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munkása. Egyike volt a Magyar Vöröskereszt Egyesület 
alapitóinak és örökké tevékeny munkásának, mely egye-
sület a világháború szerencsétlen áldozatainak millióit 
gyámolította, segélyezte. Amellett a protestáns leányárva-
ház áldásos működéséből is kivette részét és sok szegény 
árva gyermeknek letörölte inség fakasztotta könnyeit. 
Áldásos működésének hire eljutott a trón zsámolyáig s 
az uralkodó az első osztályú Erzsébet-renddel díszítette 
fel és a belső titkos tanácsosi cimmel tüntette ki. 

Remek szavakkal jellemezte őt a Nőképző Egyesület 
társelnöke, a finom lelkű özv. Csiky Kálmánné, midőn 
emlékbeszédében azt irta róla: „megmutatta Jozefin 
grófnő, milyennek kell lennie a magyar nőnek, mert ő 
disze, öröme, lelke volt a családi életnek, támasza és igazi 
felesége férjének, nevelője gyermekeinek, példaképe az 

erénynek és jő erkölcsöknek, takarékos vezetője a ház-
tartásnak, ura kötelességeinek s áldása mindazoknak, kik 
hozzá fordultak nehéz napjaikban, mindenkor pedig ter-
jesztője a magyar szellemnek és nyelvnek, ápolója az igaz 
értékkel biró nemzeti jellemnek." 

Megható jellemvonása volt a derék nagyasszonynak, 
hogy noha családjának hét tagja vett részt a világháború 
hadjárataiban, ő nem csüggedett el s dolgos kezeivel késő 
aggkorában is buzgón kötögette katonáink számára a bő-
sapkákat. Amikor pedig egyik rokonának fia a harctérre 
ment, azt irta a bánatos apának: majd ha csüggedsz, jöjj 
hozzám, megvigasztallak, mert én erős vagyok. 

Gróf Teleki Sándorné 1915 január 21-én költözött el 
az élők sorából, de neve, emléke közművelődésünk tör-
ténetében örökké él. 

Négyszemközt Irta Lőrinczy György 

A múltkor Jászai Mari, a magyar szinpad legnagyobb 
élő tragikája, egy fényes budapesti Kaszinó estéjén Petőfi 
néhány halhatatlan versét mondta el, utolérhetetlen elő-
adó és kifejező erejével. Mielőtt a dobogóra lépett, a mű-
vésznő roppant izgatott és türelmetlen volt s a várakozó 
teremben csillapitgattam és nyugtatgattam. 

— Ugyan, mit! — fitymáltam a dolgot. — Aki Elek-
trát, Lupát, meg a többit játszotta, azt csak nem izgatja ez 
a pár meleg rithmus! 

— Jaj, barátom, — felelte nagy, mély sóhajtás köz-
ben — hiszen ha ez a bolond szivem nem volna! De hall-
gassa meg csak, mit csinál! Itt ni! Mindig igy vagyok, 
alig birok vele, valahányszor ki kell állanom! 

Nem kellett odahajtanom a fejemet. Hallottam, három 
lépésnyire is, ugy dobogott, mintha leküzdhetetlen és 
fékezhetetlen izgalom tombolásában megszakadni ké-
szülne. Valahányszor ki kell állania! Ez szörnyű szenve-
dés lehet! És gondolkozván rajta, ugy találjam, hogy az a 
kiállás csakugyan olyan, mint a párbojózóé, aki szembe-
száll az ellenfelével. A művészé annyival súlyosabb, hogy 
a párbajozó csak egy emberrel áll szembe, s azt is látja, 
az ellen is védekezhetik, azonban, az aki a sokasággal 
néz farkasszemet, sohase tudja, hánnyaL s a láthatatlan 
ellenséggel szemben teljesen és föltétlenül védtelen. 

Mindenki, ld ezzel az örökké változó, örökké isme-
retlen és mégis mindig ugyanolyan hatalommal birkózik, 
aki ennek ir, beszél, dalol, vagy bármiképp is alkot, érzi 
félelmes nagyságát és titokzatos varázsát. Az emberiség 
két óriási lelki folyama: az antipátia és a szimpátia ott 
hullámzik előtte, a lelkek mélyén, anélkül, hogy sejtené, 
melyik hol, miképpen tör ki. Fölemeli-e, vagy elgázolja? 
Ez forog 'a kockán s attól függ, hogy alkotása milyen hatást 
teszen. Persze, az alkotó művész hódítani akar. Olyan a 
dolga, mint az állatszeliditőé, aki szeme megbűvölő suga-
raival lábához parancsolja a kigyót is, az oroszlánt is, 
mert különben, ha ez nem sikerül, széjjeltépik, vagy ösz-
szemarják. Egyetlen, közös érzése és gondolatra kell ve-
zetnie a száz meg százféle indulatot és várakozást, a mi 
feléje fordul, vagyis tömeghangulatot kell teremte-
nie, még pedig olyat, ami az övével legyen ugyanazonos. 
Hogy a tömeget pórázra fűzze és vezesse oda, ahová ő 
akarja magával ragadni ; hogy kényszerítse, hogy mindenki 
együtt legyen vele, bizalmasan, megértően, fölhevülve és 
lelkesedve, szóval: négyszemközt. 

