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Schiller.
*A németek és a világirodalom egyik leg

nagyobb költője az, akinek képét magunk előtt 
látjuk. Van ennek a munkára term ett, hatalmas nem
zetnek más nagy, ép ilyen kiváló költője i s ; az is csak 
egy van. De olyan, akit Schillernél is jobban szeret, egy 
sincs. Német eszményekért lelkesedő, ízig-vérig német, 
okos és ábrándos, pontos és meggondolt, higgadt és 
nagyratörő, igazi germán volt. A tudósok és a Gretche- 
nek hazájából való. Ide, a dolgozó, tisztes német pol
gáremberek és az ábrándozó német polgárleányok 
világába száll vissza a lelkünk ma, amikor a poéták 
egyik legnagyobbikáról van szó. A württembergi svábok 

^  közé megyünk. Úgy illik* hogy a régi posta
kocsik egyikére üljünk fel és — trara-trara  — 

úgy repüljünk, vagy úgy döcögjünk vissza a régi, 
delizsáncos világba, a Schiller világába. Elrobogunk 
messze, Délnémetország vadregényes, gazdag vidékére, 

O  a falú dolgozó életébe.* Bekukkantunk egy-egy 
fagerendákkal gazdagon díszített ház majoros 

udvarába, hogy egy kis hangulatot terem tsünk ma
gunknak, aztán addig megyünk tovább, amíg *a ka- 

£  nyárgó Neckar mentén magasba nyúló nyárfák 
között egy dombtetőn a kis Marbach városkát 

köszöntjük, a Schiller szülővároskáját. Régimódi, zöld
éi kapús *kis ház az, amelyben a Teli költőjének 

bölcsője ringott. Emeletestűi, padlásszobástúl 
együtt sem lehet négy ablaknál többet számolni rajta.
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Jó szerencse, hogy az emeleten kettő van: elfér közöttük 
az emléktábla, amely az ósdi kis ház örök dicsőségét 
hirdeti. 1759 november 10-én látott először napvilágot 
az akkor 36 éves Schiller János Gáspárnak, a szegény 
tábori seborvosból magát századossá küzdött derék 
katonának és Kodweisz Dorottyának, az örök gon
dok közt tépelődő, kedves, jó „Schillerin“-nek hal
hatatlan fia.

Marbachban és a lorchi gyönyörű völgyben teltek 
el költőnk első gyermekévei. Lorchban kezdett isko
lába járni is és már hatéves korában latint tanult. 
Csak két év múlva költöztek szülei Ludwigsburgba, 
az uralkodó herceg pompás városába, ahol minden 
Károly Jenő herceget dicsőítette. A francia udvar épít- 

kezései, kertjei hű utánzatokban voltak itt lá t
hatók. ^Remekbe épült kastély, kerttel, víz

eséssel, parkrészleteivel hirdette a herceg jóízlését. 
Másutt régi erdőségek árnyában a term észet öle várta

"y a gyermek lelkét. Százados fák a tó partján,* 
mesevilágból idevarázsolt kastélyok mégsem 

feledtették vele a falút, a kisvárost. Mert e kastélyok 
egy szigorú, kérlelhetetlen kényúr palotái voltak. 
Károly Jenő herceg megszokta, hogy neki csak pa
rancsolnia kell és a tó partján a fák úgy nőnek, ahogy 
az ő francia műízlése kívánja; az emberek pedig csak 
az ő akaratáért élnek. Iskolákat alapít. De csak azért, 
hogy ott pontos, engedelmes, megbízható hivatalnoko
kat maga nevelhessen a maga kényére. Az ifjú Schiller
nek is be kellett lépnie a ludwigsburgi Károly-iskolába 
(Karlsschule). Az intézet zárkózott szelleme, a nagy 
szigorúság, amelynek alávetették, nem volt Ínyére, még 
katonás apja sem szívesen adta ide flát (tudta, hogy 
a herceg az iskolával szüleitől egészen elválasztja őt), 
de a herceg akaratának érvényesülnie kellett. Nem 
csoda, hogy költőnk a tanulók sorában az utolsó és 
amikor az iskolát S tuttgartba helyezik át és kibővítik
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orvosi fakultással, örömmel lép át költőnk is erre a 
szakra.

Q  *A stu ttgarti ódon várban sem változott 
a herceg szelleme semmit. Itt is a régi rendet, 

a régi katonai fegyelmet hirdette és követelte a hallga
tóktól és Schiller helyzete csak avval javult, hogy 
több könyv került a kezébe. Klopstock, Goethe és 
Shakespeare művei ébresztették fel lelkében veleszü- 

Q  letett nagy tehetségét és *a régi épületek kö- 
* zött sétálva talán már remél, álmodik nagy 

dicsőségről, ha nem sejti is, hogy e XVI. századbeli 
épület közelében, a XV. században épült, érdekes gót 

1 f \  székesegyház 61 méteres tornyának árnyéká
ban *félszázad múlva Canova mesteri alkotá- 

1 1 sában az ő szobra fog díszelegni. Pedig *az 
ifjú „Karlsschüler“ lelkében már ott forron

gott első drámájának tárgya. Költői kísérleteit meg- 
semmisítgette. De a H aram iák-ról, első nagy alkotá
sáról maga is érezte, hogy kiváló munka. Ifjúi lelkének 
heve, melegsége, forrongó vágyai, lázongó eszméi voltak 
az erős vonásokkal, élesen megrajzolt jellemekbe öntve. 
1 O  18 éves volt, amikor e művét nagy titokban 

megírta; négy év múlva,* 1781-ben jelent meg 
először s a következő évben munkája a mannheimi 
színházban előadásra került. Viharos tetszést aratott. 
Mindenkinek tetszett, aki látta és mindenki látni 
akarta, aki még nem látta. A korviszonyok lázas han
gulatában van a magyarázata, hogy ez a megindító, 
de egyúttal borzalmas dráma egyszerre népszerűvé 
lett. Mindenki szívesen fogadta azt, csak Károly Jenő 
herceg nem, akinek nevelési terveibe sehogyan sem 
illett bele a drámaírás. Az ő skatulyái között Schiller 
az orvosi skatulyába tartozott, o tt kellett maradnia, 
csak orvosi könyveket szabadna írnia, ha éppenséggel 
írni akar. A Haramiák-nvik pedig ezenkívül, hogy 
nem orvosi, hanem drámai alkotás volt, még egy
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nagy hibája volt: szabadságról beszólt és emberi 
jogokról.

