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— Mit beszélsz te olyat, a mit te nem tudsz ! 
Ne vádolj senkit én miattam! Ez az ügy tisztázva 
van ott, hol nincs félreértés, és nincsenek maga-
sabb tekintetek. 

* 

«Jó! legyen úgy, ahogy parancsolod. De nézd, 
csolnakod elválik a parttól!» Hová mégy? 

«Lesz kenyerem, zsíros kenyerem » 
Ej ! Petőfi mégis csak szerencsésebb természet. 

Utána vághatja keresetlen szavakkal: «Lesz a 
kutyának.» De te csak gondolni mered ezt, a 
nélkül, hogy márvány-homlokodon csak egy ideg-
szál is megrándulna. 

Nem, itt nem a Yezuvval van dolgunk, mely 
örökké füstölög, és ha megharagszik, nem tesz 
kárt magában, csak környékét gyújtja fel. Ez egy 
csendes Inanime, századokig nyugodt, de ha egy-
szer megrázkódik, magába temetkezik és sohasem 
látjátok többet. 

A csolnak távolodik a parttól — s ha még 
egyszer ide visszatart, magát töri össze. 

Ütődik parttól parthoz. Egy rövid életű, de te-
vékeny működésű pártlap élén látjuk néhány 
hónapig; onnét ismét tovább evez. 

Evez? 
Nem! Viszi a kedvező szél. Boldog hazája 

felé, hol 
«Minden falu édes hazám!» 

de a hol nem vár reá sem a leány, sem az anya. 
Emberi nem gyönyörűsége mint egykor Titus; 
száz felé osztja lelke kincseit: barátság, kitün-
tetés viszonozzák e kincseket; s midőn a sugár-
ból kimosdik, sok munkája, ritka élvezete után 
magába vonul: nem pihenni, hanem izeneteket 
forralni a pokolhoz: tartsa készen k a p u j á t . . . . 

Alszél támad, Budapestre hajtja a csolnakot. 
Bejárta már Tolnát-Baranyát, s a kormány ma-
gasabbra hívja, az ország első megyéjének okta-
tás-ügyét teszi kezébe. 

Excelsior. 
Barátai üdvriadása előzi, kíséri. Előre fürde-

nek fényében mert ez még csak a reggel: ki 
tudja, mi történik délig? Olyan idők voltak azok, 
midőn provincziális ügyvédeket, papokat és taná-
rokat rövid idő alatt meg nem álmodott magas-
latokra emelt érdemük! 

Kétségkívül őt is. 
A Kisfaludy-társaság tagjai közé hívja. Ugy 

tetszik, mintha most megtalálta volna az utat, 
melyről sohasem kellett volna letérnie. 

Szíved vérzik, begyógyítja a Múzsa. Ott nem 
kellettél a hova hivatásból ajánlkoztál: jer, itt 
rég várnak és csodálkoznak, hol késtél eddig. — 
Ez a te diadalútad. (Folyt, köv.) 

EGY KEP TÖRTENETE. 
Olvasóink közül azok, a kik meglátogatták az 

országos kiállítás képcsarnokát, bizonyára emlé-
kezni fognak még egy megható tárgyú fest-
ményre, mely a kiállításon magára vonta figyel-
mét. Egy szomorú csoportozatot mutat a kép, a 
bánya-száda előtt egy lepellel leborított holt-
tetemet, melyre egy asszony borul, míg a többi 
alakok a részvét, s a rémülettel vegyes megille-
tődés kifejezésével csoportosulnak köreje. 

A képet Feszty Árpád, az ujabb nemzedék ez 
egyik legtehetségesebb festőművésze készítette, 
kinek a festészet terén már több év óta van jól 
hangzó neve. 

E kép nem csak a kiállításon keltett feltűnést 
a Bécsben megjelenő «Allgemeine Kunst-Chro-
nik» is a legnagyobb méltánylással említi föl, a 
Munkácsy Mihály modorában festett • magyar 
genre-képek jelesebbjei közt is elsőnek téve azt 
az egész kiállításon. 