Akármennyi furfangot viszen is ebbe a küzdelembe, 
igazi fegyvere, ami a csatát eldönti, csak egy van: a mű-
vészi Szép. A legfőbb, a legszentebb, a legnagyszerűbb 
varázs, amiről senkisem tudja, miből van, senki sem tudja, 
miképp teremtődik, de azt, hogy van, vagy nincs, megérzi 
mindenki, csalhatatlanul. Mindenki mást tart, lát, vagy 

érez szépnek, s mégis ezt a számtalanféle látást és érzés! 
a művésznek ki kell egyenlíteni és eggyé olvasztania. Nem 
szabad izgatnia brutális érzések fölkorbácsolásával s ez 
teszi nehézzé a munkáját. A tömegben is vannak kiváló-
ságok, de a legkülönb lelkek is, ha együtt vannak, általá-
ban beolvadnak a tömeg lelkébe; annak az érzései ural-
kodnak fölöttük és igy bizonyos tekintetben degradálód-
nak, mert hallgatagon lemondanak a kiválóság megkülön-
böztető önállóságáról és finomságairól, átengedvén magu-
kat azoknak a hatásoknak, amelyek alatt a tömeg áll. A 
művésznek az a dolga, hogy ezeket a hatásokat a Szépség 
művészi kultuszának szolgálatába szegődtesse, mert akkor 
a Tömeg oszlik föl egyesekre és száz meg száz kiváló-
sággá lesz, aki mind ugyanazt a Szépséget keresi, érzi, 
magasztalja és uralja. Csak igy lehetséges, hogy az iró 
az olvasójával, a szinész a közönségével, a szobrász vagy 
a festő a nézőjével négyszemközt legyen. 

Persze, a humort, a szerelmet és a mesét el nem dob-
hatja. Ez van legközelebb a tömeglélekhez. Viszont éppen 
ez a három az, amiben a tömeg életfölfogása és a művészi 
Szép között — világok elválasztó különbsége tátong. A 
humor! A sokaság ez alatt rendszerint a tréfát, a viccet, 
a jókedvet meg a szójátékot érti, holott mindez csak paj-
kossága a léleknek, nem pedig a vidámság művészete. Az 
a különbség a kettő között, ami a fotográfia és a festmény 
között. Az egyik ipar, a másik művészet. Hiszen a humor, 
a művészi humor maga éppen olyan fönséges, mint a tra-
gikum, mert ugyanazokat a nagy igazságokat és szépsé-
geket fejezi ki, csakhogy a tragikum komor, mint a för-
geteg, a humor pedig nyájasan csillog, mint a nyári verő-
fény, vagy szelíden borong, mint a bárányfelhős alkonyat. 