Schiller ugyan ekkor már katonaorvos volt, de 
azért annál inkább rendelkezhetett vele a herceg. Szi
gorúan meghagyta neki, hogy csak hivatásának és 
hivatalának éljen, semmi egyébbel ne foglalkozzék. 
Schillernek nem maradt más hátra : egy szép napon 
megszökött hazájából és első sikerei színhelyére, Mann- 
heimba állított be.

Ekkoriban nevét már nemcsak első drámája hirdeti, 
i a  hanem egy kötetke költemény is, amelyben a

hoz szól, amidőn az zongorázik; zenéje
Majd robogó, mint sziklatetőről 
Dőlt zuhatag, mely szírieket őröl, 
Majd meg enyelgő 
Halk szavú hárfa,
Mintha hízelgő
Szél Ölelésén reszket a nyárfa.

*Hektor búcsúját énekeli, aki még a Léthe
habjain túl is szeret, még ott is nejére fog 

gondolni. S egyik harcból a másikba reppen képzelete:
*Mi csillan amottan a büszke tetőn? 
A hajnali fénybe mi villan?
Látjátok a zászlót? Az ellenség!
.Jól látjuk a zászlót: az ellenség!
S hej vígan! Hallszik a muzsikaszó 
Síp, dob riad! Szól a tárogató, 
Harsan az indulásra.

(Dóczy Lajos ford.)

így dalol A z ütközet c. versében. Ezekért, de leg
inkább mégis első drám ájáért kapja fel a hír*
a 20—22 éves ifjú nevét. Mannheimban a szín

háznál akart alkalmazást kapni. De amikor itt nem bol
dogéit, szívesen vette egy iskolatársa anyjának meg
hívását Oggersheimba, ahol a világtól elzárkózva csu

líra legkülömbözőbb húrjaiba csap újjá. *Laurá

(Dóczy L. ford.)
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pán a költészetnek élt és híres társadalmi drámáját 
alkotta meg: az Á rm ány és szerelem  című tragédiáját. 
Egy erkölcseiben romlott udvar életébe vezet a költő. 
W alter elnöknek, aki ilyen előkelő, de romlott világ
ban él, nagy tervei vannak a fiával: a fejedelem ott- 

hagyott kedvesét akarja vele elvétetni. Ára fia, 
Ferdinánd* egy egyszerű polgárleányt szeret, 

egy tisztes városi muzsikus polgárember leányát, 
Miller Lujzát. Atyja, a gőgös nemes* semmi
képpen sem egyezik ebbe bele. Egész életét nagy 

terveinek szentelte; ezekkel fia jövőjét akarta biztosítani 
és mert ő maga szavát adta rá, megköveteli fiától, hogy 
az a ladyhez (olvasd lédihez), a fejedelem kedveséhez 
látogatóba menjen. Ferdinánd, hogy atyja szavát ne 
kelljen megszegnie, elmegy a ladyhez. A lady nem 
rossz lelkületű nő. W alter elnöknek nem egy gonosz- 
tettét, igazságtalanságát akadályozta meg eddig is, 
hiszen ő volt az egyetlen, akinek még az elnökénél is 
nagyobb hatása volt a fejedelemre. Ferdinánd tehát, 
aki azt hitte, hogy a gőgös hölgyet megsértheti s 
evvel tönkreteheti atyja terveit, csalódik: a bájos, jó 
szívű nőt nem tudja megbántani, csak őszintén meg
mondja neki, hogy mást szeret. A lady megsajnálja őt, 
de mert házasságuk hírével az ország tele van, mégis 
hozzá akar menni s ezért mindenre kész. Ám ezalatt 
W alter elnök is megtudta, hogy fia kit szeret. Ferdi- 
J Q  nándot éppen kedvesénél, Milleréknél találja,* 

amikor izgatottan berohan oda kíséretével. A de
rék polgár az elnök haragját nem tudja mire vélni és 
gorombaságait visszautasítja. Az elnök ezért letartóz
tatja és Lujzát pellengérre akarja állíttatni. Csak amikor 
fia avval fenyegeti, hogy egy régi bűnét leleplezi, akkor 
20 bocsáttatja őket szabadon* De nem örökre.* Po

koli tervet gondol ki titkárával, Wurmmal. 
A leány atyját titokban elfogatják és Lujzát atyja 
nevében hozott hazug kéréssel ráveszik, hogy Kalb

2*
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marsallhoz levelet írjon; ezt a levelet azután Ferdi- 
nándnak kezére ju ttatják . Ferdinánd szerelmében meg-21 csalva érzi magát. Nagy felindulásában* a mar- 
"  sálit támadja m eg; amialatt a neki szánt jólelkű

lady átlát a szitán, az elnök cselszövésein, és angol'22  hazájába távozik, a szerencsétlen ifjú, Ferdi
nánd* elkeseredésében Lujzát és magát meg

mérgezi. Utolsó perceiben megtudja, hogy imádottja 
ártatlan volt. Éppen megjelenő atyját átkozva hal 
meg.