«Jól van átgondolva s szerencsésen keresztül 
vi ve,-—iija a nevezett műkritikai lap, —pathosz 
nélkül, de sok drámai hangulattal és erővel. A 

művészi önállóság oly alkotása ez, mely ily fiatal 
művésznél meglepő. Már a megválasztott táj is 
javára szolgál a tárgynak s azonnal megadja a 
hangulatot. A bánya szádájának domborulatát 
hó fedi, fölötte borús, nehéz levegő és szürke föl-
leges ég. A bánya szájából egy ifjú bányász holt-
tetemét hozzák ki, melyet könnyen áttekinthető, 
természetes csoportban vesznek körül hozzátarto-
zói és barátai. Mindeniknek más-más kifejezés ar-
czán s mégis valamennyi egybehangzó: a fájdalom 
megrendítő harmóniája. Távolról érkezik a me-
zőn át az öreg anya az áldozat kis gyermekét ve-
zetve kézen fogva, mig a hitves és a nővér már 
ott sírnak a tetem fölött, amaz a drága halottra 
borulva. Az öreg asszony, hallva a rémhírt, 
sietve jő, de jó gondolat volt a festőtől, hogy a 
legnagyobb fájdalmat, az anya fájdalmát nem 
kisérlette meg lefesteni, csak jelezte. A festmény 
valódi műremek s igazán sajnálni lehet, hogy 
meg nem vásárolta a nemzeti muzeum, mely-
nek e kép egyik dísze leendett.» 

így ír e képről a bécsi szaklap. 
Midőn a művész a «Vasárnapi Újság» számára 

átengedte e festmény közlésének jogát, e lap 
szerkesztője kérdést tett nála, hogyan támadt 
benne e kép eszméje? A művész megígérte,hogy 
majd írásban mondja meg. Tudvalevő dolog la-
punk olvasói előtt, hogy Feszty Árpád a tollat is 
ügyesen kezeli, nem csupán az ecsetet s mi most 
abban a helyzetben vagyunk, hogy a «Bánya-
szerencsétlenség» czímü festményt bemutatván, 
a kép szövegét is ugyancsak az ő tollából közöl-
hetjük. 

Feszty Árpádnak lapunk szerkesztőjéhez irott 
levele így szól: 

Kedves barátom ! Kérdésedre: hogy született e 
festmény? válaszul megkísérlem leírnia «Bánya-
szerencsétlenség» fogamzásának történetét. 

A tavalyi tél elején — benne voltunk már a 
novemberben — nagyban törtem a fejemet egy 
nagyobb méretű, tragikus tárgyú genre-kép meg-
komponálásában. Alakjai magyar parasztok, 
helyszíne egy korcsma belseje. Készen voltam 
már vele, megvolt már a vászon is, ráma is, 
szóval semmi sincs hátra csak — meg kelle 
festeni. Akkor találkozom a minden Sándor bá-
csik között a legkedvesebbel, Teleky Sándorral, 
a kinek már régen megígértem volt, hogy meg-
látogatom Nagy-Bányán. Most aztán úgy emlé-
keztetett ígéretem beváltására, hogy «agyonlő, 
ha nem megyek le hozzá». 

Mit volt mit tennem? Vászon, ráma, parasz-
tok, korcsma belseje, ti csak várj átok sorotokra. 
Abba kellett hagynom a kompozicziót, mert hisz 
most itt életem megmentéséről van szó. Tél idő-
ben, fagyban, hóban lementem Nagy-Bányára. 
Az aranyat, ezüstöt termő Nagy-Bányára, a hol 
a hegyek mélyéből sápadt, rongyos alakok verí-
tékes nehéz munkával hozzák fel napszínre a 
ragyogó aranyat, ezüstöt. A hol a rideg hegyek 
katakombáiban s a füstölgő kohóknak komor 
öbleiben ezernyi éhező fárad a nemes érez kivá-
lasztásában, azért, hogy azután az az élettelen 
érez, az a kevély színű arany, pengve, csillogva 
járja körül a világot s okozzon romlást, pusztu-
lást az emberek között, legyen irigyelt játék hiú 
asszonyok testén, öröme, vágya millióknak, s 
megmételyezője szíveknek, lelkeknek. 

Ott jártam a kohókban, a sötét olvasztókban, 
a hol a kemenczék száján kivigyorgó s ki-kicsap-
dosó izzó lángnyelvek tűze élesen vet veres vilá-
got az ott dolgozó félmeztelen alakokra s a míg 
rajzoltam a festői helyeket, érdekes csopor-
tozatokat, nem tudom, mi volt nagyobb: gyö-
nyörűségem-e, a mikor festői szemmel szemlél-
tem a képtárgyakat, vagy szánalmam, a mikor 
eszembe jutott, hogy ezek az alakok, ezek a 
nedves, fagyos ruhájú bányászgyermekek, a tűz-
nél melegedő halvány asszonyok mind élő em-
berek; a kiknek szívük és gyomruk van — a kik 
éreznek és éheznek is. 

