vidt .... 

• * * 
Hajnalod ik. Minden bokorban madárdal. A nyáj b bégetéssel 

jelzi ébredését. Évforduló: ezen a napon vesztette el a legnemesebb 
sZIVet, legjobb barátot. A hajnal pirja csillog a csevegő pa~~.k~n a 
rét mentében és erdő alatt. A multat juttatja eszébe, feluJltp a 
holtak emlékezetét. A repkényes eresz alatt gondtalanul csapong 
a dal. Az ősz a levelekre nyomja itt is, ott is lángzó bélyegé t. 
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Milliókban kellemes emléket ébreszt a hajnal balzsamos lehelletével. 
de annál többnek gyászt jelent. 

A szomorkodók egyik sark tól a másikig ma rokon-lelkek; 
mert bár ismeretlenek, de azért vele együtt gyászolnak. (99.) 

* * • 
Hegytetőről áttekinti azokat a helyeket, hol barátjával sétálni 

szokott. Kopott major, nyáj, mocsár, zizegő nád, hágcsó, me!y 
egyik rétröl a másikra vezet, vagy a keskeny ösvény a kopár 
legelőn. Körizs- és galagonya-bokor, melyben a kenderike trillázik; 
Kavics-bánya, hol a veszekedő csóka ta.nyáz; a forrás, mely a szik
lából fakad; a jobbra-balra kanyarodó patak a rét virányain stb. -
mind tetszettek egy rokon-léleknek, emlékeztetik őt a lelünl szebb 
napokra. Mikor ezektől bucsu! vesz, mintha még egyszer meg
halna az II barátja. (100.) 

• 
* 

Sajnálattal készül elhagyni a szülőföldet , ho l minden érdekelte; 
ha a szél lengeti az ágakat, a gyenge szirom lebuli, a bükk meg
barnul, a jávor elfonnyad. de senki se törlldik vele. 

A napraforgó körül ragyogtat ja tányérját, a szegfü betölti 
illatával a léget. a patak homok-zátonyain csevegve iramlik tova 
éjjel-nappal, györüt von a szellős berek körül. Kanyargó habjain 
megtörik a hold remegő világa . De ezzel senki se törődik, a mig 
az idegen lakók is évről-évre hozzá nem csatolják édes-bus emlé
keike!. (101.) 

* 
* , 

EI kell hagyniok e kedves helyet, ahol először pillantották 
meg a napvilágot. A fedél, mely sirásuktóJ visszhangzott, ezután 
idegeneknek nyujt menedéket. 

t1ielött végbucsut vennének, végig sétál a 
Tusakodik, hogy vajjon apját, vagy barátját 
De nem tudta eldönteni. Mindkettőre szelid 
vissza. (102.) , 

. * * 

kerti ösvényeken. 
szereti-e jobban. 
részvéttel gondol 

Távozásukat megelőzöéjjel álmot lál, melyből megnyugvástmerit. 
Egy kastély disztermében, a terem közepén, lepelbe burkolt 

szobor áll, körötte lányok énekelnek mindenről, ami szép, jó és 
kellemes. (A kasté.ly mellett egy folyó folydogál.) A szoborba n barátja 
képmását ismeri fel, kit végtelen ul szeret. Ekkor egy galamb hoz 
hirt messzi tengerekről. Neki menni kell: a lányok, sírnak, de 
könnyu csóinakukhoz vezetik s együtt eveznek tova. Ö maga ugy 
érzi, hogy izmai megaczélozódtak. Titán sziv dobog kebelében. 
A lányok énekelnek: egyik az örök békéréi[, a másik a jö.v,éi. ne~
zedékről, harmadik egy fényes csillagról stb. Most egy ón aSI haJÓ 
tünik eiéi. Barátja a fedélzeten üdvözli és felveszi öket. Együtt 
eveznek tovább a ködben uszó láthatár felé ... (103.) 

* * * 
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Idegen helyen laknak; idegenszerU a Karácsony. A babért 
és magyalt össze sem szedik. Más vidéken pihen édes atyjok 
hamva, magányosan s ha nyílik is majd ibolya a hanton, ök már 
nincsenek azon a vidéke~. A helycsere és az id6. ugy látszik, 
enyhítették a borongó fájdalmat, mert ennek a kellemes órának 
örömét nem akarják megrontani k~pmutatással. Az anyagi gondok 
is kíméljék meg Karácsony-estét, mely oly kedves előtte. Legyen 
az ünnepélyes, mint a multban vala. De nem vad kedvteléssel 
sem habzó kupá~al óhajt. ünnepelni. ~inek cl régi szokást meg: 
tartani, ha már erte!me mncs? Ének, Jaték, lakoma, hárfa, fuvola 
táncz nem kell neki, csak az uj világ reménysugara éleszti ő~ 
valódi örömre Kimért pályájokat fussák meg a születendö világok 
s deritsenek reánk jobb jövőt! I (105.) 

* * * 
Az ó-évvel szUnjön meg az emésztő fájdalom elveszett ked

vese ink miatt. Ne legyen itt gazdag és szegény. Köszöntse az uj 
éve t az egész emberiség jogainak érzetében. Szünjön meg a pár
toskodás. Terjedjen a nemes életmód és törvénytisztelet. Gond, 
szükség, bün, hitetlenség, közöny messze távozzanak ... Szünjön 
meg az én keservem. Hadd köszöntsük a jövő dalnokát. Rang és 
születés kiváltsága, dacz, ócsárlás mind, mind szűnjenek. Uralkodjék 
a szép. jó és igaz szeretete. Szünjön meg a járvány, a pénz-imádás, 
a végnélküli harcz. Legyen örök béke ... 

Legyen hü és szabari minden ember, nemes szivO és szol
gál!ltra k~~z. Sötétség réme akkor nincs a földön. Immár királyi 
székben ül a i\lcssiás. ( 106 ) 

* * * 
És valóban Tennyson, az ,. ln Memoriam« halhatatlan szerzője 

mint szivvel-lélekkel vallásos ember, mély tiszteletet érzett és tanu
sitott Krisztus iránt. Az ő tanitásaibóJ meri tette életbölcseségét s 
alig talált szavakat a hegyi beszéd magasztalására. Ha nem is, 
értett mindenben egyet a Kereszlénység dogmatikus rendszerével, 
de azért ő is, éppen ugy mint Krisztus, arra törekedett, hogy a jövő 
vallása ment legyen a különböző confessiok versengéseitől. Vele 
egylitt imádkozunk mi is a krisztusi eszméknek az egész világra 
kiterjedő diadaláért, hogy a szálló igével elmondhassuk: ~Krisztus 
hazája széles e világ. « Mert a legnagyobb müvészet mégis csak 
az ő titka marad; t. i. az élet 1Ilüvészete. Ezt a magasabb szem
pontot, a korát megelőző, megdicsőUlt emberis~g eszményét fejtette 
ki Tennyson örökbecsü stanzáiban. Örök emléket áHitott nemcsak 
felejth etetlen Arthurjának, hanem az angul költészetnek is, 
melynek Shakesp ~are mellett, ő egyik legihletettebb képviselője. 
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