E drámájának nagy sikere a mannheimi színház 
vezetőjét, Dalberg intendánst arra ösztönözte, hogy 

Schillert, aki előzőleg* már Fiesco-ját (olvasd 
1 Fieszkóját) is megírta, a derék Lavagna (olvasd 

Lavanya) gróf genovai (olvasd dzsenovai) összeesküvé
sének tragédiáját, — Mannheimba hívja. Amire tehát24  régóta vágyott, azt irodalmi sikereivel* most 

elérte hősünk: színházi költő lett. Folyóiratot
alapít a színművészet fejlesztésére és hozzá fog Don 
Carlos-ához. De mert Dalberggel nem tud megférni, 
szívesen veszi Körner barátjának meghívását Drezdába, 
ahonnan kellemesen, gondtalanéi telt idilli évek után, 
amelyekben Don Carlos-a megszületik, 1787 nyarán 
Weimarba, Goethe városkájába költözik. A sors véletlen 
játéka, hogy Goethével nem itt, hanem jövendőbeli 
felesége, Lengefeld Sarolta családjánál ismerkedik meg, 
bár melegebb barátság ekkor meg nem fejlődik kö
zöttük.25 * Virágok, tarka, színes virágok közűi mint 

f egy régi kedves álom, emelkedik ki e sok régi
ház: Weimarnak egykorú képe. A távolban a hercegi 
kastély tornya, előttünk kis régimódi házikók. Ki gon
dolná, hogy ez a hely összegyűjtötte a kor minden 
kiváló német költőjét? Itt álmodott a mi Schillerünk 
is örökszép költeményeket a klasszikus ókorról és 
Hellász isteneiről:
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Hol ma már, mint bölcseink beszélik, 
Lélek nélkül forg egy tfízkerék, 
Akkor Helios döngette végig 
A felhőkön arany szekerét.
A hegyek közt Oreádok serge,
Rejle minden fában egy Drvád 
S vedréből kedves Najád lövelte 
Az ezüst víz sugarát.

Weimar is ilyen isteni hely volt akkor: a házak 26 mindegyikében egy-egy kiváló szellem lako- 
zott.* Károly Ágost palotája gyülekezőhelye 

volt a költőknek, művészeknek és tudósoknak és nem 
0 * 1  hiába nevezték e kort Weimar aranykorának.

*Goethével élükön sokan, sokan voltak itt nagy 
O Q  emberek s egy egy kirándulóhely, mint az Ilm 
^  parti* templárius-ház, sok fényes szellemi mu

latságnak volt a szemtanúja. Schiller még nem igen 
melegedett ezekbe bele első itt-tartózkodása idején. De 
szorgalmasan velük ta rto tt a munkában és főleg tö r
ténelmi tanulmányok érdekelték. Ezek eredményéül és 

Goethe közbenjárására 1789-ben* a jenai egye
tem tanára lett. A weimari bájos kép helyét 

ez a hatalmas épülettömb foglalja el, a tudományok régi, 
akkor szinte 250 éves csarnoka, ahova az egykori 
szegény württembergi fiú bevonul, hogy a jövendő 
generációnak a hatalmas német nemzet dicső, akkori 
jelenénél dicsőbb múltjáról beszéljen. Ám a weimari 
O A  szép környezetet bőségesen pótolja felesége*: 

Lengefeld Sarolta, akihez már elébb a kedves 
emlékek hosszú sora fűzte. Nem nagy, de biztos jövedelme 
immár megengedte, hogy oltár elé vezesse régi ideálját. 
A meleg otthon derűje vár rá ezentúl, a jelen boldogsá
gával olvad össze a múlt ezer emléke, amelyeknek egyik 
legszebbjét A várakozás c. versében örökítette meg:

31 *Fülembe édes összhang árja zeng, 
Szökő vízoszlop áll be halk koboznak, 
Virág kelyhére szellő csókja leng
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És minden párák kéjben áradoznak. 
Telt szollofürt, barack int, hogy mienk, 
Az ág gyümölcsi nékünk duzzadoznak 
S az illatterhes esti fúvalat 
Hűsen simítja forró arcomat.
Lépteket hallok-e távol?
Jön, jön az édes, ig e n ! . . .

így követi a weimari esztendőt a jenai korszak kez- 
O r t  detben boldog ideje. Eleinte valóban jól érezte 

magát* e városkában költőnk. A gyönyörű fek
vésű, erdőövezte hely Weimartól sincs messze, de ön
magában is vonzó volt, különösen, m ert szép családi 
O ö  életnek volt a kerete.* Ez a tisztes, német 

polgári egyszerűségű ház volt költőnk lakó
háza. Semmi dísz, semmi cifraság nincsen rajta. Ami 
széppé tette, az benn a családi élet, künn a pompás 
kertben a term észet volt. A tornácos házban éli egyelőre 
zavartalan boldogságát Schiller, akit történelmi tanul
mányai csakham ar a bölcselethez vezetnek. Körner 

már Drezdában figyelmezteti őt a* legkiválóbb 
német filozófusra, a königsbergi egyetem kiváló 

tanárára, Kantra. Kant munkáinak hatása alatt esztétikai 
értekezéseket ír s amíg elébb az erkölcsben, most utóbb 
O  £1 az összhangban látja a szépet. Az egyetemen — 
* * amelynek azt a baloldali, régibb részét, ahol

Schiller tanított, emléktábla jelzi — szorgalmasan foly
ta tta  előadásait, közben meiningeni udvari tanácsos is 
lett, immár elismert nevének híre is növekedőben volt, 
amidőn akedveséveketváratlancsapásváltottafel. Nagy- 
beteglett,sez a betegség nemcsak testileg, hanem anyagi- 
lagisnagyon megviselte. Már-már a nyomorral küzdött. 
Csak a holsteini trónörökös és egy dán minister adomá
nyából kapott szép évjáradék mentette meg a nyomortól 
és tette lehetővé, hogy utazással keressen üdülést. 
Megerősödve té rt haza útjából s ettől kezdve mind 
melegebb lett a barátság közte és Goethe között. 

Költőnk 1788 szeptember 12-én későbbi felesége
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családjánál látta először Goethét, aki azonban ekkor 
még tartózkodóan viselkedett. Egy hétre rá  megjelent 
ennek Egmontjáról írott kritikája, amely talán még 
hűvösebbé tette a kettejük közti érintkezést. Hat-hét 
esztendeig tarto tt, amíg a két nagy ember lelke egy
másra talált. Egy filozófiai irányú beszélgetés Jénában, 
1794-ben, Schiller kérése Goethéhez, hogy dolgozzék 
„Horen“ c. folyóiratába, végűi az a figyelmesség, hogy 
Goethét következő születésnapján levélileg köszöntötte, 
— tette igazán meleggé barátságukat.

