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ŐK K E T T E N

Erfurt, 1808, október.
Konferencia volt ott a Császárnak, a Cárnak, négy 

királynak és harmincnégy egyéb fejedelemnek és 
hercegnek a részvételével, s a császár így szólt a 
szárnysegédéhez:

— Láttam tegnap este a színházban a költöt. A 
weimárit. Folyton a színpadot nézte. És nem en
gem. Ez imponált nekem. Látni akarom. Holnap 
délelőtt. Tizenegy órakor. Pontban.

A császár, ha társalgóit is (talán akkor is, ha sze
relmet vallott), szaggatott, rövid mondatokban be
szélt, olyanokban, amelyeket mintha egy mészáros 
bárdja vágott volna ketté.

. . .  A költő már öregedett, majd hatvaneszten
dős volt, szerette az úri kényelmet, s mikor hirül 
hozták neki, hogy az imperátor a mondott órában 
fogadni kívánja, bosszankodva dünnyögött magá
ban:



— Nem éppen a legalkalmasabb idő. Délelőtt a 
Farbenlehre-ve 1 szoktam foglalkozni. Miért is nem 
hagyják nyugodtan dolgozni az embert?

De ez csak müelégedetlenség volt. Szívesen ment 
a kihallgatásra, mert érdekelte őt a császár, aki, 
mint ő is, az úgynevezett müveit középosztályból 
származott, s az övénél kisebb tehetséggel mégnála 
is többre vitte. Pedig őt csak megsegítette az Isten!

Két ilyen egyéniségnek a találkozása nem jelen
téktelen eset, — még rájuk nézve se.

Elment a császárhoz s föltette magában, hogy 
barátságos lesz hozzá, s mint Seinesgleichen-nel 
fog beszélni vele. Az Olimposz, amelyen ő trónol, 
előkelőbb pozíció, mint az a stallum, amelyen a 
nagy Hódító ül, de hát Jupiter is leszállt sokszor 
a magas trónjáról s egész barátságosan az embe
rek közé keveredett. . .

Kezet fogtak. S hogy ennél az aktusnál a költő 
lenézett a császárra, ez pedig föltekintett a költőre, 
nemcsak szimbolikus értelmű mozzanat volt, — a 
költő valóban egy fejjel, egy olimpuszival, maga
sodott a kistermetű nagy katona fölé.

Irigyen nézett rá a császár, de a költő barna 
szeméből feléje mosolygó jóság hamarosan le
fegyverezte ezt az odiózus érzést.

— Sok jó dolgot olvastam már Öntől, — így 
szólt a császár.

— Én is sok szépet hallottam már Felségedről, 
— adta vissza udvariasan a bókot a költő.
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— Kettőnkről éppen eleget beszélnek,—mondta 
mintegy magyarázatul a császár.

— Rólam jót és rosszat, — folytatta a költő. — 
Felségedről csak jót.

A császár: A történetírók gyávábbak, mint a kri
tikusok.

A költő: Igen, a kritikusok impertinensebbek a 
hisztorikusoknál.

A császár: Hogy’ mulatott este a színházban?
A költő: Kitünően. A színészek, akiket Felséged 

Párizsból hozott, nagyon jól játszottak, és főleg 
Talma excellált. A mieink sokat tanulhatnának tő
lük, de a németeknek a stílusa mintha természete
sebb volna . . .  A franciáké kissé mesterkélt. Na
gyon is szavalnak.

Mosolygott a császár.
— Ennek egy kissé a drámaíróink az okai. A 

Voltaire versei szinte megkövetelik ezt a stílust. 
Hallom, ö n  lefordította a Mahomet-jét.

— Igen, Sire. Én szeretem Voltaire-t. Talán nem 
nagy költő, de igen kiváló gondolkodó s a fölvilá- 
gosultságnak és előítéletnélküliségnek alighanem 
a leglelkesebb bajnoka.

A császár: Én is kedvelem őt, s nagyon sajná
lom, hogy a Mob a tiszteletreméltó hamvait szét
szórta . . .  De a Mahomet-je nem tetszik nekem. A 
komoly drámának tulajdonképen tankölteménynek 
kellene lenni, olyan műnek, amelyből a népeknek 
és az uralkodóknak okulniok lehet. „Mahomet“ nem
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tanít semmire. Önnek egy Caesar-drámát kellene 
írni. Nem foglalkozott soha ezzel az ideával?

A költő: Nem, Felség. De az ember sohase tud
hatja, mielőtt meghal, hogy mit fog megírni és mit 
fog megíratlanul hagyni.

A császár: Ön már igen sokat írt.
A költő: Oh, de mi ez ahhoz képest, amit nem 

írtam meg!
A császár: Én is így vagyok. Már csináltam egyet 

s mást, de úgy érzem, mintha még sok volna a 
tennivalóm. . .  Az ö n  Caesar-ja, azt súgja nekem 
valami, kitűnő darab lenne, s a Théâtre Français 
szívesen s nagy gonddal adná elő. A címszerepet 
természetesen Talma játszaná. Szeretném, ha oly 
keretbe állítaná be őt, amelyből kitűnne, mily jól- 
tevője lett volna nemzetének s az emberiségnek a 
nagy Julius, ha nem teszik el láb alól Brutusék s 
nyugodtan hagyják őt dolgozni. Nincs kedve ily 
beállításban vinni színpadra a Caesar alakját?

— Tudja Isten . . .  Annyi sok témám v an . . .  Nem 
élhetek oly soká, hogy mind földolgozzam. De mért 
oly rokonszenves önnek éppen a Caesar tragikuma?

Megint mosolygott a császár.
— Talán azért, mert, mint mondják, sokban ha

sonlítok hozzá.
— Remélem, Felségednek a halála szebb lesz, 

— mondta a költő.
— Én is remélem, — felelte az uralkodó kissé 

lehangoltan.



Talán sejtett valamit abból, hogy a halála szomo
rúbb lesz a hatalmas Júliusénál. Más témára tért át.

— Mit gondol, hányszor olvastam az ön Wer- 
ther-jét?

—  ?
— Hétszer.
— Igazán? Köszönöm, Sire. Ez nagy megtisztel

tetés. Ennyiszer én se olvastam.
— Ez csak természetes, — magyarázta a csá

szár. — Ön átélte e keserveket, én csak átéreztem 
őket. Először a könyvet kíváncsiságból olvastam, 
— másodszor és hetedszer már lelki kényszerből. 
Mondok valamit egészen őszintén. Nem nézné ki 
belőlem senki, alapjában én is Werther-természet 
vagyok.

Most a költő mosolygott.
— Hiába nevet, — mondta a császár. — Mélyen 

és fájdalmasan tudok szeretni. Nem gondoltam 
ugyan soha arra, hogy nők miatt öngyilkos legyek, 
de a W erther minden egyéb szenvedésén csak 
úgy keresztülmentem, mint ő és a költője.

A költő: Ez fölötte érdekes. Ha Felséged nem 
volna húsz évvel fiatalabb nálam, akkor ezt az ada
tot följegyezném az életrajza számára, de így, mi
velhogy valószínűleg húsz évvel előbb halok meg, 
e följegyzésnek semmi célja.

A császár: W erthert mindig olyankor vettem 
elő, amikor csalódtam a szerelemben, vagy vala
mely nőben.



A költő: S ez hétszer történt, Sire, önnel?
A császár: Többször. De a könyv nem volt min

dig kéznél. . .  Hogyan magyarázzam azt, hogy ön 
nek annyi szerencséje volt s van most is a szere
lemben?

A költő: A  szerencsémet túlozzák, Sire.
A császár: Tudom, amit tudok. Azt mondják, 

hogy Ön most is, a maga hat decenniumával a vál
lán, veszedelmes minden asszonyra, lányra.

A költő: Higyje meg, Felség, jobb vagyok a hí
remnél.

A császár: Bár nekem is ilyen hírem volnál
A költő: Hogyan? Hát nem borul a karjai közé 

minden asszony, aki megtetszik Felségednek?
A császár: Nem. S aki megteszi, az a császárnak 

hódol be s nem a férfinak.
A költő: Fiam, az esetünk rokon. Bennem is a 

költő hódít s nem az ember.
A császár észre se vette a poéta bizalmas meg

szólítását, s lehet, hogy a poéta se vette észre. 
Csak úgy kicsúszott a száján, mint a részvétnek 
egy rokonszenves megnyilatkozása.

— Vigasztalni akar, — felelte a császár, — de 
eredménytelenül. A költő felsőbb foka, egyenes 
szuperlativusa az embernek, de a császár, érzem 
és tudom, nem több a férfinál, csak hatalmasabb.

A költő: Felséged eszerint nem boldog?
A császár: Hencegnék, ha annak vallanám ma

gam. Hencegni pedig nem szoktam, ugy-e?
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A költő meghajolt s így szólt:
— Erről majd a Történet ítél... Én azt hittem ...
A császár: Mit?
A költő: Hogy aki uralkodik a világ fölött, az a 

női sziveknek is ura.
A császár: Sajnos, nem. Legfeljebb a női testek

nek. De mit érnek ezek a magukban oly szép dol
gok a hozzájuk való lélek nélkül? Én ellenkezőleg 
azt hiszem, hogy aki úr a női sziveken, az ura a 
világnak is. ön  az igazi úr, kedves Goethe.

— Egy császár, aki hízeleg az alattvalójának! 
— jegyezte meg tréfásan a költő. — Viszonzásul 
szolgálok egy autogrammal.

S hamarosan papirosszeletre írta az alábbi hét 
rövid verssort:

Bánj a nőkkel szép gyöngéden,
S bizony isten megnyeréd!
De ki bátran neki mégyen:
Látja még több sikerét.
S  aki föl sem veszi épen 
Sértő-e, vagy megnyerő —
Abba’ legtöbb csáberő.*)

*) Geh den Weibern zart entgegen, 
Du gewinnst sie auf mein Wort; 
Und wer rasch ist und verwegen, 
Kommt vielleicht nocht besser fort, 
Doch wem wenig dran gelegen 
Scheinet, ob er reizt und rührt,
Der beleidigt, der verführt.



A császár átvette az írást, amely valaha nagy 
ritkaság lesz, s miután elolvasta, igy szólt:

— Köszönöm. E néhány sorban sok életbölcses
ség és tapasztalás rejlik. Vájjon Ön a három mód
szer közül melyiket szokta alkalmazni?

— Mind a hármat, Sire, aszerint, hogy milyen 
elbánást kíván a nő, akivel dolgom vagyon.

— Szerencsés kópéi — sóhajtotta a császár. — 
Ön mindenképen tehetségesebb nálam. Én csak 
egy módszerrel tudok élni, a másodikkal. „Bátran 
nekimegyek“, de sok kívánatos nőnél ez a procédé 
nem válik be.

— Mit bánja? — vigasztalta a költő. — Talál
kozik még elég olyan asszony, akinél az ö n  mód
szere célhoz vezet.

— Nem ér semmit, — búsult a császár. — Ne
kem épp azok kellenének, akiknél az első módszert 
kell alkalmazni, vagy a harmadikat. Fájdalom, nem 
tudok se gyöngéd lenni, se közömbösséget tettetni.

— Felségedet megnyugtathatja a tudat, hogy 
ha a nőket nem is tudja leigázni, a népeket s a 
nemzeteket még senki se tudta úgy hódolásra kény
szeríteni, mint ön.

— Szeretnék cserélni önnel, Mester.
— S én Önnel, Sire.
— Úgy látszik, nincs tökéletes boldogság a föl

dön . . .  Pedig, akik tudnak a találkozásunkról, azt 
hiszik, a két legboldogabb halandó van most együtt.

— A fák nem nőhetnek az égbe, Felség. A sor-
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sunkkal, mely nem a legszánalmasabb, meg kell 
elégednünk.

— Köszönöm, hogy egy kis tápot adott az ön
bizalmamnak . . .  E beszélgetésben én vagyok a 
nyertes, mert olyan férfiúval cserélhettem eszmét, 
akit csak büszkeségből nem irígylek. Beismerem, 
hogy kettőnk között Ön a nagyobb, s talán a hal
hatatlanabb is. Voilà un homme! S épp azért, mert 
tulajdonképen nem én adtam audienciát Önnek, 
hanem Ön fogadott kihallgatáson engem, kérem, 
bocsásson el. Vár egy asszony, aki meg fog csalni.

— Ki tudja? Van asszony, aki még egy császárt 
se csal m eg... Búcsúzom hát, Felség. Bonne chance!

— J ’en accepte l’augure. A kívánsága talán jós
latnak is bevál s talán szerencsét hoz, ami bizony 
rámfér.

Megint kezet fogtak.
Amikor elváltak, Napoléon így szólt a kamará

sához:
— Van benne valami cézári.
És Goethe, amikor Kari Augustnak jelentést tett 

a kihallgatásáról, így nyilatkozott:
— Van benne valami költői.



K É T  K Ö L T Ő

A szerény polgári állású és kávéházbajáró köl
tők is elvárják, hogy dicsérjék a verseiket s app- 
rehendálnak, ha rosszaknak találjuk őket. Lehet-e 
csodálni, hogy XIV. Lajos és Nagy Frigyes nem 
szívesen hallották, ha valaki a szellemi termékei
ket gyengéknek mondta? Ezek félig-meddig alkot
mányos uralkodók s egy bizonyos mértékig modern 
emberek voltak, s nem bántották a kritikusaikat. 
Annál követelőbb volt Dioniziosz, az ókori zsar
nok, akinek kevés alkotmányos érzéke volt, — ő 
bizony börtönnel fenyegette meg azokat, akik a 
verseiről kedvezőtlenül nyilatkoztak. Az elismerés 
természetesen általános volts a költeményeit Szira- 
kuzában és vidékén úgy szavalták, mintha legalább 
is Anakreon költötte volna őket.

Akadt mégis egy Philoxenos nevű poéta, aki ki 
merte mondani e versekről, hogy azok előkelő 
származásuk ellenére is csapnivalóan rosszak. Egy
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órával e kijelentése után már börtönben csücsült 
a merész kritikus, a tyrannusnak pedig jelentették 
a feltűnő esetet.

Dioniziosz, mint a legtöbb költő, mód nélkül hiú 
volt, aki előtt leghitványabb alattvalójának a vé
leménye se lehetett közömbös, — hát még egy 
költőtársáé? Színe elé vezettette a bírálóját s meg
kérdezte tőle:

— Miért szidod a verseimet?
— Mert nem jók, — felelte Philoxenos.
— Mi a hibájuk?
Philoxenos: Csupa dagály és nincs bennük gon

dolat.
Dioniziosz: Tegyük föl, hogy így van. Nem vagy 

te bolond, hogy így szembeszállsz a közvélemény
nyel?

Philoxenos: A közvéleménnyel egyetértek, uram. 
A közvélemény azt vallja, amit én, de gyáva és 
nem meri kimondani.

Dioniziosz: Tegyük föl, hogy ez is így van. De 
akkor is bolond vagy, hogy szembeszállsz velem, 
amikor tudod, hogy élet és halál ura vagyok.

Philoxenos: Dioniziosz! Te élet és halálnak vagy 
ura, én pedig a meggyőződésem rabszolgája va
gyok.

Dioniziosz: Nézd,  Philoxenos, én a fejedet le nem 
üttetem, mert akkor kegyetlen volnék, s én, mint 
minden zsarnok, a „jóságos“ jelzőre pályázok. S 
aztán mit csinálnék a pártütőkkel, az összeeskü-

17 B2



vőkkel és a hazaárulókkal, ha valakit pusztán azért, 
mert felségsértést követett el a verseim ellen, ki
végeztetnék? Fokozatnak kell lenni a büntetések
nél. Tehát halálra nem ítélhetlek, de a tiszteletlen
ség miatt, amelyet felkent személyem iránt tanú
sítottál, a börtönben felejthetlek életed fogytáig. 
Nem félsz ettől a sorstól?

Philoxenos: Rettegek, Felség. De még jobban 
félek a lelkiismeretemtől. Ha én most visszavonom 
a nyilatkozatomat, akkor életem fogytáig kínoz a 
lelkiismeretem, amért megalkuvó, szervilis, hazug 
és tányérnyaló lettem, míg ha visszavitetsz a bör
tönbe, van egy kis remény arra, hogy egyszer a 
Te lelkiismereted is megszólal s megnyitja előttem 
a fogságom kapuját.

Dioniziosz: Bolond vagy Philoxenos, s tán ez a 
szerencséd, mert sajnálom a bolondokat. Sajnállak 
téged is. Még fiatal vagy s hasznos polgára lehet
nél hazádnak. Alkalmat adok, hogy menekülhess 
a büntetéstől. írtam újabban egy csomó verset, 
egyik jobb, mint a másik. Még senki se ismeri őket. 
Foglalj helyet és hallgasd meg őket. Talán revi
deálod a véleményedet a tehetségemről, s én meg
ajándékozhatlak a szabadságoddal.

Philoxenos leült, s hallgatta, amit a tyrannus 
fölolvasott neki.

Dioniziosznak kellemes, csengő hangja volt, mint 
egy szerelmes színésznek, dePhiloxenosnak a meg
vesztegethetetlen ítéletét nem tudta kedvezőre
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hangolni. A szép előadásból is kiérezte a versek 
tartalmatlanságát. Az egyik költő végigolvasta az 
egész paksamétát (mert termékeny verselő volt) 
s így szólt a másikhoz:

— Nos, mit szólsz hozzájuk?
Philoxenos fölkelt a helyéről.
— Vezettess vissza a börtönbe, Dionizioszl — 

felelte.
— Kellemetlen ember vagy, Philoxenos. Én azon

ban jobb kolléga vagyok nálad (ez is mutatja, hogy 
van költői tehetségem) s szeretnék segíteni rajtad. 
Nem szívesen küldenélek rabságba. Mondd, nem 
egyezhetnénk ki valahogyan?

— Ezt magam is szeretném. De azt nem szabad 
követelned, óh Dioniziosz, hogy a költeményeidet 
dicsérjem.

Sóhajtva mondta a zsarnok:
— Bele kell nyugodnom, hogy nem tetszenek 

neked, s csak az vígasztal, hogy a többi alattvaló
imnak van elég bátorságuk dicsérni őket... Talán 
megtehetnél mégis annyit, hogy hallgatnál a ver
seimről . . .

— Ezt megtehetem. . .  De csak addig, amíg nem 
kérdezik a véleményemet róluk.

— Philoxenos, te nagyon is puritán vagy . .  . 
Ha kérdezik, feleld, hogy nem olvastad őket, de 
azt hallottad, hogy megütik a mértéket.

— Szóval: hazudjak? Vitess vissza a cellámba, 
Dionizioszl



— Te az igazság rajongója vagy, Philoxenos, s 
így megérdemelnéd, hogy ártalmatlanná tegyelek, 
s fogságba vettesselek. De magam se tudom, mért 
(talán kollegialitásból!), szeretnék megkegyelmezni 
neked. Tudod mit? Itt egy zacskó arany, hagyd el 
Szirakuzát, s a híredet ne halljam többé.

— Megyek, uram, de a búcsúzásnál engedj meg 
egy észrevételt. Ha én olyan hatalmas úr volnék, 
mint Te, uralkodnám oly nagy darab föld s annyi 
ember fölött, s annyi katonám volna, én — iste
nek uccse — nem írnék verset.

— Te talán költő vagy, szegény Philoxenos, de 
nem ismered azoknak a pszihéjét, akik nem csupán 
költők. Verset írni s dícsértetni értté nagyobb gyö
nyörűség, mint uralkodni, harcolni és hódítani. . .  
Menj a szemem előli

Sose látták egymást többé.



V Á G Y A K

Egy társaságban, ahol egészen különböző fog
lalkozású és tehetségű urak beszélgettek, végre azt 
kezdték tárgyalni, hogy ki mi  szeretne lenni. Gya
kori beszédtárgy ez olyan emberek közt, akik kö
rül szoktak nézni az életben és a világtörténetben, 
s ha már ez utóbbiba bele nem kerülhetnek, leg
alább az előbbiben óhajtanának mentül szebb és 
nagyobb helyet elfoglalni. De voltak itt olyanok is, 
akik nem adták ily olcsón s a legnagyobb babérokra, 
európai szereplésre, históriai ténykedésre vágytak. 
Mindjárt az a katona, aki végigcsinálta a nagy há
borút, nem csömörlött meg tőle (csodálatos idegei 
lehetnekI), s a témát fölvetette.

Világosan ki is mondta:
— Ami engem illet, Napóleon szeretnék lenni.
— Hányadik? — kérdezte valaki gúnyosan.
— Nem bánom, akár hányadik. Mondjuk: V. Na

póleon. De az Elsőnek a szerencséjével.
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— Éppen Szent Ilona szigetén kívánnád az éle
tedet befejezni?

— Nem, — felelte az ambiciózus katona. — Itt
hon akarok meghalni s nagy pompával temetkezni. 
Én Napóleonnak a szerencséjét kívántam meg s 
nem a balsorsát. Napóleon akarnék lenni, de csak 
Fontainebleau-ig. — Elba, Waterloo és Szent Ilona 
már nem kel l . . .  S te ki szeretnél lenni?

E kérdést a gúnyolódóhoz intézte, aki elgondol
kozott egy kissé, s aztán így szólt:

— XIV. Lajos. Amint tudjátok, kitünően tánco
lok, nagyehető vagyok és imádom a nőket. Három 
tulajdonság, amelyekben egészen hasonlatos va
gyok a Napkirályhoz. Uralkodni pedig valószínű
leg tudnék úgy, mint ő, mert hiszen akinek az Úristen 
hivatalt ád, ad hozzá észt is. S aztán az uralkodás 
nem is olyan nagy kunszt, ha az embernek jó mi
niszterei vannak.

— Nos, — szólalt most meg a társaság egy tagja, 
aki szenvedelmes politikus, — én éppen az kíván
nék lenni. Miniszter. A miniszternek bizonyos te
kintetben jobb dolga van, mint a királyának. Az 
újságok többet írnak róla.

— Több rosszat, — jegyezte meg valaki. — S te 
erre pályázol? Hiszen csak a kormánypárti lapok 
dicsérik, az ellenzékiek pedig, ha még oly becsü
letes, panamistának és tolvajnak kiáltják ki.

Aki e megjegyzést tette, újságíró volt, s hozzá
tette: —



— Legjobban kívánnék hatalmas újságkiadó 
lenni, olyan, akire Stinnes és Miklós Andor irigy
séggel tekintenének föl, s akinek a lapjait milliók 
olvassák. Az ilyen hatalmasság könnyebben buk
tatja meg a kormányt, mint a pártja, amely cserben 
hagyja, vagy az ellenzék, amely agyonobstruálja.

— Az újság nagy hatalmasság, nagyobb, mint 
az újságíró, — mondta egy úr, aki a börzére járt. 
— Én egy nagy banknak rothschildi méretű igaz
gatója szeretnék lenni.

— Akkor egyúttal újságvállalkozó is lehetnél, 
megvehetnéd a lapokat, — tette hozzá valaki tré
fásan.

Egy rettenes módon elfoglalt, magát agyondol
gozó gyáros volt ez, aki sóhajtva folytatta:

— Privátember szeretnék lenni, akinek van mi
ből megélni és nincsen semmi dolga. Kis darab föl- 
decskét vennék magamnak s gazdálkodnám rajta.

— Már akkor nem volnál privátember, — mondta 
rá egy földbirtokos. — A gazdálkodás, főleg hajói 
gazdálkodik az ember, sok üggyel-bajjal jár. Én 
lateinerpályán szeretnék működni, ahol egyenletes 
az elfoglaltság. A kisbirtokosnak hol nagyon sok, 
hol meg semmi a dolga.

Nevetett az orvos, s így panaszkodott:
— Szép kis egyenletességI Az embert éjjel föl

riasztják az első álmából, mert két részeg duhaj le
gény bicskapárbajt vívott egy külvárosi csapszék
ben, vagy szüléshez hívják éjfél után három órakor.
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Köszönöm alássan! Én bizony, ha újból választ
hatnék pályát, tanár vagy tengerész akarnék lenni.

Már mindannyian nyilatkoztak.
Csak egy úr hallgatott, egy notóriusan ostoba 

émber, aki valami hivatalt viselt, olyant, amelynek 
az ellátásához nem kell szokrateszi bölcsesség. Ezt 
is csak éppen annyira tudta betölteni, hogy el nem 
csapták.De szentül és őszintén megvolt győződve, 
hogy ő a legjobb tisztviselő Európában, s hogyha 
egyszer nyugdíjba megy, bajok lesznek a hivatala 
körül. Ki fogja őt pótolni? . . . Mosolyogva hall
gatta a társalgást, s meg se mukkant. Végre meg
kérdezték tőle:

— Hát te mi szeretnél lenni?
Tovább mosolygott s így szólt:
— Én meg vagyok elégedve a helyzetemmel. 

Nem kívánok egyéb lenni, mint ami vagyok.
ö  volt az egész frekvenciában a legboldogabb 

ember.
S úgy látszik, ezen a világon s ebben a társada

lomban csak az ostobák vannak a sorsukkal meg
elégedve.



K É T  H Á Z A S S Á G

Évek óta nem fordultam meg a szomszédos Z. 
városban, ahová a múlt héten egy személyesen el
intézendő családi ügy miatt kellett utaznom.