Még sajátságosabb a tömeg élete a szerelem, e leg-
nagyszerűbb lelki emóció kérdésében. Olyan, mintha két-
lelkű életet élne, s a következetlenségben ezen a téren a 
legkövetkezetesebb. Társadalmában, való, reális életében 
görcsösen ragaszkodik hozzá, hogy a szerelem gyönyörű 
fogalma alatt olyan törvényes kapcsolatot képzel és köve-
tel, mely egy élettartamra szól a jól szituált vagyonos 
férfi és a zongorázó kisasszony között. S az ember, aki 
szüntelenül a szabadságról ir, dalol és szénokol, a szabad-
ság lelkes rajongója, mindig azon töri a fejét, hogy milyen 
uj törvénnyel, szabállyal, milyen uj rablánccal kösse 
gúzsba az embertársait és sehoisem gyárt annyi korlátot, 
mint éppen a szerelem számára, melynek pedig, mert 
őserejü ösztön, tehát legtöbb joga és szüksége is volna a 
szabadságra. Primitiv művészi életében ellenben a tömeg 
valósággal a szerelem anarkistája. Vallja, hogy a szerelem 
a törvények törvénye, s hozzáteszi, hogy ez a törvény 
két szóból áll: minden szabad. Akik oly szivesen hallgat-
ják és olvassák a szerelem szent történeteit, voltaképp 
mindig azért lelkesülnek, amit maguk megcsinálni nem 
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mernek s aki e megrázó nagy lelki válságban ellenük 
föllázad, szenved, elbukik, harcol vagy korlátoltat rombol. 
A szabályszerű szerelmet megvetik s novellában vagy 
regényben meghódolnak annak, aki ezer veszedelmen ke-
resztül jut az első csók diadalához, vagy az ultima ráció 
örvényéhez. Teljesen a művészi fölfogás szerint gyönyör-
ködnek. A vidám szerelmet utálatosnak tartják s a tör-
vényileg védett, jogos és soha ki nem törő szerelem, a jő 
partie és a megfogott kérő elveszti előttük minden érde-
kességét, mint az ideál, aki meghízik. Csak a titkos és 
tilos, tehát boldogtalan s amint mondják: bűnös szerelem 
kell nekik, amit pedig, persze, nem a szabályszerű höl-
gyek és urak csinálnak, nem a sablonos tömeglelkek, 
hanem a poéták, az ábrándozók és álomvándorok, akik 
irtóznak minden szabályszerűségtől és csak két megbo-
csáthatatlan bűnt ismernek: az Ízléstelenséget és a bana-
litást. Vagy kit érdekel a Csokonai hires és szép Lillájá-
nak két törvényes házassága? Egyikről is, másikról is csak 
annyit tudunk, hogy előbb egy hajóácshoz, másodszor 
meg egy kálvinista paphoz ment feleségül. Hanem á tit-
kos és tiltott szerelem, mely a szivét sóvár, bánatos epe-
déssel Csokonaihoz fűzte, még ma is, száz esztendő múlva 
is mindenkit meghat, aki a költő gyönyörű Lilla-dalait 
olvasgatja. Lilla elmúlt volna örökre, soha senkisem tu-
dott volna róla még annyit se, hogy szép volt, ha Csokonai 
poézisével nem glorifikâlja a jövendő idők szerelmesei 
kegyeletében. 

Ez valójában szintén a művészi Szép ellenállhatatlan 
hatása, melynek a tömeg is akaratlanul és legtöbbször 
öntudatlanul meghódol. Csokonai már akkor, borús sze-
relme hervatag virágjában, a halhatatlanság vőlegénye 
volt, de sohasem lehetett vőlegényévé ideáljának: Lillájá-
nak. Vágya mindhalálig csak vágy maradt s tán éppen 
ezért tartott a sirig. A szabályszerű hajóács és a bizonyára 
még szabályszerűbb almási pap, persze, praktikusabb, 
noha utálatosabb is volt. Az utókor tömegének az Ítélete 
igy dönti meg a régiét, noh'a hasonló esetben ma is a poéta 
húzná a rövidebbet. 

Egyszer Beöthy Zsolt előtt, mikor épp valamely Cso-
konai-emlékünnepen szárnyaló ékesszólásával magasz-
talta h halálba üldözött koldus poéta dúsgazdag költésze-
tét s abban Lilla emlékét is, bosszankodva szóvá is tet-
tem azt. 

— Szegény Csokonai! Egyetlen boldog óra emlékét, 
egyetlen szerelmes csók mámorát se köszönhette Lillának. 
Mégis, most, elkésett dicsőségének, föltámadásának a ko-
szorúját is megosztja vele. Holott sem erre, sem a dalaira 
nem volt méltó. Egyáltalán nem szerzett rá érdemeket. 

— Miért? — kérdezte Beöthy. — Mit tehetett volna? 
— Ment volna férjhez Csokonaihoz! Vagy legalább 

merészelt volna a szeretőjévé lenni! De igy csak szenve-
dést szerzett Csokonainak, azért pedig nem illeti meg az 
utókor hálája! 

Beöthy hosszasan elgondolkozott. 
— De meg kell gondolni, — szólt végre csöndcsen 

— hogy Csokonai akkor kicsapott diák volt. Vájjon oda-
adnád-e te a lányodat egy kicsapott diákhoz? 

Nein gondolkoztam a feleleten. 
— Hogyne admán! Ha az a diák — Csokonai volnál 
Nem felelt rá semmit se. De ma is azt hiszem, hogy 

az б nagy művészlelke érezte, hogy igazam van. Az igazi, 
a gyönyörű nőről van sző, akit soklcal többre becsülök, 
semhogy másképp gondolkozhatnám. A szabályszerű, a 
jól szituált, a mindig pontos férfitől, a tömegemhertől mit 
kap a leány? Rendes háztartást, ékszereket, esetleg foga-
tot, penziót vagy özvegyi jogon haszonélvezetet. Mindezt 
kétségbeejtő hidegséggel kiszámitva. Vájjon érdemes-e 
arról beszélni, irni, akinek a női lelkét, a szerelmes szivét 
ezzel ki lehet fizetni és elaltatni? A poéta nyomorúságot 
ad az ideáljának, de azt megosztja vele, s lángoló rajon-
gással, epedő és lobogó dallal s azzal az aranyfénnyel 

zománoolja be, mely a szépséget és a csók hevét megsok-
szorozza, az életet művészetté varázsolja és ezt a lázas, 
csapongó és szenvedő boldogságot mennyei érzések hal-
hatatlan ragyogásába olvasztja össze. Am válasszon ki-ki 
tetszése szerint, de azt se nid sem fogja velem elhitetni, 
hogy nincsen különbség a hajóács meg a poéta csókja 
között. A szerelem örök szomja és nagy misztériuma volta-
képp csak kiváltságos lelkek számára való. A közönséges 
ember elégedjék meg a házasági szerződéssel, meg a jó 
koszttal. 