A német, talán a világirodalomra nézve nem volt 
0 1 2  ennél termékenyebb barátság. *Ez a köasztal 

Schiller egykori kertjében sokat mesélhetne e 
barátságról, ha beszélni tudna. Goethe is megemlékezik 
e kőpadról: „sok szép és fontos dolgot beszéltünk meg 
mellette“ úgymond. Xéniákat írtak  meg együtt, csípős 
versikéket s itt született nem egy balladának a terve. Az 
1797. évetaném et irodalom történetében „Balladenjahr“- 
nak,aballadák esztendejének szokták nevezni. Ekkor írja 
O  ^  Schiller *A búvár  históriáját, aki a királynak a 

tengerbe vetett kupájáért leszáll a mélybe, ahol

forr forrton, zúg, búg, serceg az ár, 
mint tűz és víz ha vegyül, 
az ég fele fröccsen a pára-sugár 
s hab habra tolúl oly végtelenül, 
miként ha örökre ki se merülne 
s a tenger méhe új tengert szülne.

(Dóczy ford.)

Megkísérti az Istent és felhozza a serleget. A király
leány biztató mosollyal fogadja s a király daliái közé 
avatja, sőt leánya kezét ígéri neki, ha még egyszer le
száll a mélybe s megismeri és elmondja neki a tenger
fenéknek mélységes titkait. Hasztalan esdekel érte a 
királyleány. A király parancsol és a búvár — a király
leány kezéért — még egyszer megkísérti a végtelent.
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S ne kísértse az ember az Isteneket 
És sohse kívánja a titkot,
Mit mennyei jóság iszonyba borított,

énekli a költő. Az örvény forr, kereng tovább, az ifjút 
soha többé nem adja vissza.
O ű  Ekkor énekel *a sárkány viadalról is, a 

János-lovagról, aki, amikor a sárkány öt 
keresztes-vitéz társát megölte már s a rendfönök meg
tiltja a többi küzdelmet, a sárkánnyal mégis szembe
száll és megöli azt. A nép ünnepli a hőstettért, de a 
rendatya engedetlenségeért kiveti öt a rendből. Min
denki őt dicsőíti s ő mégis a megalázást nagy önmeg
tagadással tűri el: ezért bocsát meg néki a rend feje. 
A keresztényi szeretet históriája után a pogány Ibykus- 
O Q  ról ír balladát, akit két rabló meggyilkol. *Utolsó 

percében Ibykus az arra repülő darvakat hívja 
tanukul. Senki sem tud a gyilkosokról semmit. Ibykust 
eltemetik. S ím a gyászoló tömeg felett darvak repül
nek át. Az egyik gyilkos erre elszólja magát: Nézd, 
Timoteus, az Ibykus darvai! S e pár szó rávezeti az 
igazság büntető kezét a gyilkosokra.

E sok bús tragédia közepette, amelyeket balladákba 
formált Schiller, egy-egy nyájasabb, lírai hang is meg

szólal. Kedves költeménye, amelyet magyarra 
sokan fordítottak le, *az I f j ú  a p a ta k n á l Petőfi 

költeményei között is megtaláljuk fordítását:
40

Forrás mellett ült a gyermek, 
Koszorúkat kötözött 
S látta őket elragadtan 
Tűnni a habtánc között.
Éltem úgy repül, miként a 
Forrás, fáradatlanúl 
S mint a koszorúk, sietve 
Ifjúságom elvirúl.

Benn van már a férfikor nyarában Schiller is, amikor 
e költeményeket, különösen a balladákat írja. Régen



13

43
>ssze.

44

volt már, amikor szűkebb hazáját újra bekalandozta, 
I 1 vagy amikor betegségét Karlsbadban akarta gyó- 

gyíttatni, amit *egy barátja ilyenformán rajzolt 
le, allegorizálva a nyugodt, békés pihenést. 

j 2  *Jenai kertjében az érett, komoly férfiú 
tervei élednek, amidon visszatér ifjúkorának 

műfajához, a drámához. E helyen sétálgatva, ahol 
most mellszobra s egy emlékkő van, született meg 
terjedelemben legnagyobb drámai alkotása: a Wallen- 
stfezn-trilógia. Felhasználta hozzá azokat a tanulmá
nyait, amelyeket már régebben a harmincéves háborúról 

írt történeti munkájához végzett *s a háború 
élénk képeit szép változatosságban foglalja 

A tizenhetedik század Európát felforgató nagy 
vallásháborújának * egyik legnagyobb hőse, leg
kiválóbb hadvezére e hármas tragédia főszerep

lője. Az első rész a tábort mutatja be, s csak a máso
dikban bogozódik a cselekvény, amidon Wallenstein 
egyik derék alvezére, hűséges bizalmasa — tulajdon
képpen a császári udvar kéme — észreveszi, hogy a 
vezér a cseh koronáért való vágyódásból a svédedhez 
akar átpártolni. A harmadik részben az árulás meg
történik, de mielőtt Wallenstein a svédek közé vonúl- 
hatna, Piccolomini tábornokait beavatja titkába és 
W allensteint Pilsenből Egerbe való visszavonulás köz
ben elteszik láb alól.

A Wallenstein megalkotásával, befejezésével Schiller 
megelégelte Jenát. Goethéhez ekkor már 0ly meleg 
barátság kötötte, hogy újra Weimarba vágyó dott vissza, 
barátja közelébe. De meg, újra visszatérvén á dráma
íráshoz, Weimarba kívánkozott azért is, hogy a szín
ház közelében lehessen, amelynek számé;ra alkotásai 
létrejöttek s ezután is készülnek. 1799-ben búcsút vett 

tehat Jenától, ahol *azon a templomot* kívül, 
amelyet róla Scbiller-tempíomnak neveztek el, 

legszebben az egykori kertjében 1889-ben,,Jenába jőve-
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A  f i  telének százados évfordulóján felállított *remek 
mellszobor, Dannecker stu ttgarti szobrász műve, 

hirdeti itt-tartózkodásának emlékezetét.
Amire a hó lehullott, a század utolsó karácsonyán 

A *1 már ott volt * kedvelt barátja, Goethe közelé- 
* ben. Szíves barátságban együtt vannak immár 

mindhalálig, együtt terveznek, dolgoznak a német iro
dalom s az egész emberiség örök dicsőségére.