A vasúti kupéban egy régi ismerősömre találtam, 
akiről a háború óta semmit se hallottam. Gyáros 
volt, s valamikor nálunk kattogtatta a gépeit, de a 
telepét még a nagy világhistóriai dátum előtt át
helyezte Z.-be, ahová szerencsésebb konjunktúrák 
csábították. Megörültünk egymással, s beszédbe 
elegyedtünk a régi jó időkről s a mostani rosszak
ról. Megkérdeztem tőle, akklimatizálta-e magát 
üzemének az új helyén, s hogy beváltak-e azok a 
remények, amelyeket annak az áttelepítéséhez fű
zött?

A felelet kedvezően hangzott.
— Az elköltözésemet nem bántam meg — így 

nyilatkozott a gyáros. — Mindentújra kellett ugyan
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kezdenem, de a kezdet nehézségein elég gyorsan 
és szerencsésen átestem. Ma már, merem mondani, 
számítok valamit a piacon, különösen amióta tár
sultam egy szakemberrel, aki elsőrendű erő a bran- 
sunkban. Tanácsára új gépekkel szereltük fel a 
gyárat, külföldről szerződtettünk drága, de kitűnő 
előmunkást, s egyébb célszerűnek mutatkozó ame- 
liorációkat tettünk. Most már jelentékeny expor
tunk van.

— Gratulálok! Nem is tudtam, hogy társa van. 
És hogyan jön ki vele? Jól férnek össze?

— Kitünően, mint két galamb . . . Persze, ha öt
hat év előtt intézte volna hozzám ezt a kérdést, 
valószínűleg másképp feleltem volna . . .  De, is
métlem, kitünően . . .  Tudja, az ilyen közkereseti 
társaság sokban hasonlít a házas viszonyhoz. Az 
ember az első pár esztendőben nem él a legjobban 
a hitestársával, a két véralkat és jellem nem vág 
össze, a házasfelek szokásai is különbözők, s a ne
velésük és a világnézetük meg éppen nem rokon. 
Sok az ütköző p o n t . .  . Egy ideig bizony nem ér
tik egymást, gyakran különböznek össze, az asz- 
szony minden komolyabb ok nélkül sir s a férj ked
vetlen; az előbbi olykor válni akar, hazakívánkozik 
a szüleihez, s az utóbbi nem egyszer gondol arra, 
hogy bolond intézmény a házasság s hogy — nem 
muszáj holtig együtt maradni. Akárhányszor van 
békéltetésre szükség, s hol egy jólelkü öreg rokon, 
hol egy jóindulatú pap kénytelen a viszonyuk la-
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zuló kapcsait egybeforrasztani s a lelkűkre beszélni, 
hogy legyenek elnézők egymásnak a hibái iránt. 
Lassan-lassan aztán, amint az idő múlik, összeme
legednek, kezdik egymást jobban megérteni, az 
úgynevezett „jelenetek“ ritkábbakká lesznek, a nő 
kevesebbet sír s a férj nem szalad el minduntalan 
hazulról; az egyik kérdésben az egyik enged, a má
sikban a másik, s végül példás egyetértésben él
nek, — már szeretik is egymást, s ha egyikük meg
halna, a másik őszintén megsiratná, s nehezen 
tudna megvígasztalódni és újból házasságot kötni 
. . . A társammal most nagyon jóba vagyunk.

. . .  Másnap hazautaztam s a vasúti kocsiban egy 
másik ismerősömmel kerültem össze. Ez is üzlet
ember volt, — nagykereskedő, akitől röviddel az 
összeomlás után kaptam körlevelet, amely szerint 
a Kovács Alajos-céget ezentúl Bartalus Károly úr
ral társulva Kovács és Bartalus néven folytatja.

A kölcsönös üdvözlés után megkérdeztem tőle:
— Nos? Hogy’ vált be a dolog? Meg van elé

gedve a társával?
Kovács úr sóhajtott.
— Nem mondhatnám, — hangzott a kedvetlen 

válasz. — Semmiképpen se vagyok elragadtatva 
. . .  Ha néhány esztendővel előbb intéz hozzám 
hasonló kérdést, kedvezőbb feleletet hallott volna 
. . .  De m o st. . .  Tudja, édes uram, ez a dolog, már 
mint az ilyen társaság szakasztott olyan, mint egy 
házasság, amelyben az ember eleinte mézes hete-
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két, s ha egy kis szerencséje van, mézes hónapo
kat (sőt esetleg mézes esztendőt) él, ez idő alatt 
bőgőnek nézi az eget és angyalnak a fiatal felesé
gét. Persze az asszony csak épp annyira angyal, 
amennyire bőgő a mennyboltozat, De ő, a jó em
ber, ezt nem tudja. Ő boldog, mert azt hiszi, hogy 
ez mindig így lesz, s hogy az ég meg az asszony 
állandóan így fog rá mosolyogni. S ez a mosoly 
tart is, amíg a felesége szépsége, üdeségeés egyéb 
testi erényei le tudják őt bilincselni, s a szeretetre- 
méltósága képes az otthonát számára édessé és 
kívánatossá tenni. Csakhogy az újdonság ingere s 
a frisseség varázsa egyszer csak megszűnik, az 
egyik házasságnál néhány hónap, a másikban pár 
esztendő múlva, a házasfelek már nem szeretik 
egymást vakon, már nem tartják egymást tökéle
teseknek, észreveszik a másik fél gyengéit, kezdik 
a szokásait megítélni s a magaviseletét unni. Egy
másnak a bámulóiból egymásnak a kritikusaivá 
lesznek. Az asszony napról-napra elégedetlenebb 
s a férj mind több időt tölt a klubban meg a kávé
házban. Legjobban szeretnének elválni, s végül mé
gis együtt maradnak, mert az anyagi érdekeik így 
kívánják, s a számításukat jobban találják meg, ha 
kitartanak egymás mellett.

Mélyet sóhajtott s búsan nézett maga elé.
Ezenközben a vonatom berobogott apályaházba, 

s én búcsút vettem a Kovács és Bartalus-cég bel
tagjától.



így történt, hogy mire rövid utazásomból haza
értem, nemcsak azt tudtam meg, hogy a két isme
rősöm minő viszonyban van az üzlettársával, de 
azt is, hogy hogy’ él a feleségével.



G A L A G O N Y A  M Á R T O N  G Y Á S Z O L

I.

Bent ültem annál a bankigazgatónál, akinek a 
szobájában olykor társadalmi és közgazdasági ta
nulmányokat végzek.

Kopogtatnak az ajtón, amelyenbejön egy paraszt. 
Látszik róla, hogy gyakrabban fordul meg a bank
ban, mert egészen otthonosan nyit be. De feltűnően 
szomorúan. A paraszt ugyanis, — főleg ha már 
nem nagyon fiatal — rendesen szomorú. Mert vagy 
a termés rossz, s neki mindig rossz, vagy a gabona 
olcsó, s ő neki mindig olcsó. A parasztnak az a 
legáltalánosabb jellemvonása, hogy boldogtalan.

De ez különcsen boldogtalannak látszott.
Az igazgató is észrevette s résztvevőleg kér

dezte tőle:
— Mi baj, Galagonya? Nagyon rosszkedvűnek 

látszik.



Mély sóhajtással felelte a paraszt:
— Nagy csapás ért engem, igazgató úr!
A direktor sajnálkozva tekint rá s a folytatást 

várja. Sokáig vár rá, de végre megkapja:
— Egyszerre csak vége vol t . . .  odavolt. . .  — 

nyögte ki a paraszt.
— Haláleset? — kérdi az igazgató.
— Az, uram, halálos e s e t . . .  De ilyen szeren

csétlenség! . . .  Még tegnapelőtt olyan egészséges 
volt, mint a makk.

— Hirtelen halál? — kérdezte a bankember ér
deklődéssel.

Jó kliens volt a Márton bácsi. Részt kell venni 
a bánatában.

— De milyen hirtelen! — kesergett Galagonya. 
— Mintha a tüzes istennyila ütött volna beléje.

Elmélázott s aztán így m erengett:
— Az ember sose tudja, mire virrad.
— Sajnálom, nagyon sajnálom, Marci bácsi, — 

vigasztalta a bánatos embert az igazgató.
— Mit ér a sajnálkozás, uram! — mondta amaz. 

Semmi sajnálkozás föl nem támasztja már sze
gényt . . .

S csak nézett búsan, bánatosan maga elé.
— S mikor lesz a temetés? — kérdezte az én 

barátom, aki velem együtt szerette volna már tudni, 
hogy kit gyászol a szomorú öreg.

Az meg még levertebb és még kétségbeesettebb 
lett erre a kérdésre és keserűen kiáltotta:
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— Még el is temettessem? Hát nem elég, hogy 
elvesztettem?

Azt hittük, hogy eszét veszítette nagy bánatában 
az egyszerű ember.

— Kije halt meg tulajdonképpen? — kérdeztem 
végre, beleszólva a tragikus társalgásba.

— Hát má’ sokan haltak meg a familiámbu’! — 
felelte Márton bácsi. — Mert sokan vagyunk ám 
Galagonyák. S ahol nagy a család, ott gyakran 
van temetés . . .  Nem tudom, kinek a halálára kí
váncsi az úr.

— Annak a halálára, — feleltem, — akit most 
sirat, bácsi.

Rándított egyet a vállán s így szólt:
— Nem siratok én senkit. . .  Csak azon búsulok, 

hogy miért kellett a szebbik tehenemnek éppen 
most fölfordulni.

Hát a tehene pusztult el a búsuló öregnek! S 
ezért csinált olyan gyászos ábrázatot, mintha a leg
kedvesebb gyermekét ragadta volna el tőle a kö
nyörtelen halál.

Galagonya Márton aztán fölvette a kölcsönt, 
amelyért jött s lassan, szomorúan elhagyott ben
nünket. Abarátomés én pedigkonstatáltuk, hogy mi 
városi emberek nehezen értjük meg a tanyaiakat.



A véletlen úgy intézte, hogy rövid idő — mint
egy hat hét — múlva ismét találkozzak a tehenét- 
vesztett Galagonya Mártonnal. Egy ügyvéd isme
rősömnek az irodájában láttam viszont. Paraszti 
lassúsággal és kimértséggel ugyan, de biztonság
gal, sőt némi gőgös hetykeséggel állított be oda. 
Úgy látszik, kiheverte a múltkori esetet, amelyet 
ő akkoriban csapásnak és szerencsétlenségnek 
mondott.

Gondoltam, az idő mindent meggyógyít.
Bizalmasan s mégis tisztelettudóan köszönt, de 

látván, hogy a fiskális nincs egyedül, elhallgatott 
s várakozni látszott. Azt hiszem, arra várt, hogy en
gem elküldjenek.

— Ez előtt az úr előtt bátran beszélhet, — ekként 
bátorította őt az ügyvéd.

Rámnézett a paraszt. Aligha ismert meg, — leg
alább nem látszott rajta semmi, ami arra engedett 
volna következtetni, hogy emlékszik rám.

— No és mi jót hozott? — kérdezte az ügy
véd.

— Nem tudom, jót-e, fiskális úr, — felelte amaz.
Azután gondolkozott egy darabig (mert a paraszt

szereti beszédközben a pauzákat) s azt kérdezte:
— Ugy-e ügyvéd úr, kérem szépen, a gyerekek 

után a szülők jussolnak?
— Úgy van,—felelte a jogtudós.—ők  örökölnek
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utánuk, ha a gyerekeknek maguknak is nincsenek 
gyerekeik.

— No hát, az én gyerökömnek nem vót gyeröke, 
— felelte Galagonya Márton.

— Meghalt valakije? — kérdezte az ügyvéd.
Galagonya Márton felelt:
— A legnagyobb fiam halt meg tegnap reggel. 

Délután temetjük. De előbb meg akartam bizonyo
sodni affelől, hogy ki jussol utána, én-e, vagy a 
testvérei.

— Az attól függ, hogy miféle a vagyon? Ha pél
dául az anyjától örökölte, akkor a testvéreire száll, 
ellenben ha ő maga szerezte, akkor maga az örö
köse.

— Ü maga szerzett mindent, — erősítette az 
öreg. — Szorgalmas ember vót.

— Akkor a magáé minden, Galagonya bácsi, 
ami utána maradt, — nyugtattameg a jogtanácsosa.

Marci bácsi megnyugodott s így szólt:
— Köszönöm szépen.
S kihúzván a tárcáját, folytatta:
— Mivel tartozók?
— Semmivel.
— Azt is köszönöm. Az Isten megáldja.
Lassan, kimért léptekkel, de délcegen hagyta el

az irodát, hogy délután ugyanezekkel a lépésekkel 
kísérje ki a temetőbe a legöregebb fiát.

így gyászol Galagonya Márton.



Ö R E G E K

Van két öreg ismerősöm, nálam is vénebbek, 
akik csupa keserűség. Ha az ember találkozik ve
lük, egyebet se hall tőlük panasznál. Mégis szóba 
állok, sőt olykor egy kicsit sétálok is velük. Ne
kem is jól fog esni, ha elaggok, s egyik-másik jó
emberem mégis méltat majd arra, hogy beszédbe 
elegyedik velem.

Az egyik már alig lát valamit, éppen csak any- 
nyit, hogy az ismertebb utcákon s a nyaralója 
körül nagyobb csetlés-botlás nélkül elsétálgathat. 
Ha messzebbre megy, már kísérőre van szüksége.

— Nem is képzeli, kérem, — így szólott nem
rég, — micsoda kálvária az ilyen látástalan élet, 
amelyben az embernek napról-napra kevesebb a 
bátorsága és kisebb a függetlensége. Nem vagyok 
egészen vak, s az orvos azzal biztat, hogy nem is 
leszek az egészen. Adja Isten, hogy kivételes
képpen egyszer igaza legyen a jószándékú dok
tornak, de hát mit ér az ebben a jóslásban benn-
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foglalt ígéret? Mit ér ez a kis világosság, amely 
még nem világtalanság, de azért megfoszt a világ 
szépségétől? Amely meggátol minden szabadabb 
járás-kelést, lehetetlenné teszi az utazást és meg
fosztja az embert a színháztól, a mozitól, az olvas
mánytól? Ön azt mondja, menjek az operába, 
ahol fontosabb szerepe van a fülnek, mint a szem
nek! — megpróbáltam, de megvallom, irigység 
fogott el (valószínűleg sárga irigység, de a színe
ket nem látom), mikor elgondoltam ottan, hogy 
mások boldogabbak, nemcsak a zenét és éneket 
hallják, de a dekorációkat, a szereplő alakokat és 
a csinos táncosnőket is látják . . .  Most tudom, 
azt fogja tanácsolni, hogy olvastassak föl magam
nak. Ezt meg is teszem. De hát ez a módja az ol
vasásnak csak még érezhetőbbé teszi a szeren
csétlenségemet, mert azalatt, amíg az újságot ne
kem felolvassák, mindig arra gondolok, hogy azt 
magam nem olvashatom, és a bajra, amely miatt 
nem olvashatom. És aztán kénytelen vagyok be
érni a hírlapolvasással, mert hiszen, hogy irodalmi 
értékű müvekből gyönyörűségem legyen, ahhoz 
legalább is hasonló műveltségű fölolvasóra lenne 
szükségem, mint szerénymagam, — olyanra, aki 
értelmesen tud hangsúlyozni, kiemelni, aláhúzni, 
interpretálni. De hát ilyet nem találok, s ha cso
dából találnék egyet, nem tudnám megfizetni. így 
hát le kellett mondanom az irodalomról, mert a 
detektív-regényeket és hasonló értékű értéktelen-
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ségeket, amelyeknek a tolmácsolására elegendő 
a fölolvasómnak korlátolt értelmessége, nem te
kinthetem irodalomnak . . . Egyedüli szórakozá
som ilyenformán a muzsika marad, de ez se kár
pótolhat azért, hogy nem gyönyörködhetek a ter
mészet szépségeiben s a képzőművészet remekei
ben. így aztán, bár anyagi gondok nélkül élek, 
mégis nagyon boldogtalannak érzem magam, és 
szíves örömest cserélnék Bende Józsival, aki sü
ket mint az ágyú, nem hallott emberhangot sok 
esztendő óta, s muzsikát se, de legalább látja 
maga körül azt, ami szép, és útra kelhet, és kiállí
tásokat látogathat, és a tengert szemlélheti az ő 
örök mozgásával, s az utcán női mosolyt láthat 
(ha a mosoly nem is őneki szól), és gyönyörködhet 
a falaira és más falakra függesztett képekben, és 
maga olvashatja a könyveket, amelyek érdeklik...

Nagyot, mélyet sóhajtott, és könnybe lábadt a 
fátyolos szeme.

Néhány vigasztaló szót mondtam neki, nagyon 
banálisakat, s a legközelebbi utcasarkon elváltam 
tőle. Botjának a szemrehányó kopogását az asz
falton még hallottam jó ideig . . .

Pár perc múlva — ilyen a véletlen! — a másik 
öregemmel kerültem össze, az imént említett Bende 
Józsival, aki süket mint az ágyú, s akivel az én 
szegény vakom úgy szeretne cserélni életsorsot.

Kézlegyintéssel üdvözöltem, mert hiszen a sza
vamat úgy se hallja.



Csatlakozott hozzám, s természetesen csak ő 
beszélt, és pedig a következőképpen:

— Amint látja, még mindig élek, sőt sétálok. 
Pedig istenuccse nem érdemes se élni, se sétálni. 
Van önnek, uram, fogalma arról, hogy milyen az 
élete a süket embernek? A kutyámnak se, de még 
a legnagyobb ellenségemnek se kívánnék hason
lót. Hát élet az, amely lehetetlenné tesz minden 
társas érintkezést, amely száműz bennünket min
den szalónból, minden színháztól és a hangverse
nyektől? Ön, kedves uram, igen jó lélek, és eltűri 
olykor, hogy egyoldalú konverzációt folytassak 
önnel, — mások nem ilyen szeretetreméltók, nem 
érdeklődnek a monológjaim iránt, s nem elégíti ki 
őket a fecsegésem, amelyre nem válaszolhatnak. 
De engem se elégít ki, ha csupán a magam hangját 
hallom. Azaz, én szerencsétlen, azt se hallom, 
csak érzem, mint valami távoli morajt, amely kö
zelről jön . . .  Az emberi hangnál még sincs sem
mi rokonszenvesebb a világon, s aki ezt nem 
hallja, az már félig meghalt. Ezért a veszteségért 
nem kárpótol engem a rétnek zöldje, a hegyek 
cikk-cakkja, a szivárvány minden színe s a tóra, 
tengerre szerelmesen boruló holdvilág. Egy percnyi 
elmélyedés, pillanatnyi feledés, s aztán megint 
— és még fokozottabb! — kétségbeesés! Az a 
könyörtelen, végtelen, borzalmas csönd, amely 
körülöttem van, mindennél rosszabb. Ez m ár: a ni
hil . . .  S még ennél a hangtalanságnál is van rettene-
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tesebb: a bizalmatlanság és a kételkedés, amely 
gyakran erőt vesz rajtam, ha emberek társaságá
ban vagyok. Nem hallván a szavakat, amelyeket 
kiejtenek, sokszor azt hiszem, rólam beszél
nek, s bizonyosan valami rosszat, valami sértőt 
mondanak, — s ha mosolyognak, azt gyanítom, 
engem gúnyolnak ki. Hiszen, amit mondanak, na
gyobb titok előttem, mint őnekik az, amit én gon
dolok . . . Irigylem a máskülönben szintén sajná- 
latraméltó Áldor Pistát, aki már majdnem egészen 
vak, de legalább nem látja azt a sok rossz arcot, 
amelyeket a háború iszonyata és e nehéz idők 
átka úgy elszaporított, és hall legalább ember
hangot, lányéneket, madárcsiripelést. Nincs körü
lötte az a kísérteties csönd, az a szörnyű tagadása 
minden hangnak, amely sírra, kriptára, temetőre 
és halálra emlékezteti az embert. Ha választanom 
lehetett volna a kettőnk sorsa között, mégis inkább 
az övét kértem volna a Gondviseléstől. Pedig az 
se nagyon irigylendő . . .

Amikor búcsút vettem tőle, azon iparkodtam, 
hogy a kézszorításomba belehelyezzem valahogy 
azt a nagy részvétet, amelyet éreztem iránta s 
amelynek kifejezést szerettem volna adni. Nem 
tudom, sikerült-e?

Aztán elgondolkoztam e két tiszteletreméltó vén 
ember sorsán, s arra a konklúzióra jutottam, hogy 
legjobb: nem megöregedni.



K I S  L E Á N Y O K

Az én öreg barátom, aki egy idő óta húzza az 
egyik lábát és ennélfogva nehezen jár, már nem 
látogat meg olyan gyakran, mint azelőtt, de oly
kor mégis fölkeres az odúmban.

Ma is megjelent nálam, ezúttal szokatlan vidám 
hangulatban, mosolygó arccal. A lábát is — hogy 
mondjam? — elegánsabban húzta, s mintha pár 
esztendővel megfiatalodott volna, amióta utólszor 
láttam.

— Veled valami kellemes dolog történt, ugy-e? 
— ezzel a kérdéssel fogadtam.

— Úgy van, — felelte ő, miután beleült az 
egyik karosszékembe, — valami nagyon kelleme- 
tes dolog.

Nem kérette magát, hogy beszélje el. A „kelle- 
metes“ dolog itt következik.

*



Amint lakásod felé jöttem, az utcán két leányka 
tipegett mögöttem. Ez a kedves „tripplizés“ maga 
is szórakoztató s épp oly előnyösen különbözik a 
kis fiúk „trappoIás“-ától, mint a kis leányok általá
ban a kicsi fiúktól. A járásuk is elárulja a gyöngébb- 
ségüket, a megható gyámoltalanságukat (amely 
később, ha „nagyok“ lesznek, még meghatóbb 
lesz a magassarkú cipőik folytán), s ha az ember 
e stílusos topogást hallja, mindig szép kis lányo
kat képzel el hozzá, pedig a leányok se mind 
szépek.

Ez a kettő nevetett, egyiknek a kacagása bele
csilingelt a másikéba, s hidd el, ez egészen melo- 
diózus kis koncert volt és én hallottam már impre- 
szárióval utazó zenésztől is kevésbbé harmóniá- 
sat. Sejtettem, hogy a jó kedvüket a sántikálásom 
váltotta ki tavaszi kedélyükből, de nem vettem 
rossz néven tőlük, mert ahogy a ballábamat, mint 
idegen tárgyat húzom magam után, az valószínű
leg a nagyoknak is komikus, hát még ezeknek az 
iskolakezdőknek! S aztán olyan kevés nevetnivaló 
van most a világon! Szinte jó, hogy akadnak ilyen 
élet- és betegségrokkant bácsik, akik az ügyetlen 
járásukkal kissé földerítik az elemibe járó gyere
keket.

A kis lányok fürgébbek, mint mi öreg urak, még 
ha normálisak is az alsó végtagjaink, így hát ha
marosan elhaladtak mellettem, s ez alkalommal 
mind a ketten rámszögezték a szemüket, nem az-
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zal a pillantással, amellyel a kirakatokat szokták 
nézni, inkább azzal az ábrázattal, amellyel gyer
mekelőadáson nézik boldogan a kémikus színpad
figurákat. Kevésbbé hangosan, de még vidámab
ban nevetgéltek. Ha nálam lett volna a gramofonom, 
belekacagtattam volna őket, — mennyivel többet 
ért volna mindjárt a gramofonom! Kár, hogy az 
ember nem cipelheti úgy magával, mint a parap- 
léját, sok érdekességet szedhetne föl vele az ut
cán! . . . Tekintetük a lábamról az arcomra s on
nan megint a lábamra siklott, s látszott, hogy 
ennek az ügyefogyottsága volt az, ami mulattatta 
őket. A nevetésükben most se találtam semmi 
sértőt, mert szépek, tiszták, gondosan ápoltak és 
mindenképpen kedves jelenségek voltak, s bár a 
háború alatt születtek, a pici lényükön semmi se 
árulta el, hogy gondokkal terhes viszonyoknak és 
az emberiség egyik legborzalmasabb korszakának 
a gyermekei.

Az egyik szőke volt, a másik barna. Amint tudod, 
a vörös mellett a két kedves leányszínem . . .

Én is mosolyogtam rájuk.
Most már előttem tipegtek, szándékosan lassab

ban, mint szoktak, bizonyosan azért, hogy tovább 
gyönyörködhessenek a tisztelt barátod döcögős 
járásában. Minduntalan hátratekintettek s hamisan 
mosolyogva néztek a szemem közé, mintha mon
danák: milyen kedves az magától bácsi, hogy ilyen 
komikus! Nagyon bájosak voltak, s ha már én is

42



nem lehettem olyan „hercig“ kis teremtés, mint 
ők ketten, legalább azon voltam, hogy jó képet 
csináljak a kis huncutok gonosz játékához. Barát
ságos apai, vagy inkább öregapai arccal figyel
tem őket, s a mosolyukat, a napsugarasat, a ma
gam őszi — talán téli — derűjével viszonoztam.