De végre is, én azért vagyok itt, hogy lerajzol-
jam őket. Azzal, hogy itt bölcselkedem, nem 
segítek szegényeken. Ott töltöttem vagy hat 
hetet; naponként elmentem a bánya-bejárat 
előtt, arra vitt utam. És különös, hogy maga a 
bánya kapuja müy hidegen hagyott. Sohasem 
hittem volna róla, hogy valaha egy festményem 
tárgyául fog szolgálhatni. Á kohókban készített 
vázlataim közül válogattam, keresgettem, vájjon 
melyiket dolgozzam fel a sok közül — s íme, az 
utolsó nap késő délutánján, haza felé menve, egy 

futó pillanatot vetek a bánya-bejárat felé — és 
mintha csak most láttam volna először, úgy rá-
bámultam arra a kapura. Mintha ez nem is az a 
kapu lenne, a mit mindennap oly közönynyel 
néztem, a melyik mellett naponként hidegen 
mentem el. Olyan pontról láttam most és olyan 
világításban, a milyenben még eddig soha sem. 
Uj volt az előttem és igen szépnek, érdekesnek 
találtam a dombjára boruló hóval, a szomorú 
téli fellegekkel, a bánya fölött elterülő kietlen 
tájképpel s e bús képben ott meredt a kőkereszt, 
mintha az a bánya egy nagy sírbolt volna. 

Az is az, sírboltja annyiaknak! Ötszáz ember 
lépett át azon a küszöbön, vitte életével szerel-
mét, örömét, vágyát a napvilág után, s nem látta 
többé a napvilágot. Nem éreztem én most a hónak 
hidegét, csak szépségeit láttam, s daczára télnek, 
hidegnek, szenvedélylyel fogtam hozzá a bánya 
lerajzolásához s rajzolgatás közben eszembe jutott 
mindaz a sok történet, a mit otthon, vacsorázás 
után Sándor bácsi mesélgetett azzal az ő szeretni 
való kedvességével, azokról a szegény emberekről. 
Hogy a ív imádkoznak, mielőtt a bányába leszáll-
nak, hogyan szakad reájok gyakran a föld, hogyan 
zárj a el őket. hogy sírnak utánok az asszonyok, 
leányok, s lesik aggódva, a míg kiássák őket, — 
vájjon élve — vagy holtan fogják-e ki szegénye-
ket? — Talán épen ezen a helyen, a melyet most 
rajzolok, talán épen itt siratta az a szegény asz-
szony az ő föntartóját, gyermekei kenyérkeresőjét, 
talán ép ezen a sínen gurították ki tetemét, talán 
épen itt borúit reája kínjával az özvegy . . . . 

A bánya torkából tompa zúgással fútt a szél, 
mintha a lenndolgozóknak összegyűjtött sóhaját 
hozná ki; megelevenedtek előttem azok az élő-
halott alakok, otb láttam őket magam előtt sírni, 
búsulni, s elmerülni mély bánatukban, és — a 
vázlatba oda is vázoltam őket. 

Az utolsó délután volt. Haza érve mondám : 
«No Sándor bácsi, tisztában vagyok már. Tudom 
már, mit fogok festeni. Nézzen ide, ezt ma készí-
tettem. » 

«Nini a kereszthegyi bánya-bejárat.» 
«Az.» 
«S mi lesz belőle? Bánya-szerencsétlenség?» 
«Igen.» 

. Másnap elhagytam Bányát, magammal hozva 
a Kereszthegy vázlatát, és egynehány ott vásárolt 
kosztümdarabot, s így készült el aztán a «Bánya-
szerencsétlenség». , 

F E S Z T V Á R P Á D . 

TEMPLOMI ÚTVESZTŐK. 
A krétai labyrinthus, melyben a hires The-

8eus is csak az oly szomorú sorsra jutott Ariadné 
fonalának segítségével volt képes eligazodni s 
az oda zárt rettentő Minotaurust meggyilkolni, 
minden tanulónak élénk emlékezetében van. 
Ily útvesztő épületek, habár kevésbbé is híresek, 
nagy számmal voltak ugy a régibb, mint az 
ujabb időkben. Herodot beszél egyről Egyip-
tomban, melyben állítólag háromezer szoba volt 
föld alatt, hol valószínűleg államfoglyokat tar-
tottak. Kevésbbé diszesek a modern labyrinthok, 
melyeket nagy városokban és parkokban leg-
inkább élő sövényekből készítenek a köznép 
mulattatására, a minő nemrég a budapesti 
városligetben is volt egy, Vasvári Kovács, a nép-
színház ismert tagja által felállítva. 

Kevésbbé ismeretes, hogy az útvesztőket 
templomokban is állították fel kegyes czélok-

A rhe.msi t( • itvesztője. 