Schiller első itt-tartózkodásakor megnéztük a város
kának bizalmas kedvességű kertjeit, lássuk most utcái 

A Q  közűi is azokat, amelyek *minket legjobban 
érdekelnek, első sorban a hatalmas miniszter

nek, a legnagyobb költőnek, Goetnének a házát, amelyet 
Károly Ágost hercegtől kapott ajándékba. Itt voltak 
leggyakrabban együtt Schillerrel, itt beszéltek leg- 
A iA  többet alkotásaikról, innen indúltak azokra a 

c kirándulásokra is, amelyeket *a Tiefurt-kas- 
télyba, az Ilm partjára, Amália hercegnő otthonába 
tettek, ahol nem egy előadás éppen az ő alkotásaikat 
m utatta be. '

1802-ben költözött Schiller *abba a házba, 
amelyet a kegyelet Schiller-háznak nevezett 

el; a2 oldalfalán az eresz alatt látható ablak abból a 
szobából nyílik, amelyben költőnk 3 évre rá meghalt 
s amely ma is úgy van berendezve, ahogyan azt Schiller 
X  "I hátrahagyta. Megfordúlt a *Goethe kis kerti 

Lizában is, az árnyas lombok közt sokat já r
kált munkája teljében.

Ezeken a helyeken telt el élete utolsó korszaka. 
S O  Maga sem sejtette még, hogy az rövid pár évre 

té rjed  s *ha sok alkotás fűződik is hozzá, hogy 
azok utolsó hagy alkotásai lesznek. Gozzi (olvasd Goddzi) 
kínai tárgyú v ígjátékát, a Tarandoirt (olvasd Türándót) 
fordítva maga is jókedvű volt. Helyzete anyagilag is 

f i )  javúlt, ^egészsége is helyreállott, dicsősége is 
tetőpontot ért. Munkásságát mi sem bizonyítja

50
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jobban, mint az, hogy e vígjátékhoz a fordítások sorában 
Shakespeare Macbeth-je (olvasd Sékszpir Mekbetje) járult, 
amelyet még három dráma átdolgozása követ nyomon. 
S ezeken kívül megszületnek legkiválóbb alkotásai: a 
S tuart Mária, A z orleánsi szű z  s az a bámulatos dráma, 
amelyet sokan legjelesebb színművének tekintenek: A  
m ész ina i m enyasszony va g y  az ellenséges testvérek  
tragédiája. Formailagremek, tragikum át tekintve mesteri 
alkotás ez a dráma. A messinai uralkodóházon egy átok 
gyászos végzete fii, amelyet egy ősük mondott ki. Ennek 
az átoknak most teljesülnie kell. A fejedelem egy álmát 
úgy magyarázzák, hogy lánya születik, aki mindkét fiát 
tönkreteszi. Ezért — amidőn a kis leány csakugyan meg
születik — ki akarja végeztetni. Ámde felesége is 
álmot lát s álmát egy szerzetes úgy fejti meg neki, 
hogy kis leánya szeretetben fogja a két fiútestvérét 
egyesíteni. Ezért nem engedi leányát elpusztítani, ha
nem megmenti és titokban felnevelteti. A fejedelem 

halála után testvérháború tör ki *és csak
anyjuk sok könyörgése békíti össze a két fiút. 

A találkozáskor megtudják, hogy van egy huguk s azt 
is elárulják mindketten, hogy szerelmesek. Egyikük, 
Don Mánuel egy kolostor udvarán látott meg egy leányt, 
másikuk, Don Cézár atyjuk temetésén szerette meg 
azt, akinek viszontszerelmében nem kételkedett. Nem 
tudják, hogy mindketten ugyanabba a leányba szerei* 
mesek: Beatricebe, saját testvérükbe. Mindketten meg- 

ígérik, hogy menyasszonyukat elhozzák boldog
anyjukhoz. *Don Mánuel már előttevaló éjjel 

megszöktette a kolostorból kedvesét s egy kertbe 
hozta. Testvérével kibékülvén, most hozrsásiet, hogy 
anyjához vigye. De ezalatt Don Cézár kémeitől meg
tudta, hogy hol van menyasszonya s midőn hozzásiet, 
őt Don Mánuel karjaiban találta. Első felindulásában 
megöli fivérét, mert azt hiszi, hogy az menyasszonyá
val megcsalta őt s megparancsolja, hogy Beatricet
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vigyék anyjához. * Itt azután kiderül a borzal
mas valóság és Don Cézár megtudja, hogy 

nemcsak testvérgyilkos, hanem húgába szerelmes és 
húgáért ölte meg fivérét. Ez iszonyúságot nem tudja 
túlélni. Megöli magát, hogy családját az ősi átok alól 
feloldja.

E drámáját egészen klasszikus formában dolgozta 
ki. A keresztény világnézetről tanúskodik az a költe
ménye, amely ezt három évvel megelőzi ugyan, de evvel 
egyformán élete utolsó korszakának egyik tökéletes 
terméke, az É n ek  a harangról.

Tárgya a harangöntés. A mester legényeivel készen 
van a nagy munkára.

Sárból gyúrva, földbe fúrva 
All a forma mereven.
Föl legények, mind serények,
A harang ma kész legyen!
Ügy dicséri hű 
Mesterét a mű,
Ha verejték bőven szakad:
De az áldás égből fakad.

Az érctömeg forr és mogmozdúl. Harang lesz belőle, 
mely a toronyból zsolozsmákat hirdet majd. Tiszta lesz 
a hangja, m ert elsőnek üdvözli kedves kongásával a 

csecsemőt, amidőn keresztelni viszik azt. Gyer
mek lesz a csecsemőből aztán, *majd ifjú, aki 

a leánytól elszakad.
Vándorbotot vígan ragad 
S országokat mér röpke lába.