Ez a játék vagy öt-hat hosszúfrontú ház menté
ben folyt így, aztán a nevetésük egyre halkult s 
az én derültségem mindig növekedett. A jókedvük 
alábbhagyott s a szájuk környékére némi komoly
ság nehezedett. Még most is hátratekintgettek, 
de már nem az előbbi gondtalansággal, — inkább 
úgy, mintha a szigorú nénitől félnének, s fölten
nék magukban: no most igazán nagyon jók le
szünk.

Nekem így is tetszettek, mert a kis lányokon, 
hogy ha szépek, minden jól fest, még a komolyság 
is. Most már csak a barátságos mosolyomat né
zik, s talán a szememet, amelyet rajtuk legeltettem. 
A lábamat elfelejtették, — bár én is elfelejthetném! 
— s csak az öreg bácsit látják, aki szeretettel fi
gyeli őket. A csúfolódás gúnyos léniája eltűnt 
az arcukról s helyébe valamiféle érettség telepe
dett. Egyszerre, mintha egy-két osztályt átugrottak 
volna az elemi iskolában, ugyanannyi esztendő
vel idősebbeknek látszottak. Egymásra néznek. 
Nem tudtam mért. Azért, hogy gyönyörködjön a 
szőke a barnában, a barna a szőkében? (Ennyire 
még nem lehettek se kacérak, se irigyek.) Vagy 
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mert eszükbe jutott a leckéjük, amelyet valószínű
leg még se tudnak olyan kitünően, ahogy jólne
velt kis hölgyekhez illik? Ki tudja, mi járja át az 
ilyen apró asszonypalántáknak már ebben a kor
ban is rejtélyes elméjét?

Többször néztek még így, hol egymásra, hol 
én rám, s aztán egyszerre megfordultak, elébem 
kerültek, valamivel gyorsabban a barna, kevéssel 
lassabban a szőke, s az előbbi, aki úgy látszik, 
kettőjük közt a bátorságot képviselte, azzal az is
kolásgyermekeknél nem szokatlan kérdéssel for
dult hozzám:

— Kérem szépen, bácsi, hány óra?
Megmondtam nekik.
Megköszönték. S előbb a barna, aztán a szőke 

megszólalt, az egyik hangosabban, a másik halkan:
— Kezét csókolom, bácsi.
— Szervusztok, kis lányok, — feleltem.
Még egyszer visszafordultak, elpirultak, felém 

siettek, s az előbbi sorrendben — elsőnek a barna, 
azután a szőke — kezet csókoltak, mint valami 
tiszteletreméltó öreg rokonnak, aki karácsonykor, 
meg egyéb ünnepeken cukorkákat és más ajándé
kokat visz nekik.

Kicsi híjjá, hogy el nem érzékenyedtem.
S e percben ők is közelebb állhatták a síráshoz, 

mint a nevetéshez, — elszontyolodva siettek el, 
többé nem pillantottak hátra, s a rövid lépéseik
kel most már gyorsan tipegtek a céljuk — s remé-
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lem, a megérdemelt boldogság felé. Úgy látszott, 
hogy szégyenük magukat. Pedig nem volt rá okuk. 
Ha én nem restellem, hogy bicegek, mért restel- 
jék ők, hogy ezt kémikusnak találták?

Én bizony egy csöppet se szégyellem magam. 
Sőt kedvem volna dicsekedni, hogy ebből a két 
kis nőből felnőtt emberekhez méltó részvétet tud
tam kicsalni, s hogy a szememből feléjük áradó 
rokonszenv hasonló érzelmet tudott bennük föl
kelteni. Mondhatom neked, büszkébb vagyok erre 
a hódításomra, mint azokra a régiekre, amelyek
nek a kedves tárgyai, amint tudod, — nagyobb 
lányok voltak.



T A L Á L K O Z Á S

Találkoztam tegnap egy öreggel, akit hosszú idő, 
negyedszázad óta nem láttam.

Valamikor régen, sok rosszat tett nekem. Anya
gilag érzékenyen megkárosított, nem egy terve
met és törekvésemet elgáncsolta s mindent elkö
vetett, hogy mentül több bajt zúdítson rám. Tud
tommal nem vétettem neki semmit, s ő talán csak 
azért üldözött egy jobb ügyhöz és fontosabb egyén
hez méltó következetességgel, mert akkoriban bi
zonyos jólétben és nyugalomban éltem, s valószí
nűleg azt az elkedvetlenítő benyomást tettem rá, 
hogy boldog vagyok.

Ez az, — a mások boldogsága vagy elégedett
sége, — amit a rossz emberek nem tudnak elvi
selni. S ő, úgy látszik, rossz ember volt, akit az 
életem harmóniája nyugtalanított, s aki a maga 
életharmóniáját csak úgy tudta biztosítani, ha a 
másokét megzavarja. Nem volt soha sok ellensé-
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gém, de ő egymaga sokkal fölért. Nem tagadom, 
fájt az üldözése, s a viselkedése nem egy álmat
lan éjszakát és sok egyéb gyötrelmet okozott ne
kem. Mégis: nem gyűlöltem őt ezért (egyik nagy 
hibám, hogy nem tudok gyűlölni), s még azt se 
kívántam neki, hogy vigye el az ördög, amit pe
dig a legbecsületesebb s a legszolidabb emberek 
is kívánnak az ellenségeiknek, — a legenergiku- 
sabb óhajtásom ellenében csak annyi volt: bár ne 
kellene vele egy városban laknom s így őt gyak
ran látnom. Ha úgy visszatekintek életemnek ama 
korszakába, amikor dolgom volt ezzel az úrral és 
analizálom akkori énemnek az érzéseit, azt talá
lom, hogy mindössze is csak haragudtam rá (ami 
nem éppen veszedelmes indulat); kellemetlennek 
találtam, ha találkoztam vele s valami undorfélét 
éreztem olykor, ha valamely komiszságára gon
doltam, amellyel nekem ártani igyekezett. Az 
eszembe se jutott, hogy hasonló pénzzel fizessek 
neki vagy éppen megbosszuljam magam rajta, — 
ehhez nem volt szívem és nem volt szakértelmem. 
A gyűlölködéshez is tehetség kell.

Ellenben mód nélkül örültem, amikor egy szép 
napon (minden frázis nélkül: ez a nap valóban 
szép volt rámnézve) arról értesültem, hogy a jó 
ember elköltözött a városból, jó messzire, az or
szág másik végére. Ez jólesett akkoriban . . .  Mert 
hát a jóbarát nem lehet elég közel s az ellenség 
nem lehet elég távol.



. . . Most visszajött.
Amikor meghallottam, hogy itt van s most már 

itt is marad, amíg csak él, se örömet, se bánatot 
nem éreztem. Az eset híre teljesen közömbösen 
hagyott.

Tegnap találkoztunk. Mingyárt ráismertem, s ő 
is megismert engem. Az ellenszenves arcokathosz- 
szú idők után biztosabban ismerjük föl, mint a ro
konszenveseket, amelyeket könnyebben felejtünk. 
Kalapot emelt előttem, s én barátságosan viszo
noztam a köszöntését. Jóleső érzéssel vettem ész
re, hogy undor nélkül tudom látni, s hogy már 
nem is haragszom rá.

Úgy látszik, tudtomon kívül, az Idő békítő ha
tása alatt, megbocsájtottam neki.

Amit tett ellenem, azt nem felejtettem el. Ellen
kezőleg — hiszen magam is öreg vagyok s így 
élénken emlékező — cselekedetei az emlékeze
temben plasztikusabban domborodnak ki és hatá
rozottabb körvonalakban vannak megörökítve, 
mint ahogy azoknak a benyomásait az aktualitá
suk idejében, évtizedek előtt megéreztem. Az em
lékek anyaga a haladó korral egyre csorbul, de 
ami megmarad, az intenzivebbé válik. Eszembe 
jutott hát mindaz, amivel az emléke meg volt ter
helve nálam, s az intrikái meg a gonoszságai mind 
fölvonultak a memóriám magazinjában, de a harag 
és keserűség s a morális rossz szájíz, amely akko
riban elfogott, valahányszor erre az emberre s a
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tetteire gondoltam, teljesen megszűnt. Mintha nem 
is én lettem volna itt érdekelve, hanem valaki 
más, egy távoli ismerős, egy nekem nem is érde
kes ember vagy egy regényalak, aki megbántott. 
Csak emlékeztem, de nem nehezteltem, és semmi 
fájdalmat nem éreztem.

Úgy mentem el mellette, mint egy úgynevezett 
jóismerős előtt, s szinte sajnálkoztam, hogy meg 
nem álltam vele, s nem kérdeztem meg tőle, mint 
szolgál az egészsége.

Hogy’ történt ez? A megenyhülésemnek talán 
az az oka, hogy mind a ketten megöregedtünk? 
Vagy az, hogy amaz ellenséges idők óta annyi 
más öröm és baj ért, amelyek mellett kicsiséggé 
válik mindaz a rossz, amelyben részem volt tőle? 
Vagy a nagy világtörténelmi változás tette, hogy 
jelentéktelenné lett a szememben minden privát
dolog, még a magamé is? Hogy amikor osztályok 
pusztulását, a kultúra csődjét, az emberiség és az 
emberiesség hanyatlását, a tömegnyomort és sok 
embertársam tragédiáját látom, a magam bántó- 
dása számára nincs érdeklődésem?

Nem tudom. De nagyon tetszett nekem, hogy 
harag nélkül mehettem el az ellenségem mellett. 
Micsoda jóleső érzés az: nem haragudni! Milyen 
jó az, ha az embernek nem kell bosszankodni és 
nem kell undorodni. . . Kívánom, vegye ő is ész
re, hogy hasonló változáson ment keresztül, — 
hogy ne gyűlöljön, amiért megbántott, s ne kíván-

49 B 4



jón rosszat nekem, amiért a méregfogai már ki
hullottak, s nincs módjában engem tovább is ül
dözni. Ez a változás nála természetesen nehezeb
ben megy, mint nálam mert a bántalmazó nem 
bocsájt meg oly könnyen a sértettnek, mint ez a 
sértőjének. De talán mégis így lesz, mert hosszú 
esztendők múltak el, egy nemzedék kihalt, egy 
másik lett élővé s cselekedővé, mind a ketten meg
öregedtünk, s a jó embernek volt ideje megeny
hülni, s megbocsájtani nekem . . .  A köszönéséből 
legalább azt következtetem, hogy már kezd bé- 
külni. . .  Talán már nem is ellenségem.

Lehet, hogy ha legközelebb találkozunk, meg 
fog szólítani, vagy én állítom meg őt. Lehet, hogy 
egész barátságosan fogunk elbeszélgetni a régi jó 
időkről s a régi — barátságunkról. Lehet. S szeret
ném, nagyon szeretném, ha így volna. Mert olyan 
jó dolog: felejteni. S még jobb: megbocsájtani.



N E V E T N E K

Az ember azt hinné, hogy már nincs jóízű neve
tés, s hogy a háború borzalmai, meg az utóévek 
gazdasági kedvetlenségei lelopták a kortársak aj
kairól a mosolyt és a derűt.

De nincs így.
Néha még nevetnek.
A napokban véletlenül jelen voltam egy nagy 

adásvételnél. Sokmilliós ügylet volt, amelynél a 
százezres kínálatok és leengedések oly könnye
dén röppentek a levegőben, mintha nem is pénz
ről lett volna szó. Az eladó is, a vevő is, az alku
dozás tartama alatt a lehető legkomolyabban, 
majdnem ünnepiesen, szinte színpadiasán visel
kedtek, mert hiszen nem kis ügyet tárgyaltak, s 
az arcuk szeriózus kifejezésével s a méltóságos 
maguktartásával is mintegy jelezték, hogy két ha
talmas egyéniség játszik itt most egymással és 
nem babba megy a játék. Az eladó pompásan he-

51 4



lyezkedett bele a szerepébe s úgy tett, mintha a 
kérdéses ingatlant (kolosszális épülettömb) csak 
azért adná el, mert ilyen derék vevő jelentkezett 
rá. Mintha szívügyről volna szó, oly módon dek- 
lamált, s erősen hangsúlyozta, hogy az alku tár
gyát képező objektumhoz őt érzelmi szálak fűzik. 
Iparkodott elhitetni, hogy tulajdonképpen amellett 
„drukkol“, hogy az alku ne jöjjön létre s ő tovább 
is birtokában maradjon a háznak, amelytől meg
válni ránézve nagy fájdalom.

A vevő is „jól játszott“. Úgy vitázott, mintha 
tíz más szebb, jobb, nagyobb és olcsóbb házat 
kaphatna minden percben; hogy csak azért vetett 
szemet pont erre az épületre, mert az igazi úriem
ber tulajdona, s úriembertől — mert ő már ilyen! 
— szívesebben vesz valamit drágán, mint isten
tudja kitől olcsón- hogy nincs is olyan nagy szük
sége házra, mert — hála az égnek! — van hely, 
ahová esténkint pihenésre lehajtja a fejét, s hogy 
ő bizony nem fogja bánni, sőt talán örülni fog, ha 
az üzlet nem jön lé tre . . .

Az eladó nagyon nehezen engedett valamit a 
kért vételárból s a vevő se könnyen ígért rá a kez
detben fölajánlott összegre. Amint mondani szok
ták: két nehéz pasas volt. Kifárasztották, megiz- 
zasztották egymást. Lassan, nagyon lassan köze
ledtek a másiknak álláspontjához, s mielőtt a meg
alkuvás talaját elérték, annyi nehézséget támasz
tottak, amennyit csak nyakas és az előnyüket
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könnyen fel nem áldozó felek kigondolhatnak. 
Ezenközben agyonbeszélték egymást a magán- és 
közgazdaság, az adó- és illetékügy, meg az építé
szet összes törvényeivel és elméleteivel, amelye
ket csak ismertek; megtárgyalták a kőműves- és 
ácsmesterség, a tetőfödés és a bádogosság, a tűz
biztosítás és lakbérszabályzat minden legapróbb 
részletkérdését, s némely pillanatban úgy álltak 
szemben, mint két — puskával és tőrökkel fölfegy
verzett — vérbosszús ellenség, akik tudják, hogy 
addig nincsenek biztonságban, amíg a másikat le 
nem puffantják. Két vadász volt ez, akik ha nem 
utaztak is egymásnak az életére, a maguk zsebére 
vigyázva a másik zsebére céloztak.

De végre — nem hiába szavaltak, mint Beregi 
és nem hiába érzelegtek, mint egy szentimentális 
hölgy — végre megtalálták a megegyezés nyájas 
platformját, s amikor az alku perfekt lett, amelyet 
egyelőre kézfogással erősítettek meg, elárulták 
mindketten az elégedettségüket s nem tudták pa
lástolni az örömüket. Egy pillanatra úgy tetszett 
nekem, hogy ez a két számember elérzékenyül s 
egymásnak a keblére borul. De nem ez történt, 
hanem valami, ami még ennél is meglepőbb. Mind
ketten nevettek. Kacagtak, mint két eleven gyerek, 
akik egy régtől áhított játékszer birtokába jutnak 
s azt boldogságtól ragyogva köszöntik. . .  Amikor 
aláírták az ideiglenes szerződést, amelyet eléjük 
tettek a jogtanácsosaik, s az adásvétel perfektté
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lett, e komoly pénz- és anyagemberek, a csupa
széin- és érdeklények sugároztak a gyönyörűség
től, markáns és sok pénzügyi vihart átélt ábráza- 
tukra kiült a vastag megelégedettség, s nemcsak 
nevettek, de — nekem úgy tetszett — kinevették 
egymást.

A boldogság e mosolygó perceiben mind a ket- 
ten meg voltak győződve nemcsak arról, hogy 
előnyős üzletet kötöttek, amelytől gazdaságilag 
föllendülnek, de arról is, hogy a másik póruljárt s 
előbb-utóbb — de már akkor késő lesz — meg
bánja, sőt meg is átkozza ezt a napot, amelyet ő 
meg dicsérni, áldani fog örökké. Magukban önma
gukkal bizalmasan tárgyalva, azzal hivalkodtak, 
hogy becsapták egymást. És kacagtak és szégyen
keztek, hogy nevetésben törtek ki s nem tudtak 
jobban ügyelni — ők, a jó komédiások! — az ér
zelmeikre, restelkedtek, mert nem adhatták okát, 
hogy miért oly nagyon vígak, holott egy félórával 
előbb még úgy tettek, mintha súlyos és érthetet
len áldozatot hoznának, amikor az eladásba s a 
vételbe könnyelműen, megokolatlan szeszélyből, 
egyik a másik kedvéért beugrott. Bántotta őket, 
hogy érzéseik és hangulataik ily nyíltan kiültek az 
arcukra, s hogy nem képesek elhitetni egymással, 
mikép nem a maguk, hanem az ellenfélnek a nagy 
sikere teszi őket jókedvükké. Hogy ezt elhigyjék, 
annyira nem tartotta bárgyúnak egymást ez a két 
kiválóan okos ember. Ami megvigasztalhatta őket
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s a szégyenérzetüket enyhítette, csak az a körül
mény lehetett, hogy a másik ugyanannak a gyar
lóságnak a hatalmában állott, mint ö, — hogy avele 
szerződő fél is nevet.

Én pedig, amint néztem ezt a két boldog urat, 
amint hosszú és fárasztó színjátszás után szégyen
kezve bár, de őszintén átengedték magukat az el
ragadtatás kéjérzetének, kezdtem belátni, hogy a 
költőknek nincs igazuk, amikor a boldogságot a 
szegények kiváltságos kincsének tartják. A gaz
dagok is boldogok, ha egy üzletük igen jól sike
rült, s ilyen vidáman nevetni, mint ez a két ember, 
csak a boldogság tud.

S azt is elgondoltam, hogy valószínűleg minden 
nagyobb ügyletnek a lebonyolításánál hasonló 
szerepjátszás történik, s hogy a komoly tárgyalást 
meg a szomorú sóhajtozást másutt is a révbeérés 
és megszabadulás vidám mosolya, vagy épp har
sogó nevetése követi. Hiszenalapjában az az egész
séges üzleti élet, ahol a vevő is, az eladó is meg 
van elégedve. Csakhogy a gazdasági viszonyok 
olykor nagyon is gyorsan változnak, s ilyenkor 
megtörténhetik, hogy rövid idő múlva már csak 
az egyik fél örül, s akkor természetesen a másik 
— nem nevet.



R E S P E K T U S

Sétáim közben gyakran találkozom a városban 
egy öreg emberrel, aki még nemrég pénzbeszedő 
szolgája volt egy helybeli jótékony egyesületnek. 
Mikor már nagyon megvénült a szegény öreg le
gény, s a megroppant lábai már nem bírták oda
szállítani őt a sok „tag“-hoz, akik néha kétszer is 
elküldték azzal, hogy máskor jöjjön, alkalmatosabb 
időben, s csak a harmadik látogatásnál váltották 
be a nyugtájukat, — akkor az elnökség elbocsáj- 
totta a jó embert s tisztességes nyugdíjat szavazott 
meg neki.

Néha megállók vele beszélgetni, mert nagyon 
szeretek öregekkel diskurálni, akik ugyan nem 
olyan bájosak, mint a kisgyerekek, de sokkal nai
vabbak, mint azok.

— Nos, hogy van? — kérdeztem tőle tegnap.
— Nagyon rosszul, nagyságos úr, — felelte ő 

olyan mély sóhajjal, amilyent csak igen öreg és 
divatból rég kiment emberek tudnak kilehelni.
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— Mi baj? Talán beteg?
— Sose voltam olyan egészséges, mint most. 

Ha a lábaim nem gyöngültek volna úgy le, én vol
nék a legegészségesebb ember a városban, s úgy 
szaladgálnék a nyugtákkal, mint egy tizenkét esz
tendős rikkancs. Nincs nekem, uram, semmi bajom.

— Tán kevés a pénze? — kérdeztem részvéttel.
— Hát valami sok nincs, de amennyi nekem kő, 

annyi hál’ isten van. A kis házamból, meg a sző
lőmből megélek rangosán. Kiadtam egy szobát s 
esztendő alatt annyi bért kapok érte, mint a ház 
került úján, a harminc hektó boromért pedig negy
venezer koronán felül vettem be. Szinte szégyel
lem, hogy a jótékony egylettől nyugdíjat húzok, 
de hát megszolgáltam érte.

— Talán a famíliával van baj? — érdeklődtem 
tovább.

— Mi vóna? A család mind jól van. Most is az 
egyik lányomhoz megyek disznótorra.

— Irígylésreméltó emberi — kiáltottam.
De aztán látva a fájdalomtól teljes kifejezést az 

arcán, s egy valóságos torzvonást a szája körül, 
megint csak tudakoltam:

— Hát mégis mi fáj? Hol a baj?
— Hát nagyjó uram, az a baj, és az fáj, hogy 

már nincs respektus.
S ezt újabb, még mélyebb sóhajjal mondta, szinte 

zokogta.
— Nem értem, — feleltem.
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Megállt, engem is megállásra kényszerített, és 
magyarázta:

— Hát tetszik tudni, amíg hivatalban vótam, 
megembereltek a népek és megsüvegeltek az em
berek, még a gyerökeim is jobban tisztőttek, de 
amióta kicsöppentem a hatalombul, azóta nagyon 
érzem, hogy lepászóttam. Hálátlanok az emberek, 
uram! Mikor még a tagsági könyvvel meg a pén
zestáskával jártam, mindenki megadta a kellő tisz
teletet, de most ugyancsak éreztetik velem, hogy 
oda a tekintély. . .

Vigasztalni próbáltam, s emlékeztettem, hogy 
a lemondott polgármester, sőt a levitézlett minisz
ter is így jár, s hogy ez ellen nem lehet tenni sem
mit, hogy ebbe bele kell nyugodni. De nem sike
rült megnyugtatnom az öreget. Azt mondta:

— Mégse hittem vónal Ilyen hálátlansági Az
előtt, mikor beszedtem a pénzeket és tudták, hogy 
hatalomban vagyok, hogyan hízelegtek! — most 
meg, hogy hivatal nélkül vagyok, fölhagytak a 
respektussal. Úgy mennek el mellettem, mintha 
senki se vónék. Elfelejtették ezek, kérem, a múl
tat! Hát érdemes volt foglalkozni a közügyekkel?

Ráhagytam, hogy nem volt érdemes.
Mert hiszen alapjában olyan igaza van a jó 

öregnek. . .  Ahogy az ember kint van a hatalom
ból, mingyárt vége a respektusnak!



HOZZÁSZÓLÁS





É L E T C É L O K

Gyalog jöttünk vissza a temetőből, ahová egy 
barátunkat kísértük ki, s a zuhogó eső elől betér
tünk egy külvárosi csapszékbe. Tisztességes és 
tiszta hely volt, s ha a homoki bor, melyet elébünk 
tettek, nem lett volna savanyú, talán kedélyesebb 
beszédtárgyat találtunk volna a halálnál. De a buc
kák borának nincs az a búfelejtő hatása, mint a 
szőlőhegyek vidámabb nedvének, s igy tovább is 
csak a halálról beszéltünk s arról, ami még szomo
rúbb a halálnál is: az életről.

Miután szóvá tettük mindazt, amit ilyenkor szo
kás: hogy annak, aki meghalt, nincs már semmi 
baja, s hogy alig volt a gyászközönség soraiban 
valaki, aki ne cserélne szívesen az immár boldo
gu ljá l,— elkezdtünk ostobaságokat beszélni. Azaz 
okoskodni.

Valamelyikünk fölvetette a kérdést: mi tulajdon
képpen az, ami a felnőtt és gondolkodó embert 
élni kényszeríti, ami benne az élethez való akara-
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tót folyton táplálja, s a mindnyájunkban dúló pusz
tulási anyaggal és törekvéssel szemben az ellen
állóképességet fentartja? Miért van kedvünk élni? 
És mit látunk célnak magunk előtt az életben, ho
lott a végső cél már túl van az életen? (Mert hiszen 
az maga a Halál.)

Csupa olyan emberek ültünk együtt, akik sohase 
tanultak rendszeresen filozófiát s ritkán jutottak 
hozzá, hogy afféle életkérdésekről beszéljenek, 
aminő a halál. Össze-vissza kiabált mindegyik, s 
nem kevesebben hadartunk egyszerre, mint hatan. 
Amielégnagylárma, ha meggondoljuk, hogy mind
össze heten voltunk. „Heten, uram, heten.“ Jenő 
azonban, a beszédes Jenő, férfitársaságban feltű
nően egyszavú volt, neki csak akkor járt a szája, 
ha nők között volt. Férfi úgyse hallgat a férfira, 
— mondta — hacsak nem a följebbvalója: csak 
asszonyokkal érdemes diskurálni, azok adnak még 
valamit a férfiak szavára. Nos, ennek köszönhet
tük, hogy csak hatan beszéltünk szamárságokat, és 
nem mind a heten.

Végre, mikor mindannyian rekedtté ordítottuk 
magunkat s beláttuk, hogy minden vitatkozásnak 
alkotmányos mederben kell folyni, elhatároztuk, 
hogy sorrendben fogunk felszólalni, és pedig a 
seniores priores törvénye szerint az idősebbség sor
rendjében. Ami férfiaknál nem jár nehézséggel.