Tudom, hogy a sokaság, a nagy Ismeretlen, ebben 
együtt velem van, — négyszemközt. S titokban örül, hogy 
helyette mindezt én mondom el, mert ő nyilvánosán, a 
tömegben, a gyakorlatban tovább is erkölcsös, erős és 
kérlelhetetlen akar lenni; gyártani a korlátokat s Ítélni 
és büntetni azt, aki e korlátokat áttöri. A tyukfejü fontos-
kodók semmihez sem értenek olyan jól, mint ehhez! Mi-
lyen egyetértéssel Ítélték el a magyar mese örökös kirá-
lyát, amiért egy szép ifjú lányt megszeretett 1 Azt hiszem, 
ma is egyesegyedül magam gondolok rajongó hálával a 
szép zsidólányra, amiért költőjének az utolsó illúziót, az 
utolsó szerelmi mámor mélabús gyönyörét megszerezte. 

Ha Jókainak, ezer meg ezer csodaszép meséje fejében 
töviskoszorut adott a sokaság, vájjon érdemes-e még me-
sélni ezen a hálátlan földön? Érdemes, — nem érdemes! 
Mit tudom, mit bánom én! A mese a poétalélek legszebb 
virága, mely a szerelemmel egy tőről hajt. A szerelmes 
ember mindig mesél s a mesélő ember mindig szerelmes. 
S akiről dalol, akinek a szépsége előtt versével, meséjé-
vel meghódol, az bizonyos lehet felőle, hogy csakugyan 
szép. Mert a poéta inkább lenyeli a tollát, semhogy csúnyá-
ról mondjon magasztalást. Ha mindig hazudik is, legtöbbet 
magamagának, de az ideáljának mindig igazat mond. 
Azért legnagyobb dicsősége az a leánynak is, az asszony-
nak is, ha a poétát meg tudja hódítani. 

S ha ezer meg ezer másnak nem érdemes mesélni, 
érdemes annak az Egynek, mert az nemcsak együtt érez, 
de meg is ért. Négyszemközt van, dalolva, mesélve, álmo-
kat szőve és röpülve a csillagok, a virágok birodalmában. 
S ha többet nem is, azt az Egyet a Tömegben is megta-
lálja mindenki, aki mosolyogni tanitja, vagy a szerelein 
rózsás és tövises labirintjében a mesék szines gyertya-
vildgával kalauzolja. 

Szenzációs fordulat előtt áll a világ és az ország, — 
most dől el az emberiség és a magyarság jövendője, most 
lesi mindenki napról-napra a legújabb hireket. Most kell 
tehát a közönségnek a legjobb újságot olvasni, hogy tájé-
kozva legyen mindenről, ami történik és kialakul. A kö-
zönség máris megérezte, hogy AZ UJSÂG-ot kell olvasnia, 
amely mindenről gyorsan és eredetien közli a legújabb 
tudósításokat. Mindenütt kapható. Aki pedig megrendeli 
AZ UJSAG-ot csak egy hónapra is 100 koronáért, ingyen 
kapja a „Mindent Tudok" cimü vaskos, 288 oldalas remek-
művet: a gyakorlati élet minden vonatkozásának nagy-
szerű kézikönyvét, qmely ezenfelül Kóbor Tamás egy tel-
jes, pompás regényét is tartalmazza. 

A kövér nő élete kínlódás! 
Kigúnyolják, kikacagják' 
örökös tréfa tárgyal Min-
den ember utána fordul, 
nem tud öltözködni, ven-
déglőben, kávéházban két 

széket kínálnak nekL 

Egyszerű, életmódját nem 
zavaró kura segítségével nűutan. 
Igen rövid időn belül kar-

csúvá lesz a legkövérebb nő vagy férfi. Ezen kura képezi titkát 
a francia nők karcsúságának és angol férfiak előkelő elegánciájá-
nak. Csak 1 doboz Maigrirt használjon és meglepi környezetét. 
Egy kúrához való doboz Maigrir ára 200 korona. — Készitl : 

C. Palmier gyógyszertára, Páris. 
Főraktár: Török József gyógyszertára, Budauest.Király-u. 12. 

Ilti9znalal flott. 