Amire az ifjú hazatér megint, már idegen, aki pirúlva 
látja meg egykori játszótársát, a nagylánynyá serdűlt 
leányt. Belészeret. Boldog, ha a leány reánéz; minden 
virágot kedvesének visz.

*0h gyöngéd vágy reménysugara, 
Első szerelmünk szép kora. 
Szemünk előtt az ég kitárva,
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Szívünknek éden mámora! 
Oh lennél örök, végtelen, 
Te boldog ifjú szerelem!

Vígan csengve hirdeti a harang az esküvőt is. A szé
pen fejlődő családi élethez megelégedettség járúl. Büsz
kén nézi végig a férfi háza kincsét: mint a föld, ügy 
áll minden erősen.

Amíg a harangöntőmester ezekről szól, készül a 
harang, kezdődik maga az öntés. Kicsap a tűz.

A tűz az ember jóltevoje, 
Míg féken tartja gondos ész. 
De rémes lesz az ég erője 
Mihelyt bilincseit lehányja,
A maga nyomán ront elő 
A természet szabad leánya.

Kiront, kitör, pusztít, rombol vagyont, jószágot 
mindent, rossz lesz minden és jó szerencse, 
*ha végűi a családfő

Már a földbe van töltve a harang. *A földre 
bízza az ember is a dús magot, mondja a mester 

s legényeinek megengedi, hogy amíg a harang kihűl, 
mindenki szabadon járjon a maga útján. Este lett. 

Csak a mesternek kell a harangra vigyáznia. 
*Az emberek boldogan hozzák haza a mezőről 

a termést.

Éjszaka minden pihen, *árnyék borúi le a
földre. A harang is ilyen áldott békét, csöndet 

hirdessen mindig (kívánja a mester), ha fenn lesz a 
toronyban. És most visszatérünk a haranghoz. Ezalatt 
talán ki is hült már, ki lehet venni a formából.

A kedveseit számlálgatja 
S ím, megvan mind a drága fő.

Aratónép mind vígabb 
Táncba kap.
Csöndesednek utcák, terek.
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A mester keze szétbonthatja 
A formát jókor, okosan:
De jaj, ha az érc áradatja 
Korlátin önként átrohan.
Mely nép maga lerázza fékét,
Az nem lát áldást, nem lel békét.

A csak imént letelt francia forradalom rémeit látja 
költünk is: a népet, amely zendűlve kap a harangba 
s bőszen rángatja kötelét. Ilyenkor béke helyett a halált 
hirdeti:

De nem! A tűz nem csapott ki, a mester keze jól 
munkált. Készen van a harang, Concordia (olvasd Kon
kordia, Egyetértés) legyen a neve, egyetértést hirdes-

í \ / i  *Csak nagyról zengjen érces ajka,
* Mi soha nem enyészhető

S szárnyával átrebbenve rajta 
Óránként érje az Idő.
S amint szava, a messze hangzó 
Fülünkből lassan tova vész,
Tanítsa, hogy nincs maradandó 
S hogy mind, mi földi, elenyész.

Schillernek, az igazi „m esternek“ egyik legremekebb 
és legnépszerűbb alkotása volt ez a mélyenszántó böl- 
cselmi eszmékkel tele költemény. Teremtő ereje teljé

ben volt, bár testi ereje fogytán. * Csodásán
cáfolta meg az „ép testben ép lélek“ elvét. 

„Mind, mi földi, elenyész“ éneklé, de az enyészet felé 
közeledtében fellobbant nagy szelleme s az utolsó 
lustrumban sorra alkotta nagy balladáit, a Hero és 
L ea n d ert, a H absburg gró fja-1, megírta legismertebb 
és legnépszerűbb drámáját, a Teli Vilmosát, alkotó

♦Szabadság! Egyenlőség! zúgják, 
A békés polgár páncélt ölt. 
Megtelnek a terek, az utcák, 
Hóhérsereg halált üvölt.

sen is. És szól a m ester:
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lelke még egyszer feléledt, hogy a D em etrius-ba fogjon 
s elpihent, mielőtt azt befejezhette.

A Hero és Leander, amint mondtuk, az utolsó 
J  lustrum  egyik álma volt. *A tengerszoros két 

partján két ellenséges vár van. Az egyikből Leander 
mindennap átússza a tengert, hogy Heróját, a másik 
vár urának leányát láthassa. Hero akkor is hívja, 
amidon a tenger vészjóslóan csendes. Leander elindúl; 
de zivatar jön és Leandernak csak holttestét hozza 
lassan a tenger a part felé. Hero nem habozik, utána 
u g rik :]

Korán végzem ah! a pályát,
De a boldogságnak álmát 
Mégis végig álmodám.

Neptun, a tengeristen maga lesz temetőjük és viszi a 
két szerelmest végtelen vidékre, messze országokba. . .

H absburg g ró fjá t  császárrá koronázzák Schiller 
egyik legszebb balladájában. És a vendégek között egy 
£***1 dalnok tűnik elé, *egy grófról mond éneket, 

aki vadászat közben haldoklóhoz siető pappal 
találkozik. Önként adja át néki lovát, amikor az a ziva
tartól megnőtt patakon nem tud átkelni s másnap — 
amidőn a lovat az visszahozza — neki ajándékozza. 
Nem akar vadászni azon a lovon, amelyen a pap előző 
napon az Úr testét vitte. A pap megáldotta. Azt kí
vánta neki, hogy gyermekei hat fejedelmi koronát 
szerezzenek. Mindenki meghatva tekint a dalnokra. 
Tudják, hogy ez a gróf Habsburgi Rudolf volt.