Konstatáltuk, hogy Janié a szó. Nem soká kérette 
magát s a következőkben adta elő a mondanivalóját:
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— Bolondok vagytok mindannyian, akik meg 
nem házasodtok. Mert így igazában nem tudjátok, 
miért éltek. Én legalább tudom, hogy a famíliámért 
vagyok és küzdők. Az egész világrendnek az alapja: 
az életakarat; ez azonban az egyénnél nem műkö
dik a nagy világért, hanem csak azért a picinyért, 
amely körülötte van. De ez a kicsi világ — a család 
— része és alkotóeleme az államnak, ez megint egy 
világrésznek s az egész földi világnak. S bár az a 
számtalan ember, aki ebben a városban, ebben az 
országban s ezen a világon él, szörnyű módon kö
zömbös előttem, mégis közvetve érttük is élek, ért- 
tük is dolgozok. De közvetlenül nem kívánnék 
érettük egy lépést se tenni, olyan kevés közöm 
van hozzájuk. A család az, amely fundamentuma 
mindennek, s ha eljönne egykor az a vészes idő, 
mikor a kommunista állam nem tűri meg a családi 
élet édes meghittségét, akkor — szent meggyőző
désem! — nem lesz többé érdemes élni, s többen 
fognak meghalni akut öngyilkosságban, mint kró
nikus betegségekben. A parancs, hogy valakiről 
gondoskodnunk kell: a kötelesség, amely e célból 
bennünket küzdelemre és munkára serkent; az ér
zet, hogy a családunk által tagolatban és össze
függésben vagyunk az állammal s a legnagyobb 
társasággal: az emberiséggel; a tudat, hogy sehol 
se vagyunk egyedül, a családi szeretetnek ez a me
leg érzése, ez az, ami fentartja bennünk az élet
kedvet. A család által függünk össze a világgal,
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család nélkül kívül állunk, nem tartozunk hozzá; s 
nincs miért dolgoznunk, ha nincs kiért! Ismétlem, 
bolondok vagytok, hogy nem házasodtok!

Janit mindig lenéztük egy kicsit a nyárspolgárias 
gondolkozásáért s haragudtunk rá a kíméletlensé
géért, amellyel mindig a felesége szeretetremél- 
tóságáról s két kis fiának a csodálatos okosságá
ról beszélt. Olyan ez, mintha valaki a bankje
gyeivel vagy az aranyaival dicsekszik. Gondolhat
ják, hogy az ilyenfajta beszédeknem valami nagyon 
növelték előttünk a népszerűségét. De mert nyílt 
házat vitt s jól lehetett mulatni nála, csak úgy ti
tokban elégedetlenkedtünk vele.

Lajoson volt a sor, akinek Faragó volt a becsü
letes neve, de mi csak így hittük: Bizottsági Lajos, 
mert bámulatosan lelkes közügyi természet volt, 
egész nap bizottsági üléseken elnökölt vagy ülnö
költ, s életének javarészét tanácstermekben és in
dítványok fogalmazásával töltötte. Most is így 
kezdte a mondókáját: „Tisztelt Bizottság!“, s aztán 
folytatta:

— Az előttem szóló tisztelt bizottsági tag úr, sze
rény nézetem szerint, az általánosítás hibájába 
esett. Az életcélok oly egyéniek, mint maguk az 
emberek, — nem élhet mindenki ugyanazért az 
egy eszményért. Valamint nem halhat meg min
denki a hazáért, akként nem is élhet mindenki a 
családjáért. A család utóvégre is, csakúgy, mint a 
vagyon, vagy mint a „bunda“ (némely bizottsági
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ülésen ferbliznek is), véletlen szerencsének a dolga. 
Az egyiknek jut, a másiknak nem jut. Az egyiknek 
kijön, a másiknak nem jön ki. De nem is érdeke az 
államnak, hogy mindenkinek legyen familiája. Kik 
a legbuzgóbb közügyi harcosok? Nem az aggle
gények s a családtalanok? Nem ezek áldoznak-e 
legtöbbet a hazáért? S vájjon nem szép cél-e a 
közügyeknek élni? Én és a társaim, akik ennek az 
eszménynek hódolunk, azt hisszük, hogy éppen 
annyi okunk van élni és dolgozni, mint azoknak, 
akik asszonyt ruháznak és gyermekeket nevelnek. 
S mivelhogy az állam a családokon alapszik, s ma
gában foglalja azokat, hát közvetve mi is munkál
kodunk a családok javán, csakhogy nem a magun
kén, hanem a másokéin. A mi törekvéseink még 
rokonszenvesebbek, mert önzetlenebbek, mint azo- 
kéi, akik egy kis kör boldogításán fáradoznak s 
csak kicsi mértékben járulnak hozzá a közjóhoz. 
Ők közelebb állanak az emberiség kezdeteihez mint 
mi, mert hiszen az ősember is törődik a háznépé
vel és dolgozik értté; mi ellenben magasabb fokára 
emelkedtünk a polgárosodásnak, mert nagyobb 
családnak — az államnak — üdvére törekszünk. 
S a mi munkánk magában foglalván azokét, akik
nek mindenük a család, a mi munkánk szebb, hasz
nosabb és egyetemesebb, mint az övék. A cél pedig, 
amelyért élünk és szenvedünk s tűrjük mindazt, ami 
fölött Hamlet búslakodik, nemesebb és nagyobb, 
mint az övék, mert magában foglalja az ő céljaikat is.
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A hatás, amelyeta „bizottsági“ szónoklat aratott, 
nem volt valami nagy. A kis társaság síri csöndes
ségéről látszott, hogy Lajos úr senkinek se beszélt 
a leikéből, csak a magáéból.

Aki utána következett, Aladár, fölényes mosoly- 
lyal fogott az előadásához, mint aki biztos benne, 
hogy igazat fognak neki adni.

— Csak egy dolog van, amiért érdemes élni, s 
ez az élvezet. Akár tudjuk, akár nem — akár érez
zük, akár nem, — csak ezért élünk el addig, amed
dig a palóc is eltart: hóttig. Ha neked (s itt Janihoz 
fordult) nem szerezne gyönyörűséget, hogy a gyer
mekeidért dolgozhatsz s ha te (itt meg Lajosra né
zett) nem találnál élvezetet az úgynevezett köz
ügyekben, amelyek sokkal inkább magánügyek, 
mint gondolnád, akkor édeskeveset törődnétek a 
famíliával meg a hazával. A hazáért meghalni — 
mint a római mondta — nemcsak decorum, hanem 
dulce is. Ugyanez a mondás illik azokra is, akik 
élnek értté. Mindenkinek a lelke (a teste meg ép
pen!) vágyódik valamelyes élvezet után, s az em
ber ott ragadja meg azt, ahol találja. Az ember 
nemcsak abban különbözik az állattól (amelyhez 
annyira hasonló), hogy nevetni tud és politizálni 
szeret, de abban is, hogy raffinált szenvedelmei, 
sportszerűen űzött foglalkozásai vannak, s hogy 
maga válogatja meg a gyönyörűségeit. S mert a 
létezés maga nem valami nagy passzió, s mert a 
szenvedés, amely minduntalan fölbukkan körülöt-
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tünk és alaposan megkínoz bennünket, ugyancsak 
pozitív, — a természetnek, hogy nagyon el ne ke
seredjünk, egyen- és ellensúlyozásul állítania kel
lett ellenébe valamit, s ezért adományozta nekünk 
az élvezetet. Ez az, ami után járunk mindannyian: 
a fölfedezésre induló sarkutazó, a bánatát daloló 
poéta s a kutató tudós, éppen úgy, mint a szerel
mes kalandokat hajhászó Don Juan, az éjszakákat 
átdőzsölő lump s az éjjel-nappal kártyázó játékos. 
Mindenki azt teszi—ha a szabadsága megengedi, — 
amitől a legtöbb élvezetet várhat, s ha Lajost va
lami jobban mulattatná, mint a politikának a nagy
képűsége, akkor régen hátat fordított volna annak. 
Én például abban találom passziómat, hogy az em
bersportnak éljek, — mihelyt jobban megkedvelek 
valamit nála, rögtön felhagyok vele. Ellenkezik az 
ember természetével, hogy egyebet tegyen a maga 
jószántából, mint ami jólesik neki. Hiszen a vértanúk 
legtöbbje is azért halt meg kínos halállal, mert 
maga kívánta így — élvezete volt neki a gyötör- 
tetés. Csak a motívuma volt tiszteletreméltóbb, 
mint az enyém . . .  Száz szónak is egy a vége: azért 
élünk, hogy élvezzünk.

Elhallgatott és rágyújtott egy finom szivarra, 
amely jól esett neki és megvetéssel tolta el magá
tól a borospoharat, amely nem volt kedvére.

Berci, aki már megbukott egy képviselőválasz
táson, s nemsokára megint megkockáztatja ezt, 
így nyilatkozott:



— Minden ember különb akar lenni másoknál. 
A természeti világ egyéb teremtményei csak lenni 
akarnak, s ezért a kis célért harcolják végig a lé
tért való küzdést. Az ember becsvágyóbb és ural
kodni kíván más hasonlók fölött, ő tehát (s ebben 
nem ád igazat Darwinnak) nem a létért küzd, ha
nem a karrierért, az elsőbbségért. S ha azt kérde
zitek, mi ösztönöz bennünket az élet folytatására? 
— azt felelem: az ambíció. Nemcsak a királyok 
akarnak különbek lenni a többi királyoknál, hanem 
a koldusok is a többi koldusoknál, és minden ember 
a szomszédjánál. Az embernek legtermészetesebb 
tulajdonsága pozitív irányban a becsvágy, nega
tív irányban az irigység. Ha valaki nagyon szerény 
s nem kíván kitűnni, akkor ez nem bizonyít a teó
riám ellen semmit. Ez a jó úr egyszerűen kevéssel 
beéri, s megelégszik azzal, ha keveseknél különb. 
Az, aki a legjelentéktelenebb valamely közületben, 
rögtön megölné magát, ha tudná, hogy ő az. De 
mert ezt nem tudja, tovább él és küzd, hogy el
hagyjon néhányat, akik előtte ballagnak s akiket 
utolérni rem él...  A mi barátunk, akit most temet
tünk, abban a hírben állt, hogy nincsen semmi 
b ecsvágy a.Nem igaz. Valósággal nem volt kevésbb é 
ambiciózus mint én, aki minden áron a parlamentbe 
akarok jutni. Neki az volt a kicsi ambíciója, hogy 
minden ügydarabját azon a napon intézze el, ame
lyen megkapta, s hogy pontos és lelkiismeretes 
tisztviselő legyen. Végre is mindenki csak abban
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a körben lehet becsvágyó, amelyben él, s az csak 
természetes, hogy egy táblabíró nem vágyódik ka
tonai babérok után, s egy gyáriparos nem utazik 
a pro litteris et artibus-ra, — de a valamirevaló 
suszter éppen olyan dicsőséghajhász a maga szak
májában, mint egy miniszter a magáéban, s amaz 
éppen úgy törekszik kitűnni a társ-suszterek közül, 
mint emez az államférfiak átlagából. Röviden: azért 
élünk, hogy mentül fényesebben temessenek ben
nünket. Mert az ambiciózus élet jutalma siker ese
tében: fényes temetés. Kívánom mindannyiunknak. 
Dixi.

Most Egon vette át a szót, aki mindig extrava
gáns volt. Az életet különben is kevésre becsülte, 
az olyan emberek módjára, akiknek kevés agondjuk.

— Én az életet egészen másként fogom fel, mint 
ti. A z élet tulajdonképen: az idő. Az idő, amely ren
geteg sok évek óta folyik, s még sok millió eszten
dőkig fog tartani, talán éppen a véghetetlenségig. 
Ezen idő egy parányi részében mink is itt tartóz
kodunk, ki hosszabb, ki rövidebb ideig, egyikünk 
jó, a másikunk rossz helyen, akár a színházban, 
ahol drága és olcsó, jó és rossz helyek vannak. 
Ami a múltra vonatkozik, megtanuljuk a históriá
ból: a jelent végigéljük, helyesebben végignézzük; 
s mert a kíváncsiság az első tulajdonság, amely 
születik az emberrel, s az utolsó, amely elhagyja 
őt, kiváncsiak vagyunk a jövőre. S ez az életfen- 
tartó elem bennünk. Kíváncsiak vagyunk a követ-
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kező órára, a holnapi napra, a váró esztendőre, a 
legközelebbi évtizedre, szóval: a jövőre. Gsak az 
halhat meg szívesen, aki el tudja altatni a tudás
nak ezt a vágyát. Ki tudja hány ember maradt már 
életben, aki máskülönben megvetéssel hagyta volna 
itten e világot, csak azért, mert tudni óhajtja: mi 
lesz holnap, holnapután vagy ultimókor? A termé
szetnek az egyik huncutsága ez, amellyel szebb 
jövőt ígérve rávesz bennünket, hogy tűrjük el a 
kellemetlen jelent. Minden következő perc igazolja 
ugyan, hogy nem volt érdemes rá várni, de ez a 
perc már a múlté, s az ember folyton azt reméli, 
hogy talán mégis értékesebb lesz, amelyik utána 
jön. Az a tanács: „aludjunk rá egyet“, ha valami 
elhatározás előtt állunk, nem bizonyítja-e, hogy 
merő kíváncsiságból élünk, a holnap kedvéért? Az 
átélt nap olyan, mint a kiivott pohár, nincsen már 
értéke. Csak azért élünk, hogy megtudjuk: ml lesz 
majd ezután ?

Mialatt Egon beszélt, kisütött a nap, hamarosan 
fölszárította az aszfaltjárókat, s az előbb még nép- 
telen utca hamarosan tele lett siető és sétáló ala
kokkal, dolgos emberekkel és gondtalanokkal. Ez 
utóbbiak közé tartozhatott az a sötétkékruhájú fia
tal hölgy is, aki az utca szemközti oldalán járt 
könnyű, de gyors léptekkel.

— Nézzétek! — kiáltott Jenő, s mindannyian 
odapillantottunk.

Még egy perc, s a karcsú nőalak, akinek arcát 
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háromszoros sűrű fátyol födte, miután óvatosan 
körülnézett, besurrant egy jelentéktelen külsejű 
házba, amelynek egyszerűsége sehogyse illett láto
gatójának a disztingvált megjelenéséhez.

— Édes találkozóra jött — így szólt Jenő. — A 
kocsiját, észrevehettétek, elbocsájtotta az utcasar
kon, s most meglehetős biztonsággal ölelkezik ez 
elhagyott vidéken, nem is sejtve, hogy e külvárosi 
korcsma ablaka mögött ismerősök is ülhetnek. Tud
játok kicsoda?

Halkan megmondta. Igen jó hangzású név volt.
Jenő pedig, aki rögtön beszédes lesz, ahogy egy 

félig-meddig csinos nő sziluettjét látja, folytatta:
— Bolondok vagytok mindannyian és szamár

ság mindaz, amit összebeszéltek. Azért élünk, amit 
most itt láttunk. Egy ilyen asszonyért s a többi 
sok ezerért, ez édes teremtményekért él bennetek 
és bennem az életakarás. A többi, az mind svindli. 
Az az ember, ott abban a házban (s itt megint egy 
eléggé ismert urat nevezett meg), aki boldogan 
falja most a maga szép asszonyát, talán szintén 
azt hiszi-gondolja, hogy a hazáért él vagy valamely 
más jólhangzó ideálért. De hát minek erről oly so
kat smoncázni? Vizsgálja meg mindenki a csele
kedetei végső okát s a titkos rugóját, — bizony az 
több férfinál lesz: az asszony, mint a család, a haza, 
a jólélés, a becsvágy, vagy a kíváncsiság. Legyünk 
őszinték, s ha már azt hisszük, hogy meg tudjuk 
csalni a világot, legalább egymás előtt ne pózol-
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junk, akik mindannyian — bár még nem vagyunk 
öregek — vén huncutok vagyunk... Nem szándé
koztam beleszólni a disputátokba, de amikor meg
jelent előttünk a meghazudtolástokra maga a sze
relem s annak legbüvösebb formája: a tiltott sze
relem, lopózkodó ármányosságában, hadat üzenve 
a világ ítéletének, veszedelmes kalandot kockáz
tatva meg fényes nappal a járókelők szemeláttára, 
amikor megláttam a randevúra siető nőnek e szép 
példányát, akkor nem tudtam tovább hallgatni. A 
szerelem uralkodik ezen a világon s általa: a nő. 
S mi (a teremtés urai!) érte élünk, tudatosan vagy 
tudattalanul, mindannyian. Aki tagadja, az álnok 
vagy — ami még rosszabb: szamár. Menjünk haza.

Kifizettük a borunkat s elindultunk a modern vá
ros felé.

Szótlanul haladtunk párosán vagy hármasával 
egymás mellett, s csak akkor kezdtünk fölélénkülni, 
mikor az Andrássy-útra érve, ott sok sétáló lányt 
és asszonyt láttunk. (Jártak ott valószínűleg férfiak 
is, de ki vette őket észre?) Nem ment el mellettünk 
valamirevaló alak, akit szemügyre ne vettünk s 
akinek a kalapja alá ne pillantottunk volna. Akit 
közülünk észre nem vettek hatan, azt fölfedezte a 
hetedik. Csupa szép nő sétált ott a délután végén, 
— a csúnyák otthon maradtak, amit igen okosan 
tettek.

Egon, aki olthatatlanul kíváncsi a holnapra meg 
a születendő esztendőkre, a szőkék előnyeit fejte-
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gette a többi színek fölött, s kicsi híjjá, hogy ebben 
a kérdésben hajba nem kapott Lajossal, a csak köz- 
ügyekért hevülővel, míg Jani, a hü férj és gondos 
családapa, azon sopánkodott, hogy sáros cipővel 
kell megjelennie olyan helyen, ahol nők sétálnak, 
a sportkedvelő Aladár pedig, valahányszor egy 
hölgyismerősét köszöntötte, annyira kidüllesztette 
a mellét, mintha a világ meghódítására készülne.

Asszonyokról beszélgettünk meg leányokról, ka
landokról s a szerelmi élet csalódásairól és meg
lepetéseiről, a női ellenfél erejéről és gyengesé
géről, a kacérságáról s a hódíthatása kedvező és 
kedvezőtlen chance-airól. Akadt olyan hang is, 
amely dicsekedett... Oh, hét férfi közül találkozik 
mindig egy vagy kettő (s néha hat-hét), aki olyan 
allűrökkel áll elő, mint egy Lauzun s olyan nagyo
kat mond, mint az idősebb Münchhausen.

Jenő pedig csak mosolygott egy olyan úrnak a 
felsőbbségével, aki győzött, és Jani, akinek otthon 
családja van, egyszerre csak így kiáltott föl lelke
sen:

— Mégis csak szép az életi



GOND ÓLA TOK NO VEMBER ELSEJÉN

A  halottak emlékezetének s a sírjuk megkoszo
rúzásának szentelt két nap — Mindenszentek és 
Halottak napja— nemcsak arra int bennünket, hogy 
a halottainkra gondoljunk (akik a költő szerint nin
csenek is mind a temetőben), de arra is, hogy el
mélkedjünk az Életről és ennek legközelebbi roko
náról: a Halálról. Az előbbinek az értékéről s az 
utóbbinak a jelentőségéről. S azt hiszem, alig van 
köztünk gondolkodó, aki a sírok között járván, ne 
foglalkozna egy kicsit a maga életével s annak a 
törvényszerű következményével: a saját elmúlá
sával.

Valószínű, hogy egyik-másik temetőlátogató 
nemcsak azért jön vissza megnyugvással az Elköl
tözőitek kertjéből, mert szeretteinek a sírhalmát 
földíszíthette szeretetének és kegyeleténekagyász- 
virágaival, de azért is, mert a halottaival társa- 
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lógva, az Élet nagy terheire és megpróbáltatásaira 
s a Halál kibékítő végmegoldására, a mindentjóvá- 
tevésére, a szenvedés megváltására s az életgon
doktól való felszabadítására is eszmélt. Az ilyen 
embernek a temető nem a borzalmak fészke, nem 
a rettegés tanyája, hanem a békés megnyugvás, 
az örök Pax birodalma: egy templom, amely áhí
tatra és megadásra készti. Hiszen valamikor a tem
plom tőszomszédságában volt a temető, az udvara 
is tele volt sírokkal és sok helyen még most is, 
mintegy része a sírkert az Isten házának. S nem 
költői gondolat-e, hogy sokan oda iparkodtak te
metkezni a templomba, vagy a templom mellé, 
hogy közel legyenek a Mindenek Urához mintegy 
pártfogást remélve eképpen a Mindent Megbocsáj- 
tótól, a szívesen jutalmazótól, az elnéző bírótól? 
A Halál így sokat veszt a komorságából az által, 
hogy oly közel marad az Élethez, a városhoz, az 
emberekhez, könnyebben barátkoznak meg vele 
azok, akik kevésbbé félnek tőle. De ha valamivel 
távolabb esik is a szomorú birodalom a várostól 
s az emberlakta házaktól, az, aki készen áll a nagy 
leszámolásra, így se retteg azoktól az árnyaktól, 
amelyekkel a temetőket a néphit benépesíti. Az 
ilyen sírlátogató gondtalanabbul s kevésbbé ke- 
sergően jön vissza, mint ahogy bement, a temető
ből és flegmával, aggságok nélkül gondol arra, 
hogy nemsokára ő is ott fog lakni. Ha nagyon szereti 
azokat, akik már kint vannak, s kevésbbé azokat,
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akik még a városban laknak, talán vágyakozik is 
abba a csöndbe, amely ott vár rá s nem tartja vala
mi nagy boldogságnak az Életet, amelyet Hamlet 
olyan hamleti felsőbbséggel keresztelt el „világi 
üzletinek.

Mennyivel derültebbek s mennyivel boldogab
bak ezek a szívesen meghalók azoknál a borzon- 
góknál s a Halál szóra összeijedőknél, akik azzal 
az óhajtással látogatják ilyenkor a temetőt, hogy 
mentül többször legyen módjuk megkoszorúzni az 
övéik sírját s mentül több Halottak napja adjon 
alkalmat nekik elmélkedni az Életről, amely olyan 
szép s a Halálról, amely oly rettenetes! Óh, ezek
nek az elmélkedése egészen más, mint szerencsé
sebb felebarátaiké, akiknek a Halál éppen csak oly 
epizód, mint bármely más étappe-ja az ő polgári 
életüknek! Ők, a szegény félősek, meg tudnak ba
rátkozni a mások elmúlásával, de annak a gondo
latával sehogyse, hogy valaha ők is gyászba fog
ják borítani a becses családjukat. Ha már nem le
hetnek halhatatlan istenek, akik örökké élnek (s 
mennyire fáj nekik, hogy nem lehetnek!), legalább 
olyan kivételes halandók óhajtanának lenni, akik 
kivételesen hosszú ideig — mondjuk: Mathuzálem 
koráig — vehetnek részt a Földnek mozgásában. 
Ezek a halált ellenségüknek, személyes ellenségük
nek tekintik, akit a lelkűkből gyűlölnek s akit nem 
szívesen emlegetnek. Azt hiszik, az Élet: a legfőbb 
Jó s a Halál: a legrosszabb rossz. S azt hiszik, hogy
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az <5 életük különös nagy érték, amelyet nem veszt
het el a világ az emberiség nagy károsodása nél
kül s hogy az ő haláluk nemcsak órájuk nagy csa
pás, de az egész világra, amelyet az ő fontos énjük 
nélkül elképzelni se tudnak.

Nem tudom határozottan ki, de azt hiszem Cha
teaubriand használta először (s talán utoljára) ezt 
a sajátságos kifejezést: la manie d ’être. Ez a külö
nös pár szó jut az eszembe mindég, ha látom eze
ket a mindenáronélniakarókat, ezeket a meghalni- 
nemszándékozókat,ezeket az örökkéélniszeretőket, 
e létmániákusokat, akik a megsemmisülés gondo
latával megbarátkozni képtelenek s mindennap 
félve a haláltól, minden istenadta nap néhányszor 
kénytelenek meghalni. Ezek a szegény életvágyók 
és halálirtózók el nem tudják képzelni a világot az 
ő boldogító szíves jelenlétük nélkül s ők azok, akik 
nem életörömöket élveznek, hanem egyesegyedül 
azzal az örömmel elégszenek meg, amelyet az a 
tudat nyújt nekik, hogy élnek. Életöröm helyett az 
élet öröme az ő csekély örökségük. Csak aki tisz
tában van ezzel az életfanatizmussal, ezzel a manie 
d ’être-rel, csak az érti meg a vakokat, a gyógyít
hatatlan és kínos betegségben szenvedőket, a mind
két lábuk vagy mind a két karjuk híjján nyomor
gókat, a Hiób-sorsúakat, az összes gyermekeik sír
ján kesergőket, a teljesen elaggottakat, kortársak 
nélkül vegetálókat és más ilyen sorsüldözötteket 
és minden földi gyönyörűségtől megfosztottakat,
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akik csak élni, élni, élni szeretnének s csak meg
halni, meghalni, meghalni nem akarnak. . .  Sajná- 
latraméltó emberek, akiknek az élet nem nyújthat 
semmi örömet, csak saját m agát. . .

Szegény felebarátaim, hát igazán olyan nagy 
öröm élni? és olyan nagy szerencse: lenni?



A G A Z D A G O K  LIGÁJA

Egy máskülönben nagyon jószívű hölgy egy al
kalommal, amikor szociális kérdésről volt szó, be
vallotta előttem, hogy — nem tehet róla — nem 
szereti a szegény embereket.