E balladák Schiller legkedveltebb alkotásai közé 
tartoznak. De egyetlen munkája sem vetekedhetik nép
szerűség dolgában utoljára készült drámájával, a Teli 
Vilmos-sa]. A vierwaldstädti tó párján a Gitschen- 

hegygyei szemben *van egy kis kápolna. 
A svájci nép kegyelete állította arra a helyre, 

ahol Teli egykor a viharban állítólag partra  ugrott. 
E kápolna falain festmények örökítik meg a Teli-
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mondát, Schiller feldolgozása nyomán. A mi képeink 
is onnan valók.

A svájciak szabadságharcának egy epizódja a Teli- 
dráma. Három svájci kantont, Úrit, Schwyzet és Unter- 
waldent a német császár el akar foglalni. Ezért két 
helytartót küld oda s az egyik, Geszler, hogy a népet 
megalázza Altdorf piacán egy póznára kitűzeti a her
cegi kalapot s kényszeríti a járókelőket, hogy annak 
köszönjenek. Teli nem engedelmeskedik. Ezért elfo- 
f\C k  gatja s csak úgy bocsátja szabadon, *ha saját 

fia fejéről egy almát lelő. Teli, a jó nyilas vál
lalkozik rá. De a lövés sikerültével egy másik nyilat 
is m utat Geszlernek, amelylyel őt lövi vala le, ha az 
alma helyett fiát találta volna. Erre Geszler újra elfo
gatja s a tavon át Küsznachtba akarja vitetni. Ám 
vihar támad a tavon és a bilincsekbe vert Teli erős 
kezeire van szükség, hogy meneküljenek. Feloldják 
^ 7 Í \  tehát bilincseit. *Tell partra  viszi a csónakot, 
9 maga kiugrik, de azután újra a hullámok közé 

rúgja a sajkát, amelyben Geszler és kísérete űl és 
sorsukra bízza őket.
*V 1 Ezalatt a Rütli-magaslat tetején *a szivár

vány biztató jele mellett összeesküsznek Geszler 
ellen a három kanton vénei és népe. Teli elfogatásáról 
hallva, meg akarják őt menteni. A schwyzi és unter- 
waldeni hegyeken kigyúló pásztortüzek adják az öröm
hírt, hogy mindenütt legyőzik a zsarnokokat. Teli 
^ í y  ezalatt a *Küsznacht felé vezető úton meglesi 

és nyilával megöli Geszlert. A nép a család
jához térő Telit szabadsághősként ünnepli. Ekkor jön 
a hír, hogy a zsarnok császárt is meggyilkolták. Gyil
kosa, Parricida János Teli házába téved. De Teli nem 
érzi magát vele egyformának, m ert amaz magánbosszú
ból gyilkolt. Rómába küldi bocsánatért.

Schillernek utolsó nagy alkotása volt a Teli. Kez
dett ugyan még egy nagy drámát írni, a Demetrius-1,
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de annak csak töredéke készült el s az mutatja írója 
oroszlánkarmait, az mutatja, hogy ez lett volna leg
jelentősebb alkotása.

1805-ben, gyönyörű tavaszon, május 9-én költözptt 
el. Nagy barátja, Goethe éppen maga is beteg volt, 
^  O  amidőn fia önkéntelenül elárulta előtte, hogy 

Schiller meghalt. *A kis Weimarban van egyik 
legszebb szobra. De a nagy, immár egységes birodalom 
fővárosában, valamint sok nagy német városban is, ott 
* 7 4  hirdeti a *Reinhold Begas készítette gyönyörű 

szobor, hogy m inden  németnek örök dicsősége 
él munkáiban. Legjobban mégis hűséges barátja, Goethe 

siratta  meg. *Még öregkorában is, mindig 
Schiller volt emlékében s egyik legszebb vágya 

volt, hogy egy helyen pihenhessenek. Károly Ágost 
herceg sietett jó minisztere kívánságának eleget tenni: 
m indkettejüknek a fejedelmi ház kriptájában rendelt 

nyughelyét. Nagy barátságukat legszebben *a 
weimári kettős szobor örökítette meg. Arany 

és Petőfi barátsága ju t eszünkbe e szobor látásakor. 
De jól tudjuk, hogy miként ezekét, a két legnagyobb 
német költő emlékét is ércnél maradandóbb költői 
alkotásaik őrzik. Schiller sem e szobrokban, hanem 
műveiben, nagy német népe s az egész világ minden 
művelt emberének szívében él örökké.
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36. Kőasztal Schiller kertjében.
37. A búvár (Piloty képe).
38. A sárkányviadal (Camphausen 

képe).
39. Ibikusz darvai (Régi metszet).
40. Az ifjú a pataknál (Pixis fest

ménye.)
41. Schiller Karlsbadban (Rein

hard egykorú tréfás képe).
42. Schiller kertje ma.
43. Kép a 30 éves háborúból.
44. Wallenstein.
45. A jenai Schiller-templom.
46. Schiller jenai mellszobra.
47. Goethe.
48. A weimári Goethe-ház.
49. A Tiefurt-kastély.
50. A weimári Schiller-ház.
51. Goethe kerti háza.
52. Turandot (Régi metszet).
53. Schiller (Simanovitz képe). 
54—56. Képek a Messinai meny

asszonyból. I—HL 
57—64. Ének a harangról I—VIII.
65. Schiller (Bolt képe).
66. Hero és Leander (Piloty képe).
67. Habsburg grófja (Wagner S. 

képe).
68. Teli-kápolna.
69—72. A Teli-kápolna falfest

ményei.
73. Schiller weimári szobra.
74. Schiller berlini szobra.
75. Goethe öregkorában (Jage- 

mann rajza).
76. A weimári Goethe—Schiller 

kettős szobor.

Jegyzet. A szöveg között feltűnő helyen adjuk a bemutatandó 
kép sorszámát. Beosztásunk olyan, hogy a felolvasó könnyen igazo
dik el, hol adja meg a jelt a vetített kép kicseréléséhez ; ahol szük
séges még külön *-gal is felhívtuk rá a figyelmét.



Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudo
mányos felolvasásainak sorozatában eddig a következő felolvasá
sok jelentek meg:

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrínyi a költő.
4. Az Alduna.
5. Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és érté

kesítéséről.
9. Az Alpesékben és a Rajna völ

gyén.
10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeurópai nagyvárosok.
12. Budapest.
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21. A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvé

delem.
23. Debrecen és vidéke.
24. A Balaton.
25. Románok (oláhok).
26. A Vág völgye.
27. Az első segítség nyújtásáról.
28. A keletázsiai világforgalom út

vonalán.
29. A magyar föld zenéje.
30. Egyiptom.
31. Erdély története a nemzeti feje

delmek korában.
32. A tejgazdaság.
33. A hadsereg és a honvédség.
34. A honfoglalás és a vezérek.

' 35. Első királyaink az Árpádházból.
36. Szent László és utódai.
37. A tatárjárás és az utolsó Árpád

házi királyok.
38. Az emberi test szerkezete.
39. A beteg test.
4(). Magyarország az Anjouk és 

utódaik alatt.
41. A Hunyadiak kora.
42. Az államháztartás.
43. A nemzeti sülyedés korszaka.
44. A Tisza.

45. A kurucok.
46. A nőkirály és gyermeke.
47. Fiume.
48. A francia forradalom és a reakció 

kora.
49. Az új Magyarország.
50. Hazai gyógyfürdőink I. sorozat.
51. Szabadságharcunk 1848/49-ben.
52. A magyar alkotmány helyreáUí- 

tása.
53. A görög császárság és Kelet- 

Európa.
54. Petőfi Sándor.
55. Hazai gyógyfürdőink II. sorozat.
56. A kereszténység kezdete és a 

népvándorlás.
57. Itália története (476—1500).
58. A Bolygók.
59. Oroszország legrégibb története
60. Az olasz királyság története.
61. A vegytan és eredményei.
62. Alkotmányunk fejlődése.
63. A német-római császárság tör

ténete.
64. Oroszország újkori történelme.
65. Budapesttől Belgrádig.
66. Ezredév.
67. Pozsony és Pozsonyvármegye.
68. Amerika története.
69. Temesvármegye és Temesvár.
70. Németország újkori története.
71. Csokonai.
72. Honvédő polgárok.
73. Északamerika története.
74. Délamerika története.
75. Természetes gyógytényezők.
76. A Maros mentén.
77. Oroszország a XIX. században.
78. A Duna mentén.
79. A nemzeti szellem hanyatlása és 

ébredése.
80. Az állami vasgyárak.
81. Amíg a búzából kenyér lesz.
82. Franciaország középkori története.
83. A bánya. I. Általános ismeretek.
84. Ezer tó országa.
85. Egységes Németország.
86. Valláserkölcs és gazdaság.
87. A magyar nemzet története, az 

Árpádházi királyok alatt. (Ösz- 
szefoglaló előadás.)



88. A magyar nemzet története ve- 120. 
gyes házakból származott királyok 121. 
alatt. (Összefoglaló előadás.) 122.

89. A magyar nemzet története a mo - 123. 
hácsi vésztől a szatmári békéig 
1526—1711. (Összefoglaló előadás). 124.

90. Á magyar nemzet története a
szatmári békétől napjainkig. (Ősz- 125. 
szefoglaló előadás.) 126.

91. A bánya. II. A különféle ásványok
bányászata. 127.

92. Bosznia és Hercegovina története.
93. A finn nép és kultúrája. 128.
94. Franciaország újkori története. 129.
95. Hun és magyar mondák. ’ 130.
96. Angolország története. 131.
97. Arany János.
98. Az ókori keleti népek művészete 132.
99. A görög építészet története.

100. Kolozsvár. ^  — 133.
101. Konstantinápoly.
102. Nagy Napoleon. ' + s mv\
103. Kivándorlás Amerikába. :
104. Kivándorlóink az Egyesült- '"137.

Államokban. 138.
105. Mozgás és nyugalom. 139.
106. Nagybritannia és Írország története. 140.
107. Miből lesz a termés és hogyan 141.

nő a vetés. 142.
108. Erő és munka. 143.
109. A talajerő pótlása trágyázással. 144.
110. Szálas és gyöktakarmányok tér- 145.

mesztése és eltartása. 146.
111. Tehéntartás és borjúnevelés. 147.
112. A tejelő kecske mint a szegény 148. 

ember tehene.
113. A házinyúl tenyésztése és haszon- 149.

vétele. 150.
114. A hasznos madarak védelme. 151.
115. Az erdő művelése és haszonvétele. 152.
116. Goethe. 153.
117. A növény teste. 154.
118. A növények élete. 155.
119. A növények rendszere. I. A virág- 156. 

talan növények.

A falusi ház és kert virágai.
A magyar aranybányászat.
Az állati test szerkezete.
A főzelékfélék termesztése és 
értékesítése.
A növények rendszere. H. A virá
gos növények.
Az állatok élettana.
A termőföld képződése és visel
kedése.
Az ipari és kereskedelmi növé
nyekről.
A magyar építészet története.
A szőlő kártékony rovarai.
A kristályok birodalma.
A fonalnövények termesztése és 
feldolgozása.
Spanyolország története a közép
korban. .
A selyembogár élete és munkája. 
A hasznos ércek.
Mit eszünk, mit iszunk. 
Spanyolország újkori története. 
Gerinctelen állatok.
Gerinces állatok.
Az ókor története.
A középkor története.
Az újkor története.
A legújabb kor története.
A magyar szobrászat története. 
A magyar festészet története.
A földkéreg.
A Föld története.
Az ázsiai kolera.
Ütmutatás a főzelékfélék ter

mesztésére.
Magyar találmányok és feltalálók. 
A méh élete és munkája.
Erdély.
Csikónevelés és értékesítés.
Bécs—Wien.
Baromfitartás és tenyésztés. 
Hazánk népies agyagipara. 
Schiller.

E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó képekkel és 
vetítő-lámpával együtt adja kölcsön.

A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoztató“ nyom
tatványban vannak felsorolva, amelyet kívánatra mindenkinek 
megküld

az „Uránia Magyar Tud, Egyesület“
titkári hivatala Budapest, VH., Izsó-utca 4.