Arra a kérdésemre, hogy miért? — azt felelte:
— Nem szeretem őket, mert egy csöppet sem 

érdekesek.
Be kellett ismernem, hogy ez egy egészen új és 

teljesen eredeti szempont, amelyből talán sohase 
tárgyalták még a szegények ügyét, de azt is be 
kellett ismernem, hogy volt valami igaz abban, 
amit ez a máskülönben elég jólelkü asszony mon
dott. A szegény emberek bizony — bármily érde
kes legyen is egyik-másiknak közülök a szomorú 
életsorsa — általában kevésbbé érdekesek, mint 
szerencsésebb testvéreik: a gazdagok. Hiszen ez 
utóbbiaknak vagyonuk van — ez különbözteti meg 
őket a szegényektől — s tudvalevőleg minden va-
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gyónnak története is van, bizonyára érdekesebb 
és mulatságosabb története, mint a rendesen szürke 
és történetnélküli szegénységnek. A történelmi gaz
dagságnak, amely évszázak „dicsőséges“ múltjára 
tekinthet vissza, ép úgy megvan a maga változa
tos, sőt kalandokkal tarkított históriája, mint az 
újonnan szerzettnek, amely csak néhány véres esz
tendőre pillanthat hátra, amelyet a háború szerzett, 
vagy a háború ellenére szereztek. A dekameronok, 
sexa- és heptameronok tömegei tellenének meg ez 
érdekes krónikákkal, míg a szegénység egész kis 
története csak abból áll, hogy kicsi a munkabér (ha 
még oly m agas!) és hogy nincs mindig munka, és 
hogy időnkint nincs munkaképesség. S ez bizony 
nem érdekes!

Aztán — hihetőleg így okoskodik tovább az én 
szociális kérdések iránt érdeklődő jószívű asszo
nyom — a gazdagságnak az otthona is szebb: sok 
szoba — az igaz, hogy a felét elrekvirálják! — 
cselédség, szép bútorok, képek a falon, perzsa sző
nyegek és egyéb műtárgyak mindenfelé, istállók, 
lovak, autó, garage. Szebb mint a szegénység, 
amely messze lakik, valahol a városvégén, pisz
kos udvarokban, egy-két, de rendesen egyetlen 
alacsony, nyáron túlmeleg, télen fázós, de az esz
tendő minden szakában nedves kis lyukban. A gaz
dagokra nézni öröm és kedvtelés, mert azok oly 
tiszták, elegánsak és illatosak, — ha az ember látja 
őket, jószagú fürdőszobákra, illatszeres dobozokra,
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manikűrkészletekre s a Marton boltjára, meg a 
Gerbeaud cukrászdájára gondol; a szegények bi
zony nem ily kellemes látvány, az embernek egy 
túlzsúfolt kaszárnyaszoba jut az eszébe, ha közel 
jön hozzájuk, s a megjelenésük egy-egy szemre
hányás nekünk, amely azzal vádol bennünket, hogy 
bizonyos mértékig okai vagyunk, amiért ily szo
morú állapotban sínylenek, hogy oly korán öreg
szenek s azt a szegényszagot terjesztik, amely 
olyan orrbaütően elüt a finom bagariaillattól s az 
ízes csokoládészagtól, amely az említett boltokat 
olyan kívánatos tartózkodási helyekké teszi. Ké
nyelmetlen érzés tagadhatatlanul, amely arra a 
nagyon nemes szívből fakadó jókívánságra késztet 
bennünket, hogy bár csak szegénység ne volna 
egyáltalában a világon s arra, a kevésbbé önzet
lenre, hogy ha már van, akkor legalább mi ne lás
suk, mi jószívüek, mert a szépnek szemléletéhez 
szokott szemünknek és az orrunknak ez nem ked
ves, s ahogy az én derék, szeretetreméltó hölgyem 
mondta: egy csöppet sem érdekes.

Óh, milyen kellemetlen a szegény jó gazdagok
nak ez a sajátságos világ- és társadalomberende
zés, hogy szegények is vannakI Hát szükséges ez? 
Nem élvezhetnék e jó emberek akkor is a vagyon
nyújtotta jólétet és úrimódot, ha nem látnák min
dig maguk előtt ezt a kiabáló különbséget ? Hiszen 
a gazdagok nem vetnek súlyt arra, hogy velük 
szemben nélkülözők álljanak, akik relief-et adnak
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az ő szerencsésebb vagyoni helyzetüknek! Sőt — 
mert kivétel nélkül mind lágyszívüek: — jobban 
szeretnék, ha az ő gondtalan életüknek a harmó
niáját ne zavarnák meg olykor az utcáról vagy az 
előszobából hozzájuk behallatszó panaszok, ame
lyek elárulják, hogy— nem él mindenki ilyen gond
talanul. Ilyenkor bizony felhangzik keblükből a fo
hász, vajha ne volnának szegények a világon, s ha 
már vannak, ne lennének ilyen sokan ¡Mert bizony 
annyian vannak, hogy ez már kellemetlen!

De higyjék el, nem sokkal kevésbbé kellemetes 
ez maguknak a szegényeknek is. Mert nemcsak 
látni kellemetlen a nyomorúságot, de érezni és át
élni is. S talán ők se bánnák, ha a szegénység ki
pusztulna a világból, vagy ha ez nem lehetséges, 
akkor ne ők képviselnék ezt a szomorú kasztot. 
Persze a szegények érzései nem oly komplikáltak 
és nem oly finomultak, mint szerencsésebb testvé
reiké: a gazdagoké, de talán éppen olyan őszintén 
kívánják ők is, vajha mindenkinek volna mit aprí
tani a tejbe, s ők is boldogok volnának, ha a meg
jelenésükkel nem merednének élő és fenyegető 
szemrehányásként a gazdagok elé, elrontván ily 
módon e nemesérzésü derék emberek nyugodt éle
tének derűs összhangját. Igaz, igaz, a szegények 
nem érdekesek, és a gazdagok, az ő köz- és privát 
gazdasági tevékenységükért, áldozatkész adófize
tésükért és sok más kitűnő érdemükért megérde
melnék, ha érdekesebb látványban volna részük.
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Megérdemelnék, mert hiszen ők tartják fenn az ál
lamot, amely tűri, hogy polgárainak egy része 
koldusszegény és megengedi, hogy a másik része 
dúsgazdag legyen; ők tartják fenn a katonaság hő
sies és drága intézményét, amely lehetővé teszi, 
hogy a legszegényebb ördög is meghalhasson a 
hazájáért; ők tartják fenn a rendőrséget, amely 
móresra tanítja a szegény embert, ha elkeseredé
sében magát leinni merészeli; ők tartják fenn az 
iskolákat, amelyek olvasásra és betűvetésre tanít
ják a szegényember fiát is, ha meg tudja venni az 
ehhez a tudományhoz szükséges könyveket és fü
zeteket . . . Mindent ők tartanak fenn s a szegény 
emberek tulajdonképen ingyenélők, bár szomorúan 
élők s hálából elrontják a mások — a gazdagok — 
nyugodt életfolyását. E jó emberek méltán kese
regnek. Bizony, az ő életük se irígylésreméltó . . .  
De ők a szebb jövőjük érdekében maguk is tehet
nének valamit a fohászkodáson és az imádkozáson 
kívül: szervezkedhetnének a szegénység leküzdé
sére, a nyomor kiküszöbölésére. Mint a gazdagok 
ligája, talán győzelmesen oldhatnák meg ezt a ne
héz közgazdasági problémát. Csak a fölöslegüket 
(csekélység! — ahogy a kávéházakban és egyéb 
kultúrtanyákon mondják) kellene szegényebb test
véreik, a kitagadottak részére átengedni, amit bi
zonyosan szívesen áldoznának föl, mert hiszen ők 
—kivéve természetesen a nagyszámú kivételeket— 
csupa jószívű, nemes gondolkozású, áldozatkész
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férfiak, s mindjárt elérnék azt a jobb kort, amely
ben nyugodtan sétálhatnának az utcán, ahol azon
túl nem kellemetlenkednének nekik a sarki koldu
sok, meg a kapukban meghúzódott rokkantak és 
egyéb lerongyoltak, s a pompás lakásukon se al
kalmatlankodnának olyan szemérmetlen szegé
nyek, akiknek semmiféle lakásuk sincs, s a becses 
nejeiknek meg a bájos leánykáiknak se kellene 
egészségtelen, nedves odúkban keresni föl a szé
gyenlős szegényeket, akiket a jótékony egyesület 
„osztott ki“ nekik „elintézés végett“ s amely láto
gatás nemcsak az egyesületnek kerül költségébe, 
de a „jótékony“ hölgyeknek is, akik ilyenkor három
szor annyi pipereszappant, kölni vizet és parfümöt 
fogyasztanak, mint derült, szépséges életüknek 
egyéb napjain.

Alkossák meg ezt a ligát és mingyárt érdeke
sebbek lesznek az emberek, mert nem lesznek sze
gények!



Arról beszélgettünk a minap, hogy az ú. n. rang 
a múlt században — sőt a háború előtt még ebben 
is — ugyancsak irigyelt magaslat volt, amely felé 
nemcsak a betegesen hiúk, de az egészségesen 
becsvágyók is életcélzattal törtettek, s ez most az 
új rendben lassan-lassan elveszti varázsát s a 
tekintélyét, a velejáró díszítmények pedig— címek, 
rendjelek, előnevek s előjogok — majdannyit vesz
tettek az értékükből, mint a valutagyenge orszá
gok pénze. A mágnások és más előkelőségek any- 
nyira otthonosak lettek a börzén és a kommerciális 
élet egyéb mezőin, hogy már alig lehet megkülön
böztetni őket a hivatásos kereskedőktől, a letört 
„magasrangú“ tisztviselők pedig évek óta oly ko
pott ruhában járnak, hogy szinte szégyellik, ha 
leméltóságosurazzák ő k e t. . .  A rang nemsokára 
csak ősrudimentum, feudális maradvány, arisztok
ratikus emlék lesz, amelyre maholnap nem vár 
semmi komoly szerep.



— Úgy van, — jegyezte meg a társaságunk egy 
tagja, — de ez a jóslás csak ennek a rangnak szól. 
Mert van az embernek egy más — a születés, ter
mészet és nevelés által szerzett — rangja is, amely 
megmarad mindenkor, az új rendben, az élet min
den fölfordultságában is, s amelyet nem vehet el 
tőle semmiféle forradalom.

S mikor kérdeztük tőle, hogy mit akar ezzel mon
dani, körülbelül a következőket felelte:

*
Amikor születünk, egy sereg adományt hozunk 

magunkkal ide; jellemi és véralkati minőségeket, 
jó és rossz tulajdonságainknak a magjait; nemes és 
nemtelen vonásoknak a csiráit; hajlamot az eré
nyességre vagy a bűnre, s esetleg mind a kettőre; bi
zonyos mértékű szellemi tehetséget és még sokat 
egyebet, amikből később előáll a normális és a tár
sadalmi ember. S mindezek a tulajdonságok millió
féle módon és a legkülönbözőbb vegyületben van
nak elosztva azok közt, akik a világra jönnek s nem 
halnak meg mindgyárt, összevissza ez a sok szép 
és ez a sok rút, a sok szép erény s a sok csúf hiba; 
az egyiknek a Természet, ez a nagy boszorkány
mester, csupa kívánatosat ád útravalóul, a másik
nak merő rosszat, s némelyiknek több rosszat mint 
jót, s mindezt számtalanféle el- és megosztásban, 
millióféle nagy és kis dózisban. S aztán kezdődik 
a Nevelés szerepe, amely már kevésbbé hatalmas
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boszorkány (de azért sokat tud ártani), s ő is ha
barja, vegyíti, kotyvasztja a maga csekélyebb te
hetsége szerint e sokféle minőséget, s még cifrábbá, 
változatosabbá teszi a jónak s a rossznak az ada
golását. Egyik nevelés a jó tulajdonságokatfejleszti. 
a másik a rosszaknak kedvez és . . .

Folytathatnám ennek a folyamatnak az ismerte
tését napestig, s nem lennék vele készen. Képzel
jük hát, hogy már itt van ez az este, és nézzük, 
kikkel állunk szemben? Egy sereg halandót látunk, 
aki a világra jött, mindegyik bizonyos tarkaságú 
adománnyal, más-más temperamentummal és jel
lemmel, s nem egyféle tehetséggel, melyeken a 
szülő meg a nevelő, az Állam meg a Társadalom 
tovább pepecsel. Nos, valamit hozott magával a 
világra mindenki, aki vendégszerepelni jött ide, 
valamelyes egyéniséget, amely e tulajdonok és 
adományok összegéből áll elő, s — ha minden ter
mészetszerűleg menne s az említett tényezők nem 
kontárkodnának bele az életbe — a helyét igazsá
gosan jelölné ki az embertársai közt. Ez a hely elő
kelő, ha a kérdéses egyéniség nagy tehetséget és 
kiváló jellemet, szerény, ha kis képességeket és 
gyengébb karaktert kapott útravalóul, rossz, ha te
hetség és jellem nélkül pottyant közénk. Az ember, 
hogy úgy mondjam, ha szabad még ezt a szót hasz
nálni: a rangjával születik.

S ez az a rang, amelyet a legújabb kurzus is meg 
fog hagyni, s amit semmiféle változás el nem ve-
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hét tőle. Ez különben is teljesen platonikus rang, 
amint azonnal ki fog derülni, és némelyikünknél 
bizony ez a magunkkal hozott előkelő pozició csak 
olyan, mint az egyházmegyék nélküli püspökségek 
in partibus infidelium. Csak a cím van meg, s a 
többi mind hiányzik . .  .

Tehát az ember bizonyos rendeltetésre — s így 
rangra is — születik, amely egész jellemének, ösz- 
szes erkölcsi és szellemi kvalitásainak és véralka- 
tának az együtteséből kell, hogy előálljon. Az 
egyénisége őt nemcsak bizonyos foglalkozásra je
löli ki, de valamelyes pozícióra is. A viszonyok és 
a körülmények kedvezésétől vagy mostohaságától 
s egy sereg élménytől és történéstől függ, hogy a 
kérdéses egyén a Természet által neki szánt helyet 
elfoglalhatja-e vagy sem. Napóleon minden bizony
nyal hódítónak és uralkodónak született, — más
különben nem csinálhatta volna meg szédületes 
karrierjét, Goethe pedig nagy költőnek s hozzá igen 
előkelő úriembernek, másképpen nem ez lett volna 
élete sorja. Ennek a két Nagyságnak s a fölfejlő
désüknek kedveztek a körülmények és az életvi
szonyok, amint most mondják: a konjunktúrák. Úgy 
nevelték őket s úgy fejlődtek, hogy a célt, amelyet 
a Természet kitűzött velük, elérhessék. Sohase fog
juk megtudni, hogy évszázadok óta hányán szü
lettek hasonló tehetséggel s ugyanilyen rendelte
téssel, de kevesebb szerencsével. Nincs okunk 
föltenni, hogy kétszáz esztendő alatt csak egy na-
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poleoni s csak egy goethei jelentékenység szülét- 
hetik, de bele kell nyugodnunk, hogy csak egy éri 
el az ő kulminációs fensikjukat, a hatalmukat és a 
hírnevüket — a rangjukat, — valószínűleg azért, 
mert az emberiségnek csak egy Napóleonra s csak 
egy Goethe-re volt szüksége. (Bár ez utóbbiból bi
zony nem ártott volna több.)

Mivelhogy egyrészről a születés, másfelől a jel
lemvonások összevegyülése, s végül a véletlennek, 
a nevelésnek és egyéb számos tényezőnek a köz
rehatásától függ mindannyiunk életszerepe és sorsa, 
elképzelhetjük, mennyi igazságtalanság történik itt 
. . .  A kiindulópont — nem árt, ha megismétlem — 
ez : a rangunk velünk születik, s ha az életünk simán, 
ellenséges erőknek minden közbeszólása nélkül 
folyhatna le, bizonyára azt a helyet (rangot) fog
lalhatná el a társadalomban mindenikünk, amelyre 
született. De közbe- és beleszól (és ront vagy javít 
az emberen s a sorsa alakulásán) minden és min
denki : az anya, a dada és egyéb cselédség, a tanító, 
a gyermekbetegségek, a szülők gazdagsága vagy 
szegénysége, halálesetek a családban, a szomszéd
ság, a vendégek és a többi házbajárók, a játszótár
sak és iskolapajtások, az első könyvek, amelyek a 
kezébe kerülnek, és még számtalan tényező, ame
lyeknek a legjelentéktelenebbjét se szabad kicsi
nyelni. Ezek a körülmények elhajlásokat, pályagör
béket, kisiklásokat, mellékvágányratéréseket és 
egyéb menetrendváltozásokatidéznek elő, amelyek
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abban szoktak megnyilvánulni, hogy kisebb rangra 
(ez a szó mindig erkölcsi vonatkozásban értendő) 
születettek az élet asztalánál feljebb kerülnek, na
gyobbra termettek pedig csak az asztalvégen kap
nak helyet.

Mindenki tudja, hogy házmesterlakásokból néha 
nagy művésznők s kisiparosok műhelyéből kiváló 
tudósok kerülnek ki. Ezek, kétségtelen, ezzel a ren
deltetéssel születtek. Igen természetes, hogy ha 
valaki ugyanezzel a rendeltetéssel és hasonló te
hetséggel nem ilyen szerény miliőből, de gazdag 
és müveit családból, kulturált gyermekszobából 
indul az életnek, könnyebben, biztosabban és gyor
sabban csinálja meg a karrierjét. Ez utóbbi bizo
nyosan eléri a számára kijelölt (de nem fönntartott) 
helyet, az előbbiek közül csak az, akinek a pályá
ját kedvező konjunktúrák könnyítik meg. Lehet, 
hogy tízből vagy még többől csak egy érkezik be 
. . . Mert a folyamat mindez eseteknél szakasztott 
az, amelyet a Napóleon szeszélyes s a Goethe im
pozáns pályafutásánál figyelhettünk meg. Goethe 
előkelő és vagyonos úrnak volt a fia, — ha ház
mestervagy hajómunkás az apja, az életsorsa egész 
más irányt vesz. Kérdés, tanulhat-e az egyeteme
ken, s ha igen, elérheti-e magas hivatali rangját? 
Kérdés, az a Goethe vált volna-e belőle, aki a frank
furti patricius-család úri házából indulhatott ki meg
hódítani a világot? Fölképezhette volna-e magát 
a műveltségnek és művészi tudásnak ama hegyfo-
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káig, ahol a szelleme és az emléke ma is trónol? 
Megszerezhette volna-e a tudásnak és a boldo
gulásnak az eszközeit, amelyek a gazdag tanácsos 
úr szerencsés fiának a rendelkezésére álltak, s mint
egy az ölébe hullottak? Ha szegény ördögnek szü
letik, eljuthat-e vágyainak a Mekkájába, a Heszpe- 
ridák földjére, a napfényes Itáliába, ahol a szellemi 
és az esztétikai maganevelését befejezte? És eljut
hatott volna-e, ha proletárgyerek, a hercege udva
rához, amely életének a teljességéhez szintén oda
tartozott és életviteléhez a nemes illatot és a 
gyönyörködtető színeket szállította?

Napóleon is tekintélyes úrnak, közjegyzőnek a 
fia volt. A szülei nem voltak gazdagok, de elég be
folyásosak ahhoz, hogy a fiukat a katonai akadé
miába beszerezzék. Ha napszámos fiának születik 
(s ki tudja, hány szerény munkásnak született már 
ilyen tehetséges fia?), nem is léphet erre a dicső 
pályára, a világtörténet más fordulatokat tesz, és 
Európának másképpen fest a térképe . . . Ezek a 
kérdések és ezek a kétségek rejlenek mindazoknak 
a sorsában, akik a világra jönnek. Egy bizonyos 
helyre születnek, s ha a viszonyok kedveznek ne
kik, oda is kerülnek; ha kedvezőtlen szelek fújnak, 
alsóbb hellyel kénytelenek beérni. Természetes do
log, hogy ha egy hercegkisasszony mosónénak 
születik, azért nem lesz belőle mosóné, s hogyha 
egy mosóné leánya azzal a rendeltetéssel lép a 
plánétánkra, hogy hercegnő legyen, nem válik ok-
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vetetlenül azzá. De olykor megesik, hogy az lesz, 
és csakis azért, mert annak született, mert az a ren
deltetése, a kiosztott életszerepe, a hivatása, a 
rangja, amelyet a természettől kapott. E teória tá
mogatására száz meg száz példa áll készen, ame
lyek mind azt bizonyítják, hogy az embernek tu
lajdonképpen két rangja van: egy, amelyet a Ter
mészet szán neki, s egy, amelyet a Társadalom 
jelöl ki számára. Természetesen a Társadalom a 
hatalmasabb, s az ember ez utóbbi által kijelölt he
lyet kénytelen elfoglalni, — pedig néha amaz sok
kal előnyösebb pozíció volna . . .  Ha a Természet 
és a Társadalom, ez a két nagy Hatalmasság — 
nagyritkán — ugyanazt akarja, akkor az illető ha
landó ú. n. boldog ember, akinek élete harmóniá
ban telik le, de ha (mint legtöbbször) e két nagy 
Élettényező ellenkező szándékkal avatkozik bele 
a sorsunkba s homlokegyenest ellentétes pozíciót 
jelöl ki valaki részére, akkor ez a szegény ember 
elégedetlenül tölti a napjait, mert a hajlamai s a 
vágyai ellenére kénytelen élni, fejlődni és csele
kedni.

Hiába születik egy szegény ördög fia pápának 
vagy királynak, — az Élet és a Történelem meg
engedte egyszer-kétszer, hogy ezek a csak talen
tumokban gazdagok trónra juthassanak. De csak 
egyszer-kétszer . . .  A többi, akit ily születés mel
lett a Természet hasonló rangra szánt, el nem éri 
ezt a magaslatot, sőt lehet, hogy a viszonyok ked-
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vezőtlensége miatt a pályájának a legalacsonyabb 
fokán marad . . .  És hiába születik egy parasztlány 
királynőnek, majdnem biztos, hogy paraszti sorban 
marad s a hatalmas női tulajdonokat, amelyek őt 
oly magas társadalmi polcra teszik érdemessé, még 
csak az érvényesülnivágyás harcába se viszi, — 
hiszen fogalma sincs a küldetéséről. . . Sokszor 
persze ilyen teljességgel nem győzheti le a Társa
dalom a Természetet. Akit ez utóbbi magas rangra 
óhajt emelni, azt fel is ruházza azokkal az erények
kel, amelyek annak az elérésére és ellátására szük
ségesek. Ezek a szellemi és jellemi (s néha testi) 
kvalitások aztán erősen törekednek arra a helyre, 
ahova őket nagy protektoruk: a Természet szánta;
— innen az óriás becsvágyak, az akadályoktól 
vissza nem riadó szívós kitartások, a kemény küz
delmeket kedvvel végigharcoló törhetetlen merész
ségek, amelyek sokszor csodálatra és meghódo
lásra késztetik a szemlélőket. Az ily nagy erők egy 
bizonyos emelkedőpontig az emberüket föl is vi
szik, de ritkán oly magasra, ahová az ősteremtő 
Természet szánta, s ahová ő maga is, talán tudatta
lanul bízva a maga hivatásában, fékezhetetlen am
bícióval törtet. Ezek azok az elégedetlen és háborgó 
becsvágyak, akiknek nyugtuk nincs soha. . .  Main- 
tenonné asszony is így járt, aki — bár a Természet 
valószínülegkirálynőirangotakartajándékoznineki
— csak félig-meddig, azaz balkézről lett király
névá. Ez ügyes nő majdnem eljutott odáig, ahová
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a rendeltetése szólt, de a Társadalom-Sors az utolsó 
lépésnél elébe állott a szédítő karriernek, és így 
szólt: Idáig, s tovább nem! S a majdnemkírályné 
éppolyan elégedetlen volt, mintha egyszerűen csak 
a kedvese maradt volna a királyának . . .

Hát még a többi, aki alul maradt a természeti 
rangján? És nem egy lépcsőfokkal, hanem emele
tekkel, hegymagasságokkal!

Az ember elégedettsége attól függ, hogy e két 
rang között, a Természeti és a Társadalmi közt, 
mekkora a különbség? Mentül kisebb az, annál bol
dogabb, és mentül nagyobb, annál boldogtalanabb 
az ember.



M Ű V E L T S É G
— Levél egy fiatal barátomhoz —

Kérdésére, amelyet tegnap egy utcasarkon, 
amikor épp válófélben voltunk, intézett hozzám, 
komolyan csak ma válaszolhatok. Akkor csak hir- 
telenében mondtam rá valamit, mert sietős volt a 
dolgom, s a furcsa kérdésre, mennyit kell olvasnia 
Önnek, hogy műveltté legyen, hamarjában azt a 
feleletet adtam: mentül többet. Nos, a naiv felelet 
méltó volt a gyermeteg kérdéshez. De nekem job
ban kell szégyellenem az ostoba válaszomat, mint 
önnek az együgyű kérdését, mert hiszen Ön még 
elég fiatal ahhoz, hogy bárgyú kérdéseket intéz
hessen, de én meg, aki már elmúltam harminc 
éves, elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne legyen 
szabad butául felelnem. Azzal próbálom jóvátenni 
az elszólásomat, hogy vezekelek. Beismerem, 
hogy rég mondtam hasonló hülyeséget, s elmon-
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dók Önnek néhány megjegyzést az olvasásról és 
a műveltségről, amiket rendesen együtt emleget
nek, pedig kevesebb közük van egymáshoz, mint 
a műveletlen ember gondolná.

A vezeklésem abból áll, hogy visszavonom mint 
hétemeletes sületlenséget azt a tanácsomat, hogy 
ha műveltségre törekszik, olvasson mentül többet, 
ön  persze most azt várja, hogy odamódosítom a 
tanácsomat, olvasson mentül jobb könyveket. De 
nem ez következik. Ilyeneket csak kutyafuttában 
mond az ember az ösmerősének, ha utcasarkon 
találkoznak, egyiknek sincs ideje beható társal
gásra, mindketten parázson állnak s alig várják, 
hogy a dolguk után siessenek. De ha az ember 
otthon ül és gondolkozik (amit gondolkodó ember 
is megtesz néha), akkor nem állít ilyen iskolai 
képtelenséget, hanem őszintén megmondja, amit 
már pedzettem az imént, hogy az olvasás és a 
könyvek nem éppen olyan szerfölött szükséges 
tényezők a műveltség „termelése“ körül, s ha nem 
is éppen „quantité negligeable“ ottan, de nem is 
kizárólagos mótor. S éppen, mert nem az, nem áll, 
hogy mentül többet olvas az ember, annál művel
tebb, s az sem, hogy mentül jobb olvasmány a 
szellemi táplálkozásunk, annál jobban művelődünk. 
A legtöbb és a legjobb könyvek végigolvasása 
után éppen vagy majdnem olyan müveitek marad
hatunk, mint annakelőtte voltunk, mert a művelt
ségnek annyi sok ingredienciájaközül az olvasás
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csak egy ilyen kellék és talán nem is mindig a 
legfontosabb. Ha a kenyérből kifelejted a sót, ak
kor a kenyér bizony rossz lesz, de ha valamely 
ételből, amelyhez öt-hat féle fűszer szükséges, 
kifelejtesz ezek közül egyet, az az étel még min
dig élvezhető, sőt egészen jó lesz. Az olvasás nem 
olyan járuléka a műveltségnek, mint a só, hanem 
mint egyike ama sokféle fűszernek, amelyek kö
zül egynek az elmaradását csak a nagyon ínyes 
gyomor fogja észrevenni.

Az olvasás elsősorban a tudást gyarapítja, a 
tudást, amely több is, kevesebb is a műveltségnél, 
s nem ez utóbbi, amelyhez csak némi fűszerrel 
szolgál. Bizonyosan van az Ön ismerősei közt is 
olyan ember, — férfi vagy nő — aki rettenetes 
sokat olvasott (s nem is épp rossz dolgokat) s 
mégis műveletlen mint egy káplár, s remélhetőleg 
akad olyan is, aki keveset olvas és igen finom 
műveltségnek a kellemes benyomását kelti. Van 
tanár (egyetemi!), aki sok tudományos könyvet 
írt és természetesen ötvenszer annyit olvasott s 
majdnem műveletlen ember, míg van nem egy 
úriember, akit ez a tanár jogosan megbuktatna 
minden vizsgán, aki tízszerte műveltebb nála. Az 
olvasás mindenesetre müveltségfejlesztő elem, de 
együtt- és velehangzás kell hozzá a szellemi szer
vezetben,fogékony elme és feldolgozó erő. Akiben 
ez megvan, az kevés könyvvel is műveltté lesz, 
míg az ezen előnyök nélkül szűkölködő végig-
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betűzhet ezer régi és új könyvet, s nem lesz iga
zán kulturált ember. Ahogy durván és találóan 
gorombáskodja a közmondás: az ökör, ha Bécsbe 
viszik is, ökör marad . . . Egy ilyen — a művelt
ség ellen vaspáncéllal védett — férfiú kérdezte 
Marc Twain-től, a híres amerikai humoristától, 
hány könyvet kellene elolvasnia, hogy műveltté 
legyen. S a jókedvű író azt felelte neki:

— Ez attól függ mindig, hogy milyen az olvasó. 
Önnek például, ahogy Önt ismerem, a British 
Museum könyvtárát kellene végigolvasnia. De ha 
sokalja és nincs kedve áthajózni Európába, talán 
a bosztoni könyvtár is megteszi, de ezt aztán ala
posan kell feldolgoznia.

Nagyon gyakran halljuk ezt az ítéletet vala
melyik polgártársunkról, hogy:

— Igen müveit ember. Rémsokat olvas.
Egy másik pedig:
— Teljesen műveletlen pasas. Sohase vesz köny

vet a kezébe.
Néha az ilyen ítélet találó is. Mert a sokatolva- 

sás — főleg ha az említett rezonancia megvan — 
tagadhatatlanul művelő hatással van, a könyv
iszony pedig nem mozdítja elő a kulturáltságot. 
De a kiindulópont az eféle ítéleteknél mégis csak 
hamis, mert a sokatolvasás egymagában bizony 
nem teszi műveltté a máskülönben rosszmodorú, 
gyöngédtelen és fínomtalan kedélyű embert, más
felől pedig egynémely keveset olvasó polgártár-
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sunk műveltnek mondható, ha nem egyenesen 
tudatlan s a műveltség egyébb kellékeivel ékes.

Már most, hogy mik ezek a kellékek, azt Önnek 
nem kell megmagyaráznom, mertbizonyosan tudja. 
Tudja valószínűleg, hogy ha ezer könyvet tanul
mányoz is át valaki és nem mozdul ki a falujából 
(még ha ezt a falut Párisnak is hívják) nem lesz 
igazában müveit. S ha ez a valaki zenesiket és 
színvak, meg márványérzéktelen, akármennyit 
olvas, hiányos lesz a műveltsége. S ha csak egy 
nyelven beszél szamárságokat és nem többön, 
akkor se fogják elismerni valóban műveltnek. Mert 
a műveltség általánosságra és nemzetköziségre 
törekszik, univerzálisnak és kozmopolitának kell 
lennie. És bármennyi olvasás azt se teheti műveltté, 
akinek nem urbánus a modora s aki a jószív ud
variasságát nem tudja összhangba hozni a társal
gás és a társas érintkezés törvényeivel, mert a 
műveltség egyik kritériuma, hogy az átvihető le
gyen másra (tranzitív és penetrativ legyen), más
különben nem műveltség, hanem csak tudás, s 
ennek is csak a lelketlen halmazata.

Tehát: a műveltség nem állhat merő olvasott
ságból, mert akkor az volna a legműveltebb, aki 
a legtöbbet olvasott. Fontos alkotóeleme az uta
zás, de ez se tesz műveltté egymagában, mert 
különben a hajóskapitányok meg a commis voya- 
geur-ök volnának a társadalom legműveltebbjei. 
A nyelvek ismerete is szükséges hozzá, de szin-
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tén nem egyedül, mert akkor a nyelvmesterek és 
a hotelpincérek lennének a műveltség első repre
zentánsai. A jó modor se elegendő hozzá, mert ha 
így volna, a táncmesterek és a grófok volnának a 
mintaképei, — s a zene se tesz magában műveltté, 
mert akkor a cigányok és a cseh muzsikusok al
kotnák az ú. n. művelt osztályt.

A műveltséghez nagyon sok kell. De azt is le
het mondani, hogy kevés kell hozzá. S mind a két 
állítás igaz. Van tudniillik, akinek sokat, és van, 
akinek keveset kell dolgoznia magán, hogy mű
veltté legyen. A műveltséghez is tehetség kell. 
Akinek megvan hozzá a talentuma, sokkal keve
sebbet kell művelődnie, mint annak, akitől ezt a 
tehetséget megtagadták az Istenek. Lehetmondani, 
hogy aki müveltségképes, az már müveit is, mert 
könnyen és játszva sajátítja el azokat az ismereteket 
és tulajdonságokat, amelyek a müveit ember ékes
ségei. Aki ez adomány nélkül születik, az bizony 
nehezen jut fel — ha ugyan egyáltalán feljut — a 
műveltség magaslataira. Látjuk ezt azoknál a csalá
doknál, ahol egyik tanító, tanár, és egyéb „mester“ 
a másiknak adja a kilincset, hogy a ház „reménytel
jes“ sarjadékátmüvelje, sneki akívánatos és szüksé
ges „Schliff“-et megadja. Szegény fiút reggeltől es
tig „művelik“, azaz kínozzák ezek a jó urak, de 
hiába, mert nincs meg benne a kulturáltságra való 
talentum, — nem született műveltnek. Akiben pe
dig ez a szerencsés tehetség megvan, az tanárok
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és egyéb kioktatók nélkül is megszerzi a művelt
séget, amelyre — született. Ez minden erőlködés 
nélkül lesz műveltté, — épp úgy, mint egy gróf 
főispánná, — a másiknak fárasztó munkát kell 
végeznie magán, hogy felküzdhesse magát a mü
veitek kasztjába. S ez nem sikerül neki mindig, 
mint ahogy nem lesz minden disznópásztorból 
pápa, — bár egyből az lett.

. . . Száz szónak is egy a vége.
Olvasson, fiatalember, sokat. Olvasson mentül 

többet. De az, hogy műveltté legyen, még egye
bektől is függ, nemcsak a könyvektől.



D O N ’T I N T E R R U P T

Gyakran jut eszembe ez a két angol szó, ha tár
saságban látom, helyesebben: hallom, hogy ketten, 
sőt többen beszélnek egyszerre, és pedig nemcsak 
nőegyleti gyűléseken, ahol ez rendben van, hanem 
komoly férfiak komoly tanácskozásaiban is, ahol 
ez már kevésbbé természetes. Az angolnak ugyanis 
az a vezérelve a társalgásban, hogy annak, aki 
beszélni kezd, joga van végigmondani a mondó- 
káját, s hogy jobban értik meg egymást az embe
rek, ha sorjában beszélnek és nem egyszerre. Az 
ember azt hinné, hogy ezt az egyetemes igazsá
got mindenki ismeri s ezt az általános törvényt 
mindenki betartja. Szó sincs rólal A legtöbben 
közülünk nem arra kíváncsiak, hogy mit fognak 
mondani mások, hanem — sajátságos — arra, 
hogy mit fognak mondani ők s a legbarátságosabb 
társalgás körében is úgy viselkednek, mintha a 
parlamentben ülnének.



De még a közbeszólások hagyján, — van sok 
ügyes társalgó, akár csak egy minden hájjal bőven 
megkentparlamenti debatter, aki örül a közbeszólá
soknak, sőt ösztönzést kap tőlük újabb elméssé- 
gekre és egyéb merészségre. De ami szörnyűség, 
s bátran mondható „genre borzasztódnak, az a 
határozottan európaiatlan udvariatlanság, amellyel 
sokszor az ú. n. jó társaságban is egyszerűen nem 
hallgatják végig az embert, hanem egyszerre csak 
hangosabban, mint ő, átveszik a szót tőle, s ő sze
gény — a félbeszakított — ott áll az előadása kö
zepén, vagy az adomájának a point-ja előtt, s nem 
marad részére más hátra, mint hogy elhallgasson, 
hogyha szerény kis ibolya, vagy hogy ő is beleszól
jon a más szavába és visszahódítsa a szólás jogát, 
hogyha szerénytelen pasas. S a jó ember való
színűleg az utóbbi lesz, mert hiszen a mindenáron- 
beszélők s a mástbeszélninemengedők vannak 
többségben a kávéházban s atöbbikulturtanyákon.

Amüvelt angol bizonyosan nagyon csodálkozna, 
ha tapasztalná, hogy erre mifelénk mily sokszor kel
lene odakiáltani a beszédes urainkra, akik nem tud
ják türelmesen bevárni a mások beszédének a vé
gét: don’tinterrupt! Ne tessék félbeszakítani! Hagy
ják beszélni! A fínommüveltségü Podmaniczky Frici 
báró, akinek angol műveltsége is volt, igen ked
vesen mondta egyszer oda a zúgó pártjának: „Ké
rem szépen, egyszerre ne beszéljenek többen, mint 
négyen, mert nem értjük egymás szavát!“ A ne-
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mes báró ebben a tréfás formában akarta beadni 
a párthíveinek, hogy hagyják nyugodtan végig- 
beszélni a szónokot, de a tréfás gúnyját aligha 
értették meg, mert ma is négynél többen beszél
nek egyszerre minden társaságban, ahol — négy
nél többen vannak.

Ez a rossz szokás aligha alapul pusztán ideges
ségen, mert hiszen Albion lakói épp úgy szenved
nek a neuraszténiától, mint akár a szenvedelme- 
sen beszélő tálján, és bizonyára nem annyira ke- 
vésbbé idegesek, mint amennyire illemtudóbbak 
nálunk. Muszáj, hogy jókora fegyelmezetlenség, 
nagy porció önzés és — ne tessék közbeszólni! — 
egy kis neveletlenség is nyilvánul abban, hogy 
minden gêne nélkül belekotyogunk egymásnak az 
előadásába, hogy nem vagyunk kíváncsiak egy
másnak a közlenivalójára és nem győzzük bevárni, 
amíg „a sor ránk kerül.“ Igen nagy úrnak, erősen 
fölöttünk állónak kell lenni annak, akit türelmesen 
és érdeklődéssel tudunk végighallgatni, s tapasz
talhatjuk a legtöbb társaságban, hogy háborítat
lanul és figyelem közt rendesen csak az beszélhet, 
aki a legelőkelőbb ottan. Az angoloknál persze
— és nálunk is az igazán müveit körökben — 
mindenkit egyforma türelemmel és keresztényi 
megadással hallgatnak meg, s bárki beszél s bár
mily unalmasan, mindenki arra a vezérjelszóra 
gondol: don’t interrupt! Mert ott a társaságban
— felsőház ide, jockey-club oda! — mindenki
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egyenlőrangú, ha egyszer benne van a society- 
ben, s akár az egyszerű tanító vagy lelkész be
szél, akár a nagynevű miniszter, egyformán és 
— legalább látszólag — szívesen hallgatják meg. 
Sőt mondják, még az angol matrózok is, hogyha 
nem nagyon részegek, sorjában beszélnek, s egyik 
nem vág nyomós ok nélkül a másiknak szavába. 
Nálunk bizony nagyon józanoknak kell lenni azok
nak a nagyságos uraknak, akik csöndesen tudják 
bevárni, amíg ők is leteszik a garast.

Nálunk sokhelyt csak a magas rang, a nagy 
gazdagság s az ezekkel járó tekintély biztosítja a 
háborítatlan szólást. Annak az előadását, aki leg
előkelőbb a társaságban vagy a leggazdagabb 
ottan, nem szakítja félbe senki, hacsak helyeslő 
morajjal nem, pedig lehet, hogy nem is mond 
csupa bölcsességet. Ám ha utána véletlenül olyas
valaki veszi át a szót, aki kevésbbé érdekes úr 
(azaz : nem épp előkelő vagy kevésbbé gazdag), 
biztos lehet benne, hogy általános figyelmetlen
ség közepette fog beszélni, még ha olyan szelleme
sen cseveg is, mint Bemard Shaw s ha olyan para
doxokkal dobálódzik is, mint Wilde Oszkár. S 
megtörténik vele igen könnyen, hogy amikor a 
legelmésebben sziporkázik, valaki a „hallgatóság“ 
köréből egészen hangosan megkérdezi a szom
szédjától, hogy: hány óra van? Ilyenkor senki se 
gondol arra, hogy don’t interrupt, de inkább arra, 
hogy meddig fog ez az unalmas fráter karattyolni,
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s mikor kerül már a sor olyasvalakire, akinek van 
mondanivalója, például ő rá?

Ez a tülekedés a szóért igen nagy akadálya a 
társalgásnak, amely nem válhatik művészetté ott, 
ahol az elmék nem fegyelmezettebbek s a modor 
nem simább. S talán ezért játszik az életünkben 
olyan nagyon is kiváló szerepet a kártya, mert 
ott törvényszerűen van megállapítva, hogy kin 
van a kijátszás sora. Pedig nemcsak kártyázás 
közben mulathat az ember, — bizonyítják a nyu
gati nemzetek, ahol társalogni is szeretnek, ahol 
nemcsak az önönmaguk hangját hallják szívesen 
az emberek, de a másét is, ahol végig tudják 
egymást hallgatni a türelmetlenség és a kétség- 
beesés minden külső jele nélkül, s ahol unatkozni 
is úgy tudnak, hogy azt nem veszik rajtuk észre. 
Mert aki társaságban és társalgással mulatni akar, 
annak unatkozni is kell tudni, s nyugodtan hall
gatni meg azt is, ami nem érdekli. Aki ezt meg
tanulta, az végül nem is fog unatkozni, s olyan 
jól fogja magát érezni a társaságban, mintha — 
társas lény volna. Persze tiszteletben kell ott tar
tani az első alaptörvényt: beszélni hagyni a fele
barátját, akár bolondot, akár okosat mond. Don’t 
interruptl



Megint beszélnek valódi- és álhírlapírókról, és 
én nem győzök csodálkozni, hogy még akadnak 
becsvágyók, akik kiadják magukat hírlapíróknak, 
holott ezek — a valódiak I — se örvendenek valami 
igen-nagy tekintélynek. Muszáj, hogy még is van 
valami különösen vonzó, egyenesen csábító ebben 
a foglalkozásban, hiszen a legnagyobb urak is, — 
miniszterek és más ilyen előkelő népség, — ha 
meginterjúvolják őket, dicsekedve szokták emle
getni, hogy régebben, amikor ifjak voltak és bohók, 
ők is hírlapíróskodtak. S ezt olyan büszkén mond- 

' ják, mint ha azzal hívalognának, hogy királyi vér 
folyik az elmeszesedő ereikben. Az ilyen urakat 
persze senki se nevezi álhírlapírónak, ellenben 
azokra az ifjú antitalentumokra, akikből valószínű
leg sose lesz miniszter, ahogy a skriblervoltukra 
hivatkoznak, mingyárt ráborítják az álhírlapírói le
leplezés vizes lepedőjét. S ez a szegény fiú rende-
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sen csak igen rövid ideig élvezheti a zsurnalisztai 
állás örömét s hatalmát, — könnyen ráismernek.

Figyeljék csak meg: a zsurnaliszta sohase nevezi 
magát hírlapírónak, hanem mindig újságírónak, el
lenben az az ember (a legtöbbször fiatalember), 
aki zsurnalisztának adja ki magát, a világért se 
mondaná magát újságírónak, — ő mindig úgy mu
tatja be magát: hírlapíró. S erről tudjuk meg, hogy 
álhírlapíró. Bár megtörténhet az is, hogy egyik
másiknak megcsetlik a nyelve, és újságíróként mu
tatkozik be, ha valakit meg akar pumpolni vagy 
éppen revolverezni, de azért sem lesz azzá, hanem 
álhírlapíró marad.

A közönség, sajnos (amely életének egy tekin
télyes részét újságolvasással tölti, de távoli sej
telme sincs az újságírás misztériumairól), nem tudja 
őket megkülönböztetni, miért is szükségesnek lát
szik megállapítani a különbséget, amely a kettő, 
az újságíró és álhírlapíró közt van.

Az újságírónak néha van tehetsége, az álhírlap
írónak soha sincsen.

Az újságíró ritkán ír jól, az álhírlapíró jóformán 
soha.

Az újságíró mindig becsületes (már amily mér
tékben az emberek átlaga becsületes szokott lenni), 
az álhírlapíró sohase az.

Ez a három megkülönböztető szellem- és jellem
vonás az álhírlapíró fölismerésére természetesen 
nem mindig elég. Van ugyanis nem egy profesz-
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szionátus újságíró, aki tehetségtelen, írni se tud és 
olyankevéssébecsületes,hogy azbecsiiletére válna 
egy álhírlapírónak is. Már most a publikum ilyen 
esetekben hogyan különböztesse meg őket? Fo
kozza a nehézségeket, hogy némely álhírlapíró tel
jesen jóhiszemű, — nem csak arról van szentül 
meggyőződve, hogy ő újságíró, de arról is, hogy 
tehetséges, úgyannyira, hogy szinte igazságtalan
ságnak látszik ezt a máskülönben jóravaló fiatal
embert álhírlapírónak tekinteni. A cikkelyei persze 
nagyon gyöngék, de a tendenciájuk néha egészen 
erkölcsös, s a jó lélek azt hiszi, missziót teljesít, 
ha kinyomatja őket. Ha az ily írásmü megjelenik, 
az újság követett el hibát, amiért azzal kellene 
büntetnünk, hogy álhírlapnak nevezzük el, de va
lószínűleg igazságtalanok lennénk, ha büntetnők, 
mert talán az újság is jóhiszemű. Nem vette észre, 
hogy álhírlapírónak a nivó alatti dolgozatát közölte, 
— hiszen adott ki már hasonló gyönge elaborátu- 
mokat valódi, patentirozott, hamisítatlan újságírók
tól is.

Ha már az újság és annak szerkesztője sötétben 
tapogatódzik, amikor tisztába akar jönni azzal, hogy 
ki a valódi és ki a hamis hírlapíró, hogyan igazod
jék el a közönséges olvasó (aki sohase álolvasó) 
az ilyen útvesztőben?

Úgy kellene, hogy vagy az újságírók legyenek 
tehetségesebbek (ami egyesekre ráférne), vagy 
pedig a tisztelt álhírlapíró urak legyenek még te-
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hetségtelenebbek (ha ugyan lehetséges), — akkor 
talán a különbség a két kategória közt észrevehe
tőbb lesz. Mert sokszor az a differencia a két spé- 
ciesz közt, hogy az egyik becsületes és jóhiszemű, 
a másik pedig nem az. így aztán bajos eligazodni, 
mert az emberek legtöbbje nehezebben veszi észre 
azokat az elválasztó vonalakat, amelyek a morális 
és immorális egyéneket egymástól elhatárolják, 
mint azokat, amelyek a tehetségek és a tehetség- 
telenségek közé vannak húzva.



K Ö L T É S Z E T  É S  J Ó L L É T

A jóllét és a boldogság nem nagyon kedvez a 
költészetnek. A boldog szerelmes nem költ oly 
szép verseket, mint az a poéta, aki hiába eseng 
egy csókért; az éhező költő jobb rímeket ácsol, 
mint a bőségben szupirozó, s a gazdag író aligha 
ír remekebb müveket, mint a nélkülöző. Facit in- 
dignatio versum, énekelte a nagyorrú Ovidiusz, és 
Poesie ist tiefes Schmerzen, dalolta Justinus Ker- 
ner. Nincs prózaibb valami — bár nagyon egész
séges — mint a nyugodt, gondtalan és szenvedés 
nélküli élet, s bizonyos, hogy a világirodalom leg
nagyobb alkotói nem ebből az életből merítették 
az inspirációkat, s hogy a költői fölbuzdulásokat 
s a szerelemnek meg egyéb szenvedelmeknek a 
magas céjét nem a polgári jólét, hanem a gond, 
szenvedés, harag és méltatlankodás váltják ki a 
költők kebeléből.



Nagyon értem, hogy megijed, sőt kétségbe esik 
a lelkiismeretes apa, aki költői hajlamokat födöz 
föl a „jobb sorsra érdemes“ fiában, s aki látván, 
hogy az verseket ír, így kiált föl elkeseredésében:

— Óh, a szerencsétlen!
Ha a versek rosszak, akkor még van reménye 

a derék férfiúnak, hogy a fia nem lesz boldogta
lan, de ha jók, akkor az elkeseredése nagyon is 
megokolt.

Nagyon szerettem a boldogtalan Reviczky Gyu
lát, aki kedves és felejthetetlen barátom volt, s 
míg élt, mindig azt kívántam neki, hogy legyen 
gazdag, — utazhasson kedvére, vehessen sok szép 
könyvet mentül ízlésesebb kötésben, legyen ele
gáns lakása és (ha már nem házas) csinos barát
nője és még azontúl minden, amit lírai szíve és a 
költői fantáziája megkíván. De amióta — fájda
lom, nagyon is korán — eltemettük, azóta (bár 
még most is sírok bele, hogy annyit szenvedett 
és nélkülözött) elgondolom sokszor, vájjon a köl
tészetére minő hatással lett volna egy olyan sors
változás, amelyet életében kívántam neki? S kény
telen vagyok azt a feleletet adni magamnak, hogy 
az nem lett volna üdvös befolyással tehetségének 
a fejlődésére s a kibontakozására. Lehet, hogy a 
színbírálatai, párisi előadásoknak a hatása alatt, 
elmésebbek és alaposabbak lettek volna, lehet, 
— mert nagy volt az utazóvágya, — hogy szép 
útleírásokkal ajándékozta volna meg irodalmun- 
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kát; lehet, hogyha kastélya van valahol Gömörben, 
annak otiumában írt volna egy-két jobb regényt az 
Apai Örökség-nél, d e . . .  De a versei aligha lettek 
volna olyan kitűnőek, mint amilyenekké őket a bá
nat, a szenvedés, a gond és a nyomor fölhangolta. 
Hiába, a boldogság nem termel oly szép lírát, mint 
a boldogtalanság! És nagy kérdés, hogyha Ady 
Endre beleszületik a Justh Zsiga tekintélyes ősi jus
sába, azzá az Adyvá fejlődik-e, aki a huszadik szá
zad magyar forradalmi költészetét megszólaltatta, 
s aki épp azért, mert elégedetlen és boldogtalan 
volt világéletében, a fiatal Magyarország vágyai
nak és szomorúságának leghivatottabb dalosa 
lett?

Hiába hozzák föl az igazság cáfolatára, hogy 
Goethe jóházból eredt és vagyonos családból in
dult az Olymposz felé s miközben oda feljutott, 
excellenciás úr, s mi több : boldog ember lett, — 
hogy Byron angol lordnak született s tekintélyes 
birtokot örökölt, amelynek jövedelméből en vrai 
mylord élhetett, — meg azt, hogy Arany János 
polgári jólétnek örvendett, a pénzecskéjéért nyolc 
százalék kamatot szedett s e fináncmüveletről ren
des jegyzéket vezetett. Hiába! Goethe legjelenté
kenyebb müveit, az ú. n. reprezentativeket, szen
vedés váltotta ki költészetének gazdag ereiből, 
mert időnkint ez a boldog költő is tudott boldog
talan lenni, — Byron élete csupa szenvedés, ön
kínzás, harag és elégedetlenség volt, s ismerő-
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seink közt a világirodalomban kevés akad, aki 
szerencsétlenebb nála, — Arany Jánosunkat pe
dig a honfiúi bánat és a kielégületlenség gyötrő 
érzése bizony sokszor boldogtalanná tette s nem 
minden versét írta olyan idillikus, nyugodt s szen
vedésmentes hangulatban, mint a Családi Kör-1.

Ezek a nagy nevek itt nem kivételesek, s ha 
azok volnának, csak erősségei és erősítései vol
nának a szabálynak, amely szerint szenvedelem 
és a szenvedés a forrása minden költészetnek, kü
lönösen az intimnek, a lírának, s hogy a nyárs
polgár nemcsak azért nem ír műremekeket, mert 
nincsen tehetsége és nem tud poétikát, de első
sorban azért, mert nagyon is boldog ahhoz, hogy 
költő lehessen. Ami nem jelenti azt, hogy a költő 
sohase boldog, — a költők költője: Petőfi olykor
olykor az volt. Sőt amikor nagy boldogtalanságá
ban vagy kínzó szenvedése folytán a legszebbet 
dalolja, amire csak képes, akkor a legboldogabb. 
Azt lehetne mondani, hogy a költőnek nagy boldog
talanság árán kell megvásárolni azt a kis boldog
ságot, amelyet a müve sikerén érez, s hogy csak 
azokban az istenáldotta órákban boldog, amelyek
ben lantjának húrjait a boldogság pengeti.

Az a verselő, aki állandóan jó l érzi magát, s aki 
elégedett és gondtalan, mint a nyárspolgárok, az 
csak másodrendű költő lehet, mert nincs meg ben
ne az ovidiuszi indignatio s a justinuskerneri tiefes 
Schmerzen, amely a szívből kipattan és a szívek 
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felé szálló tökéletességeket szüli. A nagy poétá
kat nemcsak tisztelnünk kell a pompás költemé
nyeikért, amelyekkel gyönyörködtetnek bennün
ket, de szeretnünk és sajnálnunk is a fájdalmakért, 
amelyekkel e müveket létrehozták.



A S A J T Ó H I B A

Az ifjabb Dumas olyan okos — majdnem bölcs 
— és hozzá annyira szellemes férfiú volt, hogyha 
hiba csúszott be valamelyik írásába, az csak sajtó
hiba lehetett. Ilyen sajtóhibának tartom ezt a mon
dását:

— Ami olykor megvigasztalhatja az embert, az 
a megfigyelés, hogy a genie-nek határa van, de 
az ostobaságnak nincs.

Igazán így gondolta ezt a „Kaméliás Hölgy“ ki
tűnő szerzője? Igazán vigasztaló volt ránézve, 
hogy a színpadi technikájának, a jellemfestésének 
s a cselekvénykigondolásának látnia kellett a kor- 
látait, ellenben nem láthatta a végét azon ember
társai ostobaságának, akiket a színpadra vitt s 
akiknek a drámáit s a disszertációit szánta? S va
iéban megnyugtató az, hogy a lángelme tudásá
nak s így az áldásos működésének is határt sza
bott a Gondviselés, az ostobaságot ellenben, ezt 
a szörnyű kultúr- és emberellenséget, engedi ga- 
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rázdálkodni határtalanul, a felhők karcolásáig, ég- 
benyúlólag, népszerűén mondva: gromobojig?

Hiszen igaz, a Dumas tehetségének és bölcses
ségének volt valahol határa, talán nem is olyan 
távoli messzeségben (mert minden kiváló írói eré
nyei és ritka esprit-je ellenére se tartozott éppen 
az emberiség legnagyobb géniuszai közé), az a 
nyárspolgár pedig, aki az elmés paradox-ait egy- 
ügyüeknek vagy hóbortosoknak találta, határok, 
korlátok és akadályok nélkül lehetett ostoba, de 
azért ez csak tény, de nem óhajtandó állapot, és 
nem olyan megfigyelés, amely vígasztalólag hatna 
a kritikus elmére és megnyugtathatná azokat, 
akiknek az ostobasága szerencsére nem határta
lan. Ellenkezőleg: csak elkedvetlenítő hatással le
het, mert bármilyen nyugtalan jelenség és bármi
lyen forradalmi jellem a genie, és bármennyire ál
lamfenntartó és nyugalmatbiztosító intézmény az 
ostobaság, az előbbi mégis csak hasznosabb és 
mégis csak rokonszenvesebb. És én egy csöpp 
vigasztalást se találok abban, hogy egy Darwin, 
egy Renan és egy Goethe tehetsége bornirozva 
van, az együgyüek ostobasága pedig fölér az El- 
brusz tetejéig s talán a csillagokat is nyugtala
nítja. Dumas persze, aki az ember- és a kortársai
nak az ostobaságából élt, mint a legtöbb író, csu
pa hálából és a saját müvei érdekében örült azon, 
hogy a jó emberek olyan határtalanul tudtak bu
ták lenni és ezáltal neki olyan pompás és mulat-
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tató modellekkel szolgálni, de tudnia kellett mint 
nagyon tehetséges írónak azt is, hogy e pasa
sok bárgyúsága csak az íróknak jótétemény és 
áldás, a többi emberiségnek pedig átok és vesze
delem. Az a szamár-ember, aki modellül szolgál 
egy Dumas-nak és így neki, az igaz, hogy nagyon 
is közvetett úton bizonyos számú frankokat hoz a 
konyhájára, nagy károkat okoz a nem-íróknak, az 
egész társadalomnak — s benne az íróknak is — 
ha nem is éppen frankokban, vagy egyéb pénz
egységben, de érzésekben, haladásban, kultúrá
ban. Míg az írónak az ostoba ember gyümölcsöző 
tanulmány, érdekes motívum és szórakoztató 
érdekesség, másoknak az igen kellemetlen, a 
gonosztevőnél is veszedelmesebb ellenség, mert 
ez utóbbi ellen megvéd bennünket a törvény, míg 
az ostobaság ellen, amely elemi csapás, vis major, 
nincs se törvény, se egyéb védelem és orvosság. 
S így az ostobaság, amelynek Dumas szerint nincs 
határa, az emberiségnek igen súlyos veszedelme, 
mert a tehetség, amelynek — fájdalom! — mindig 
van határa, nem védekezhetik ellene sikerrel, s az 
egyenlőtlen küzdelemben rendesen a rövidebbet 
húzza. Kivételek csak azok a tehetségek, amelyek 
a veszedelmes emberek ostobaságából élnek: a 
moralista írók, és köztük természetesen a kitűnő 
Dumas.

De ez a jeles férfú nemcsak moralista író volt, 
de morális ember is, akit az írásaiban és a csele- 
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kedeteiben nem vezethettek tisztán csak önző 
szempontok és érdektekintetek. S így azt kell hin
nem, hogy az idézett mondást a nyomdában stili
zálták és nem az író műhelyében. Dumas valószí
nűleg így formulázta meg az aforizmáját:

— Ami olykor szomorúvá tesz, az a megfigye
lés, hogy a genie-nek vannak korlátai, s az osto
baságnak nincsenek.

Fölteszem az objektivitásáról, amelyről oly hí
res volt, hogy így gondolta el és ilyenformán írta 
meg az inkriminált mondást, s hogy az erkölcsi 
kérdésekben olyan szigorú férfiú jobban tartotta 
szemei előtt az emberiség nagy érdekeit, mint a 
maga kicsi hasznát, amikor a genie helyzetéről gon
dolkozott az ostobasággal szemben. S hogy az ő 
elgondolása olyan torz formában került a publi
kum elé, az csak merő véletlen, amely nem is 
olyan nagyon ritka a fekete betűk ólomvilágában, 
ahol néha egy betű fölcserélésével, vagy egy vesz- 
szőnek a kihagyásával egészen más értelmet kap 
valamely állítás. Valami mizantróp szedő, vagy 
egy diszkóliában szenvedő korrektor lehetett az, 
aki e mondásnak a definitiv — de ugyancsak kel
lemetlen — formáját megadta.

Azért természetesen igaza marad a kitűnő fran
ciának: a genie-nek korlátai vannak, s a szamár
ságnak nincsenek. Edison valószínűleg a legna
gyobb feltaláló elme, amely csak gyönyörködtet
heti az emberiséget, de amikor a genie-je előtt
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fejet hajtunk és meleg szívvel köszönjük meg neki 
azt a sok kultúráldást, amellyel a kortársait meg
örvendeztette, mégis el kell ismernünk Dumas úr
ral, hogy az ő nagy művészetének is vannak ha
tárai. A „szegény ember autója“,amelyen huszonöt 
éve dolgozik, még mindig nem kész és se Edison 
maga, sem a ráváró „szegény ember“ nem fogja 
azt készen lá tn i. . .  Nem, a szegény ember nem 
fog a saját autóján ülni és robogni, mert a génié
nek korlátai vannak. . .  A szegénység ellenben — 
s ez nagyon elszomorítaná a szociális érzésű Du- 
mas-t, ha élne — tovább fog növekedni, mert az 
ostobaság, amely azt előidézi és ápolja, halhatat
lan és határtalan. . .

Ám, ha igaza van a kitűnő moralistának a tétele 
felállításában, hogy tudniillik a lángelmének kor
látai vannak és a marhaságnak nincsenek, abban 
már nem mondott igazat (ő vagy a sajtóhiba), hogy 
ez vigasztaló. Mert bizony ez elkeserítő. S maga a 
tézis megállapítója, a még ma is méltányolt elmés 
író, aki minden szellemessége és minden vígjáték
írói tehetsége ellenére korának és nemzetének egyik 
legszomorúbb embere volt, talán — lehet, hogy 
tudattalanul — azért is szomorkodott egy kiqsit, 
hogy az ő tehetségének voltak határai, azok osto
baságának pedig, akik a darabjait nézték és nem 
értették, nem voltak.

S egy tévedés nem lesz meggyőzőbb azáltal, 
ha paradoxonnak a formájába öntik.
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A H Á B O R Ú

Egy barátom, aki nemrég meghalt, emlékül rám 
hagyta a naplóját. Terjedelmes könyv ez, amelybe 
nemcsak az élete folyását jegyezte föl az immár 
elhunyt férfiú, de a megfigyeléseit, az észrevéte
leit s a nézeteit is azokról az eseményekről s azok
ról a dolgokról, amelyek érdekelték. A háborúról 
például a következő jegyzeteket találtam e napló
ban:

*
Minden emberi gonoszság közt a legembertele

nebb és a leggonoszabb dolog a háború, amelyben 
ártatlan emberek — akik már  nem elég fiatalok és 
még nem elég öregek ahhoz, hogy nyugton hagy
ják őket — elvéreznek, cafatokra tépetnek, meg
halnak és rokkantakká, vakokká és örökbetegekké 
lesznek, mert a Föld térképén egy idő óta nem tör
tént változás és a fegyverekkel operáló kartográ
fusok ezt az állapotot már nem nézhetik tovább...
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Igen, ez a leggonoszabb, s talán a legőrültebb do
log a világon, és még háborús erényekről beszél
nek a moralisták, a politikusok, a katonák és a ve
zércikkek. Erényekről beszélnek, amelyek a ször
nyű gonoszságban teremnek meg. Micsoda nagy 
ember lesz abból, micsoda világtörténeti alak és 
milyen glóriás erényhős, aki az ellenség százezer 
emberét mocsárba fullasztja, vagy egy egész had
sereget tönkretéve, annak ezer meg ezer katoná
ját — viruló fiatal életek I — halomra löveti s egy 
sereg embert a karjától, a lábától, az egészségétől 
foszt meg! S e dicső urat az iskolában a szigorúan 
morálisfölfogású tanító nem kegyetlen gonosztevő
ként állítja a diákjai elé, hanem mint az emberiség 
— helyesebben a haza — jóltevőjét. Óh, ezek a 
szegény fiúk a hit- és erkölcstani órán azt tanul
ják, hogy a tízparancsolat és minden más emberi 
törvény szerint nem szabad ölni, sőt azt is, hogy 
jóravaló ember még a légynek se szokott véteni 
s hogy elvetemült, rossz, cudar és bitang gyerek 
az, aki egy békának meghúzza a lábát, vagy egy 
lepkének kitépi a szárnyát, s a történetórán azt 
hallják egy másik komoly férfiútól, a história pro- 
feszorától, hogy Napóleon volt a világ legnagyobb 
zsenije, mert ő általa halt meg a legtöbb ember, s 
hogy Hindenburg a legszebb példája (és példánya) 
a hősi bátorságnak s a sztratégiai lángelméjüség- 
nek, mert az oroszoknak tízezreit csalta bele a biz
tos elmúlásba, a mazuri mocsarakba. . .  A tízpa-
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rancsolatnak és az evangéliumnak e parancsát: 
ne ölj, a történetírás úgy magyarázza, hogy ne öld 
meg az ellenségedet, aki elcsábította a felesége
det, ne öld meg azt a gazembert, aki elcsaklizta 
az örökségedet, ne öld meg azt, aki koldusbotra 
juttatott, vagy a becsületedet rabolta el, hanem 
bízd őt és a bűnét a bírák ítélkezésére, — ellen
ben öld meg azt az ártatlan katonát, akit sohase 
láttál, aki sohase bántott téged (s talán mást se), 
s akinek szomorú embersorsa annyira hasonlít a 
tiédhez, mint két szerencsétlen testvéré, öld meg, 
mert más hazája van, mint neked s mert más nyel
ven beszél, mint te, s mert a halála, vagy a tied, 
vagy mindkettőtöké feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy új térképszerkesztés legyen, mert a régi már 
nagyon is régi és sokan megúnták. . .  Krisztus ezt 
aligha akarta így, de a háborúcsinálók mind ő rá 
hivatkoznak s az ő nevében küldik egymás ellen 
a népeknek milliót. Jézus nevében, előre! — ki
áltják, s a szegény fiúk mennek, rohannak, s egy
más vérét ontják, s aki erényes, azaz bátor s né
hány embert elpusztított, azt éremmel tüntetik ki, 
megjutalmazzák, hősnek titulálják s például állítják 
azok elé, akik még nem öltek embert, vagy keve
sebb embert öltek. . .  Meddig tűri ezt még Krisz
tus? Itt volna az ideje, hogy még egyszer föltá
madjon, s hogy amint kikergette a templomból a 
kufárokat, seprüzze ki a dicsőség és a halhatatlan
ság templomából azokat a nemzeti hősöket, akik 
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lábbal tapossák a Szeretet aranykönyvét: az Evan- 
gyéliomot, és hogy gyorsabban teljenek meg a te
metők és jó üzleteket csináljanak a gyászruhake
reskedők, halálra ítélik — az igaz, hogy dicső ha
lálra — a szép fiatalság deli példányait. Jövel, 
Szeretetnek nagy Apostola, jöjj és tégy igazságot 1

*

MégmindígNapoleonttartják avilág legnagyobb 
emberének. Még a háború után is. Az ember azt 
hinné, hogy a háborúk gyűlöletessé teszika háborút- 
csinálókat, de nincs így. Még mindig jobban impo
nál a kegyetlenségben megnyilvánuló brutális erő, 
mint bármely előkelő szellemi tevékenység. Pedig 
kigyógyulni Napóleonból és a többi háború-specia
listából, mindenféle nagy katonából, vérontókból, 
halomralövetőkből, torpedóvitézekből, tömeggyil
kosokból, pogromrendezőkből és hasonló atroci
tásvállalkozókból „en gros et en detail“, — ez 
volna az új rendnek és a legújabb kornak legmél
tóbb, legillőbb és legsürgősebb feladata. Egy egész
séges átértékelésre lenne szükség, amely a krisztusi 
szeretet és a bölcs megértés mértékével mérné az 
emberi tulajdonságokat és cselekedeteket, s való 
értékükre szállítaná le a tömegek pusztulásával 
járó összes erőprodukciókat és akrobata mutatvá
nyokat, ellenben megadná az elismerést az igazi 
keresztény szellemnek s a valóban emberséges 
gondolkodásnak. Bocsánatot kérek: mégis csak
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többet ér négy vagy hat művészi verssor, (nem is 
szólva egy nagy költő egész oeuvre-jéről, vagy 
valamely más művész vagy tudós teljes életműn- 
kájáról), mint egy még oly művészi vagy tudomá
nyos módon megnyert csata, — s aki egy kis fiút 
megtanít jól olvasni, az mégis szebbet cselekszik, 
mint az, aki egy nagy fiút megtanít jól v ívni. . .



Egybarátom.alegjelesebborvösdoktorok egyike, 
így nyilatkozott előttem a pályájáról:

— A mi pályánk csak lelkiismeretlen embernek 
való. Hiába csóválod a fejedet, a legkomolyabban 
hiszem, vallom és mondom. Akinek lelkiismerete 
van köztünk, azaz: szive — mert ez a kettő bizo
nyos relációkban egyet jelent — az nem alhatik 
nyugodtan. Folyton aggódnia kell, hogy esetleg 
nem jól ismerte föl a betege baját, vagy hogy nem 
a legjobb szisztéma szerint kezeli, s hogy a tudo
mány valamely új vívmánya, amelynek hasznát 
vehetné az adott esetben, elkerülte a figyelmét... 
Utóvégre az orvos is művész, akit bántanak mind
azok a kétségek s a saját tehetségéhez fűződő 
aggságok, amelyek minden valamire való — tehát 
lelkiismeretes — művészt nyugtalanítanak. S a lé
leknek ez állandó vergődése ellen mitse használ 
az elbizakodottság és a csalhatatlanság érzete, 
mert a lelkiismeretes ember, még ha orvos is, sohase 
elbizakodott és sohase állítja magát csalhatatlan- 
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nak. A „nagy tanárok“ talán még kevésbbé, mint 
egynémely vidéki „kolléga“. Jól esik nekik, ha 
téveszthetetleneknek tartják őket, de ők maguk 
nem mindig mennek „biztosra“ s néha jobban fél
nek, mint a kishitű beteg, vagy annak aggódó kör
nyezete. Akármilyen nagy honoráriumot kap az 
ilyen doktor, még ha doyen-i magasságra emelke
dik is az, csak a vesződsége és a tudománya van 
megfizetve, — a lelke háborgásáért, a szíve zaka
tolásáért s az álma nyugtalanságáért örökké adós 
marad neki a páciens. . .  Képzeljetek egy tetőtől- 
talpig becsületes és kiválóan emberséges gondol
kodású embert — mert a lelkiismeretes orvos ilyen! 
— aki mindig attól fél, hogy meg talál valakit ölni 
és sohase biztos benne, hogy nem terheli-e már is 
egy emberölés a lelkét! Az ilyen élet bizony nem 
a legvidámabb é le t. . .  És a sok családi titok, ame
lyet rábíznak, a sok szomorú sors, amelynek mély
ségeibe bepillantani kénytelen, a számtalan ka
tasztrófa, amelynek akaratlan tanúja, — mindez 
nem olyan teher, amely altatólag nehezedik a szem
pillákra, de olyan, amely izgatóan, álomfosztóan 
hat az idegekre. Aggódó szülőket megnyugtatni, 
állandóan hazudni; a közeledő véget, a fenyegető 
rémet, az elkerülhetetlen halált „kíméletesen“ be
jelenteni; minden nagyobb betegünknek az ágyá
nál más-más komédiát játszani, bizony nem könnyű 
feladat. . .  S aztán megfigyelni egynémely bete
günknek az ágya körül a csúf haszonlesés és önző 
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kapzsiság kíméletlen és sokszor groteszk küzdel
meit, az örökölni vágyók titkolt reménykedéseit 
és jól vagy rosszul mímelt bánatos szomorúságát 
és fölfedezni a csontvázat a házban, (a „Skelett 
im Hause“-t), amelyet csak az orvos meg a pap 
szokott észrevenni, s amely ilyenkor láthatóvá vá
lik, — óh, mindez nagyon alkalmas arra, hogy 
próbára tegye az orvos erejét, az idegeit és főként 
a lelkiismeretét, amely ilyenkor a másoké helyett 
is háborog. Istenem, a gyóntató papon kívül talán 
az orvos az leginkább, aki tudja, hogy milyen ko
miszak az emberek. S a bajt nem enyhíti, sőt sú
lyosbítja, hogy ő is, mint a lelkész, titokban kény
telen tartani az adatokat, amelyeket megtud, s a 
tapasztalásokat, amelyeket tesz. Fel kell dolgoznia 
a maga lelkének a műhelyében mindezeket a meg
állapításokat anélkül, hogy könnyíthetne magán 
azoknak a kikiabálásával, a saját méltatlankodá- 
sának és elkeseredésének a továbbközlésével. . .  
és e gyarlóságokról napról-napra újabb bizonyíté
kokat kapni, folyton újabb szégyenletes „emberi 
dokumentumokat“ szerezni, mily sívár élmény! 
Megfigyelni a szívtelenséget, amint játssza az ál
dozatkészét és nézni a brutális önzést a gyöngéd
ség palástjában ¡különböző jelmezekben és maska
rákban meztelenül látni a bűnös embert, az álszen
teskedő nőt és a tartüffösködő férfit, ez az orvos 
fájdalmas hivatása és szomorú szórakozásai S mily 
csekély vígasztalás e sok kínos tapasztalással szem-
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ben az a kis elégtétel, hogy nem egy betegünk 
körül szépséges erényeket is látunk: önzetlen fára
dozást, őszinte aggodalmat s a vértanúságig menő 
önfeláldozást! Ez is kínzó és leverő látvány, mert 
itt még nagyobb a szenvedés, még fájóbb a gyöt
relem, s föltétlenül nagyobb a boldogtalanság. Az 
orvos ilyenkor maga is beteg, s átkozza a tudása 
és művészete korlátolt határát, hogy nem tud se
gíteni . . .  S mindezzel szemben nem tenni és nem 
tehetni többet a kötelességnél, maga is fájdalom. 
Hiszen lelkiismeretesnek lenni: már az is nagy és 
(az orvosnál különösen) állandó szenvedés. Főleg, 
ha hozzájárul a töprenkedés, a nagy circulus vitio- 
sus!—teljesíti-e igazán a kötelességét? elegendő-e, 
ha a kötelességét teljesíti, s azontúl nem tesz sem
mit? és hátha nem is teljesítette azt? Ha hozzá
járul az aggodalom, hogy valamit elmulaszt vagy 
rosszul csinál? Az ilyen lelkiismeret mindig nyug
talankodik, s mentül eszményibb, azaz mentül or
vosibb az orvos, annál kevesebb nyugalma van a 
lelkiismeretének. . .  Nem, nem! — ez a pálya nem 
való lelkiismeretes embernek. És én nem. hiszem, 
hogy az az orvos, aki igazán lelkiismeretes, egy
szersmind boldog ember! Hogyan lehet boldog, 
akinek sok más embertársának a sorsa is fáj?

És mondd, kérlek, igazság az, hogy épp az az 
ember, aki legjobban érdemelné meg, hogy boldog 
legyen, nem lehet az?

Igazság ez?



Az orvosokról szóló írásomat egy társaság arra 
méltatta, hogy beszélgetett róla. Az urak, akik je
len voltak, nem adtak igazat a szerzőnek, — azt 
állították, hogy olyan eszményi orvos, akinek a lel
két festettem, nincs is a világon, hogy a doktorok 
átlaga és különösen a modern „gyógyász“-ok tí
pusa egészen másként fest, mint az én jólelkü ember
barátom. S a témát nem ejtették el. Olyan urak, 
akik a legkisebb fejfájásnál a doktorhoz szaladnak 
s a legcsekélyebb gyomorindiszpoziciónál a „ta
n á rih o z  futnak, s ha egy kicsit nervózusak, szana
tóriumban telepednek meg, nem győzték szidni a 
gyógytudomány bajnokait.

Elmondták róluk, hogy sablonok szerint dolgoz
nak és nem tudnak vagy nem akarnak individuali
zálni, hogy csak a testnek a bajaival törődnek s 
nem egyúttal lélekorvosok is, hogy csak a jól fizető 
pácienseket kezelik szeretettel, s a szegényeket 
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sommásan „intézik el“ ; hogy a családi viszonyo
kat nem tanulmányozzák s a finomabb vonatkozá
sokat a családi és a házaséletben nem veszik 
észre; hogy a reklám fontosabb nekik, mint a gyógy- 
eredmény, s a honorárium jobban érdekli őket, 
mint az, hogy a beteg visszanyeri-e az egészségét 
és a munkaképességét; hogy nincs elég szociális 
érzésük s hogy nem törődnek eleget a gyógypeda
góg iával... S még sok olyan igazságtalanságot 
hordtak össze, amikben van egy kis igazság i s . . .

Valaki — sokat olvasott és tapasztalt öreg úr — 
mégis a védelmükre kelt.

— Ami engem illet, — így szólt, — ismerek nem 
egy doktort, aki teljesen ártatlan mindazokban a 
hibákban, amelyekkel vádolják őket. Ismerek orvo
sokat, akik a betegeknek és családjuknak egy
szersmind papjai, tanítói, tanácsadói, akik a házi 
perpatvarokat elintézik, a házastársak közti ellen
téteket megszüntetik, s a szülők és gyermekeik közt 
támadt konfliktusokat elsimítják. Ismerek orvoso
kat, akik keveset törődnek a tiszteletdíjjal, s akik
nek egyedüli vágyuk, hogy a betegük megromlott 
egészsége helyreálljon s a család a munkásembert, 
a kenyérkeresőt, a családfenntartót visszakapja; 
akiknek puszta megjelenése a háznál már fél gyó
gyulás, mert teljes vígasztalás; akik bölcs és ember
séges tanácsaikkal is előmozdítják a családi élet 
harmóniáját s betegeiknek és a környezetüknek a 
megnyugvását; akik nemcsak, hogy nem fogad- 
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nak el fizetést a szegény emberektől, de ezeknek 
érdekében megsarcolják azokat a pácienseket, aki
ket szerencsejavakkal áldott meg a gondviselés, s 
ezeknek adományát megtoldva a magukéval, a 
szegény ördögök számára szükséges gyógysze
rekre, kényelmi cikkekre, erősítő italokra és táp
láló eledelekre fordítják; akik minden betegüket 
nemcsak testi, de lelki vizsgálatnak is alávetik s a 
pszihológiai momentumokat is figyelembevéve ke
zelik; akik a betegeiknek nemcsak gyógyítói, de 
barátai és jóltevői is; akik —

— Elég! Elég! — szakították félbe a többiek.
És egyenkint kiáltozták!
— Hol vannak ezek a doktorok?
— Neveket kérünk!
— Pontos címeket!
— Mikor rendelnek?
Kórusban pedig mind azt kérdezték:
— Hol vannak? Hol?
— Regényekben és színmüvekben! — felelte az 

orvosok lelkes védelmezője.



DE M ORTUIS .

Temetésről jövök, amelynél feltűnt nekem? hogy 
az elhunytat, akit életében sokszor gáncsoltak, sőt 
üldöztek is, nagyon melegen és egészen őszintén 
búcsúztatták.

A tetem beszentelése után ketten is szónokol
tak, s a megindultság reszkető hangján vettek végső 
búcsút az Elköltözöttől, „akivel nagyon nemes eré
nyek szálltak sírba,“ s kint az utólsó állomásnál 
megint hallhattuk az elismerésnek és a kegyelet
nek szavát, amellyel az érdemeit magasztalták.

S én gondolkoztam e sajátosságon . . .
A halála előtt néhány nappal még kígyót-békát 

kiáltottak rá ugyanazok, akiknek a köréből most a 
dicshimnusz fölzendült, nem sokkal előbb még a 
sajtóban kritizálták, kétségbevonva közéleti sze
replésének a tisztaságát, s magántársalgás közben 
az utóbbi napokban is hallottam szavakat, amelyek 
motívumainak a jóhiszeműségét feszegették.
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Az a férfiú, akit ma temettünk, nem egyszer esett 
kétségbe e kegyetlen bánásmódon és sokszor állott 
közel ahhoz az elhatározáshoz, hogy teljesen visz- 
szavonul az úgynevezett közélettől, amely néme
lyekre nézve (és ő rá is) nem egyéb privátszeren
csétlenségnél, s csak barátainak a rábeszélésére 
nem vonta le a konzekvenciákat. Gyakran láttuk 
őt elkeseredett hangulatban, s nem egyszer ítéltük 
el azt a kíméletlen hangot, amellyel e jószándékú 
és mindenképpen tisztességes úriember munkáját 
lebecsülték.

Lehet, hogy e rossz bánásmód, amely az ideg- 
rendszerét nem egyszer feldúlta, szintén hozzájá
rult, hogy már el kellett temetnünk a polgári tár
saság e hasznos tagját, aki igazságos és enyhe el
bírálás mellett talán tovább tartja meg az egész
ségét és a munkakedvét. Lehet... De akár siettette 
a korai halálát az irigyek gáncsoskodása és a kákán 
is csomót keresők okvetetlenkedése, akár volt az 
csak fizikai betegségnek a természetes következ
ménye, mindenképpen különös és érthetetlen, hogy 
e derék embert, amíg élt, annyi támadás érte, s 
most, hogy meghalt, az elismerés babérleveleivel 
árasztja el a közvélemény.

Ám, ha gondolkozunk egy kicsit az eset fölött, 
rájövünk csakhamar, hogy amit hajlandók voltunk 
érthetetlennek tartani, az egészen természetes.

Aki meghalt, derék, közhasznú tevékenységet 
folytató, önzetlen férfiú volt, s kortársai azt hitték
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bizonnyal, hogy ez elég előny neki őfölöttük. Mi
nek azt még azzal is tetézni, hogy méltánylással is 
honoráljuk? Nem jó, ha az embert túlságosan ké
nyeztetik. A teljesített kötelesség jóleső öntudata 
nem elég neki? Még dicsérjük is érte?

Ellenben, ha meghal, akkor megszólal az Igaz
ság, sőt a Szépítés, a Kendőzés is, és a kritika el
hallgat. Mert a klasszikus mondás szerint, amelyre 
esküszik minden művelt ember, a halottakról csak 
jót szabad mondani. Megindul hát az áradozó bú
csúztatás, nem vonja senki kétségbe szándékainak 
szeplőtelenségét, indítékainak tiszteletreméltósá
gát és eljárásának a helyességét. Ami tegnap rossz 
volt és káros a közügyre, az ma jóra változott és 
üdvös az emberiségre . . .  A jó ember meghalt, s 
ezzel jóvátette mindazt a jót, amit életében végzett, 
s ha valamit rosszul csinált, szívesen elfelejtik, s 
ha nem felejtik, akkor mentséget találnak rá. Mert 
a Halál kibékít mindent és Mindenkit kibékít min
denkivel.

S ez a része a dolognak pompásan van így és 
nem kifogásolok rajta semmit. De azt nem tudom 
helyeselni, hogy az élőnek, hacsak nem nagy em
bere pártunknak, vagy a klikkünknek, semmi csele
kedetét se ismerjük el kifogástalannak, s hogy meg 
kell halnia szegénynek, ha azt akarja, hogy béké
ben hagyjuk.

Félek, rosszul értik és rosszul magyarázzák né
melyek azt a klasszikus mondást, amelyet az imént
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említettem. Szeretném, ha csupán azt olvasnák ki 
belőle, hogy a holtakról csak jó t szabad mondani, 
s nem egyszersmind azt is, hogy csak a holtakról 
szabad jó t mondani. Mert így nagyon megrövidül
nek az élők.

És sokan — azért-e, mert nem tudnak diákul, 
vagy azért, mert rossz a májuk? — így olvassák 
ezt a régi bölcsességet, s a világért se mondaná
nak a legérdemesebbről se valami jót, amíg az a 
világon van. Pedig ha jól meggondoljuk a dolgot, 
az élőnek is van joga a megbecsüléshez, nemcsak 
a halottnak.

S talán még se igazság, hogy az ember csak ak
kor „hallhasson“ valami jót magáról, ha már meg
halt. Mert ha vesszük, az élőknek is van valame
lyes közük az élethez, nemcsak a halottaknak.

Már pedig az elismertetés, a méltányoltatás: az 
élet, nem pedig a mellőztetés és a leszólás. S nem 
tudom — klasszikus bölcsesség ide, klasszikus bo
londság oda! — nem volna-e helyesebb, ha inkább 
az elevenekről mondanának csupa jót, s inkább 
azokat bírálnánk szigorúan, akik már meghaltak. 
Az utóbbiak könnyebben bírnák ki a gáncsot, ama
zoknak pedig több örömük volna az elismeréstől.



(JJ  IDŐK





C S A K  N É H Á N Y  E S Z T E N D Ő  .

I.
( 1 9 1 3 - b a n . )

A  gyümölcsötáruló asszonyság szerelmesen néz 
a feléje közeledő úri hölgyre, aki valószínűleg egy 
jóravaló hivatalnokembernek a derék felesége.

— Édes Nagyságám,—így szól kedveskedően — 
vegyen ebből a dinnyéből, ha igazán finomat akar.

Fölemel egyet a ponyvájáról s a szakértő érdek
lődésével és meggyőződésével dicséri azt a remény
beli vevőnek.

— Olyan ez, mint a cukor.
S mert ezt a hasonlatot már igen sokszor hasz

nálta, még hozzátett egyet, amelyet valamivel rit
kábban alkalmazott:

— És olyan illatos, mint a rózsa.
Ennyi ékesszólás nem marad minden hatás nél

kül a hölgyre, aki megkérdezi:
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— Az ára?
— Tíz krajcár, galambom, nagyságám. De ne 

tessen sokallni. . .  Olyan dinnye ez, olyan az aru- 
mája, hogy ha megkóstolta, soha az ízét el nem 
felejti. Még álmodni is a szagával fog.

Az úrnő meg van győzve.
— Nézze, jó asszony, — így szól. — Az árát nem 

kifogásolom. Meg is venném, de nincs aki haza- 
vigye. Magam nem cipelhetem, mert messze lakom, 
s hazamenet még kell egyet és mást vennem.

— Annyi baj legyen! — kiált vidáman a kofa
asszony. — Akkor hát a nagyságáé a dinnye. . .  Itt 
van az én Pistikém. Ha ád neki a Nagysága egy 
krajcárt krumplicukorra, hazaviszi szívesen, s amit 
még vásárolni tetszik a piacon, azt is . . .  Úgy-e, 
Pisti?

A tíz éves gyerek a krumplicukorban rejlő gyö
nyörűségekre gondol, széles mosolyra nyitja a szá
ját és boldogan kapja föl a hatalmas dinnyét.

Mire az asszony kifizeti a tíz krajcárt, s az eladó 
lelkesen mondja:

— Köszönöm szépen, drága jó Nagyságám. Nem 
fogja megbánni, hogy megvette. S a fiútól se tes
sen sajnálni a krajcárkát. Tizenegy krajcárral se 
fizette túl a Nagyságos asszony ezt a pompás 
dinnyét... Egészségben fogyasszák el otthon... És 
máskor is engem tessék keresni. Kezét csókolom.

És Pisti vitte a dinnyét fütyörészve, boldogan, 
mert egyszerű lelkének a kandi szeme előtt lebe- 
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gett állandóan egy jókora darab savanykás édes
ségnek a biztató reménye, egy krajcár ára krumpli- 
cukor. Ő már azt is tudja, hogy hol fogja megvenni, 
mert kiismerte a boltosokat és kitapasztalta, hogy 
melyik az, aki a legnagyobb darabot adja . .  .

II.
( 1 9 2 1 - b e n . )

Ugyanaz a hölgy nyolc esztendő múlva, meg kell 
vallani, ugyanabban a ruhában, kalappal és cipő
ben, ugyanannak a kofának a dinnyeraktára felé 
közeledik,—gondolhatják, hogy milyen szerényen, 
hiszen akkor se volt büszke, amikor új volt a ru
hája... Ellenben meg kell említenem, hogy a „csar
nok hölgye“ nem ugyanabban a kosztümben árulja 
a gyümölcsét, mint a háború előtt. Most annyival 
lett ékesebb a gardróbja, amennyivel a vevőjéé 
kopottabb lett.

Most az úrhölgy köszön előre és a kofa — aki
ből időközben gyümölcsnagykereskedő lett — csak 
immel-ámmal veszi tudomásul az udvariasságot.

A hölgy kezébe vesz egy dinnyét.
— Hát nem a legszebbet szedi föl? — dünnyögi 

magában eléggé hallhatóan a „nagykereskedő.“
— Mi az ára? — kérdi halkan és szerényen a 

vevő.
— Tíz korona — feleli kurtán és gőgösen Angot 

asszony.



Amaz ijedten teszi le a kiválasztott szép darab 
gyümölcsöt.

— Talán sokallja? — rivalt rá a piaci néni.
Amaz csendesen, még szerényebben:
— Az igazat megvallva —
— Ne valljon itt semmit, — förmed rá a dinnye

nagybirtokos. — Nem érünk rá válogatni. Köll, vagy 
nem köll? Viszi vagy itthagyja?

Az intelligens szegény asszony tanácstalanul áll. 
Tudja, hogy a dinnye drága; tudja, hogy mindenütt 
egyforma drága, de muszáj neki egyet venni, mert 
az urának nevenapja van ma, s az úgy szereti a 
dinnyét, hogy majd meghal érte. Az idén még nem 
ehettek, de márna m uszáj. . .  Végre így szól:

— Kérem, azt hittem —
— Mit hitt? Azt, hogy ingyen vesztegetjük? Hát 

maguk a cipőt olcsón adják?
— Kérem, mi nem árulunk cipőt. Az uram hiva

talnok a városházán.
— No hát! Hiszen éppen azok az urak okai a 

nagy drágaságnak!
— Nézze, jó asszony —
— Ne merjen engem jó asszonynak nevezni! Én 

nem vagyok jó asszony, én becsületes gyümölcs
kereskedő vagyok és több adót fizetek, mint ilyen 
tizenkettő, aki kalapban jár s még annyi pénze sincs, 
hogy megvegyen egy dinnyét. . . Nézze meg az 
ember, még sokallja a tíz kroncsit!

A tisztviselő felesége belátja, hogy nem fogják 
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ők soha megérteni egymást, ők ketten, a meggaz
dagodott kofa és az elszegényedett hivatalnokné, 
befejezi hát a reménytelen vitát, s kijelenti:

— Rendben van.
Kifizeti az összeget és kezébe veszi a dinnyét.
A kofa rákiált:
— Várjon még egy kicsit. Majd előbb megnézem 

a pénzét. Csupa hamis pénzeket kap mostanában 
az ember.

És az egyik bankjegyet vissza is löki olyan mó
don, mintha azzal gyanúsítaná a vevőjét, hogy azt 
ő vagy az ura (a városházán) a legbűnösebb cél
zattal sajátkezüleg és egyenesen a gyümölcskeres
kedelem megrontására hamisította volna. A kifo
gásolt bankjegy persze jó volt, csak egy kicsit gyű
rött, de a vevő adott helyébe egy másikat, szebbet, 
majdnem újat, s ezzel a jogügylet a maga rendje, 
és módja szerint perfektté lett.

A hivatalnokné most már akadálytalanul a ma
gáénak mondhatta és magával vihette a dinnyéjét. 
Nem ellenezte a kofa. De így szólt, most már egy 
árnyalattal kevésbbé ellenségesen:

— Hallja, nem lesz nehéz Magának az a dinnye?
— Dehogy! — felelte rezignáltan az úrhölgy. — 

Nem lakom messze, csak ide az ötödik u tc a . . .
— Azért, mert ha nehéz, a Pista fiam hazaviszi, 

ha szépen megkéri, két koronáért.
S Pista, aki időközben hórihorgas nagy kamasz 

lett, már ott is termett az úri asszony mellett a 
143.



nyolc év előtti széles vigyorgással, s már ki is kapta 
a hölgy kezéből a dinnyét.

— Bocsánatot kérek, — szólt udvariasan az úrnő. 
— Én magam óhajtom vinni. Erre a célra nincsen 
két koronám.

— Vagy úgy? — mondta Pista, s egyben le is 
ejtette a dinnyét.

S a vevőnek még egyszer le kellett hajolnia érte 
azzal a szilárd elhatározással, hogy az urának de
hogy mondja el, milyen keserves módon jutott a 
kedvenc eledeléhez, a névnapi meglepetéshez.

Felemelte, hazafelé indult vele, de még hallotta, 
amint a kofa utána szólt:

— Szép kis nagysága, aki maga cipeli haza a 
dinnyéjét! Talán még cselédet se tartl

És Pista olyan jóízüt kacagott hozzá, mintha va
lami kitűnő viccet hallott volna . . .

III.

A névnapos ünnepnapi ebéd máskülönben igen 
kedélyesen folyt le. Csak egyet lehetett kifogásolni. 
A dinnye ehetetlen volt.



H É T  É V  E L Ő T T

Most, hogy először írom ki ezt a rejtélyes évszá
mot: 1921. (mert ki tudja, mi minden történik majd 
benne?) eszembe jut az a régi jó szokásunk, hogy 
a legkisebb kellemetlenségnél, amely fenyegetett 
bennünket, így sóhajtoztunk:

— Óh, bár csak ennyi, vagy annyi nappal vagy 
esztendővel öregebb lennék!

Milyen könnyelműen bántunk az idővel, amikor 
még jó dolgunk volt. Úgy úntuk a napokat és az 
éveket, amelyek még nem múltak e l . . .  És alig 
vártuk, hogy túl legyünk rajtuk.

És most? Most azt áhítjuk vajmi sokan:
— Óh, vajha hét esztendővel, legalább héttel, if

jabb tudnék lenni!
Mily fösvények vagyunk az idővel mostan, hogy 

rossz dolgunk van! . .  . S másrészt mily pazarok! 
Mily szívesen ajándékoznánk oda a „drága“ éle
tünkből ezt a hét évet, ha nem kellett volna — át
élnünk őket!



S ez oly érthető.
Istenem, hét évvel ezelőtt együtt volt a család, 

a tagjai nem éltek különböző országokban s ha 
csomagot küldtek egymásnak, nem kellett vámot 
fizetni érte; egy liter tej húsz fillérbe került; sen
kinek a fia se volt rokkant, két krajcár volt a szép 
ropogós kifli, kevesebb halottunk feküdt a teme
tőben, csupa jó arcokat látott az ember maga kö
rül, harminchat fillérért kaptunk egy csésze jóféle 
kávét, az emberek szerették egymást, húsz koro
náért vettünk cipőt, kilencvenért férfiöltönyt s a 
feleségünknek százötvenért finom kosztümöt, a kö
zönséges és szinte természetes irígykedésen túl 
nem gyűlölködtek az emberek, lakása volt minden
kinek olcsó s nem tudtuk mi az a rekvirálás, a gya
lázatos kis fizetésből meg lehetett élni, adót alig 
fizetett a szegény ember s szabad volt vele adós
nak maradni, gyümölcsöt és vajat mindenki ehe
tett, megfizethette a tisztviselő is, az emberek — 
mert volt világításuk és szenük — összejöttek, tár
salogtak és ápolták a barátságot, a doktorok nem 
kértek ötven koronát a receptért, amelynek az elké
szítéséért százat fizettet magának a patikus bácsi, 
az ember ellátogathatott a szomszéd faluba a ba
rátjához, húst ehettünk jóformán mindennap, akár 
kétszer is, utazni lehetett tetszés szerint, olyan ol
csók voltak a szép sárga és zöld vasúti jegyek, minő 
pompás mézet lehetett kapni egy korona húszért, 
a postán küldött levél nemcsak elment, meg is ér- 
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kezett ahhoz, akinek szánták, a cukornak század
rész annyi ára volt mint mostan, az ember mindig 
tudta, hogy a családja tagjai hol és hogyan vannak, 
az iskolában csekély volt a tandíj és nem volt örö
kös szén- és egyéb szünet, az egyetemekre min
denkit fölvettek, akinek kedve volt tanulni s dol
gozni az emberiség haladásáért és kultúrájáért, a 
munkás nem volt ellensége a munkaadójának, az 
apák megvendégelhették a gyermekeiket a cukrász
dában, újságok jelentek meg, óriás terjedelműek, 
amelyekből nemcsak azt tudtuk meg, hogy mi tör
ténik a nagyvilágban, de olvasni valót is kaptunk 
bennük sokat és levelezhettünk az egész világgal, 
tengerentúli országokkal, távoli gyarmatokkal és 
képes levelezőlapokat küldözgettünk olyanoknak 
és kaptunk olyanoktól, akiket nem ismertünk, s most 
olyanoktól sem kapunk üzenetet, akiket jól isme
rünk, és mehettünk Parisba, Olaszországba, min
denüvé, ahol szép dolgokat látni, útlevél nélkül; a 
kicsi fiainknak meg a pici lányainknak hozhattunk 
haza a fűszeres-boltból cukorkát, csokoládét, a be
tegünk fürdőre utazhatott és kakaót reggelizhetett, 
szelterszi vizet ihatott: volt jegünk, amelybe be- 
hüthettük mindazt, amink most nincsen; nyolc-tíz 
fillérért majszoltunk narancsot, mandarint, húszért 
dinnyét, harmincért szőlőt; az utcán derülten sé
táltunk és megvettük az újságot két krajcárért s 
legföljebb négyért, és több volt benne, mint mos
tan, amikor két korona és legfeljebb négy az ára 
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. . . Igen, az ember kedvtelve sétált az utcán és 
örült, ha találkozott valakivel és mosolyogva be
szélgetett vele mosolygó témákról,és nem mindig ar
ról, hogy nagy az adó, nem lehet fűteni, drága abúza 
s hogy cselédnek a tartása maholnap olyan fény
űzés lesz, mint békeidőben egy soffőré. És az em
ber színházba mehetett (és néha ment is) este s 
onnan hotelba, s ha nagyon jó kedve volt, onnan 
még a kávéházba is kirándulhatott, hogy teát igyon, 
igazándi finom teát valódi jamaikai rummal nyolc
van fillérekért. . .  Igen, az ember nyugodtan sétált 
a városban, s ha találkozott valakivel, meg merte 
kérdezni tőle, hogy hogy’ van s nem félt attól, hogy 
az azt fogja felelni: „kutyául“, s az ember vígan 
sétált s nem tartott attól, hogy tudakolni találják a 
becses hogylétét, mert a szíves és jóleső kérdésre 
azt felelhette: „köszönöm, jól“, míg most, hacsak 
nem akar akkorát hazudni, mint a brüsszeli igaz
ságügyi palota, ő is azt kénytelen válaszolni, hogy 
kutyául van. Villamoson is járhatott az ember s 
nem préselték agyon, sőt legtöbbször a pénzestár
cáját se lopták ki a begombolt zsebéből, sőt kocsiba 
is ülhetett néha, legalább szerény egyfogatúba (egy 
órai döcögés: két korona), mert az nem volt olyan 
elérhetetlen és feudális fényűzés, mint mostan 
(egyik városrészből a másikba: nyolcvan koro- 
nácska), és az embert a boltokban szívesen szol
gálták ki és barátságosak voltak hozzá a boltosse
gédek, sőt még a főnökök is, s nem kellett ennyit 
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hízelegni nekik, hogy adjanak a pénzéért sót vagy 
cukrot, petróleumot vagy g y ertyá t. . .

Igen, ilyen világ volt hét esztendő előtt, amikor 
még az ember (és nem csak az árdrágító) vonatra 
is mert ülni s az akkor vitte el, amikorra ígérte és 
oda, ahová megígérte, és bőrtámlányon ült és cse
vegett az útitársával, és újságot olvasott vagy 
könyvet úri kényelemben, s a szél nem fütyült be 
az ablakon s a hó se pelyhedzett be, az eső se csap
zott le ránk, mert az ablakok nem voltak betörve, 
s a kalauzok barátságosabbak voltak a harmadik 
osztályon, mint most az elsőn, s az ember átnéz
hetett, ha megéhezett, az étkező-kocsiba, ahol öt 
koronáért tisztességesen megebédelt, sőt jól is la
kott, míg most a csomagjából eszik hideget, és nem 
is merne az étkező kocsiba menni, ha ilyen volna, 
mert ki vigyázna akkor a holmijára meg a téli bun
dájára, amely talán az egyetlen értéktárgya, s most 
alighanem ér annyit, mint békeidőben egy szép kis 
nyaraló a Balaton partján? . . .  Igen, ilyen élet volt 
hét év előtt, amikor az ember, ha nyugodt volt a 
lelkiismerete, nem félt senkitől, míg most mentül 
nyugodtabb a lelkiismerete, annál jobban trémáz 
. . . Igen, akkor jobb világ volt, s nem kell csodál
kozni azon, ha valaki visszakívánkozik oda. Hét év 
előtt írhatott és olvashatott (akár föl is), amit akart, 
mert nem volt cenzúra és semmi más akadály, és 
volt elég papiros, amire lehetett írni, és nyomtatni, 
s amiről lehetett mulatságos és bölcs dolgokat le-
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olvasni. . .  És akkor nem volt az embernek any- 
nyira ellensége az ember, aki csak annyira aknázta 
ki és rövidítette meg az embertársát, hogy ő maga 
megélhessen, de nem annyira, hogy amaz bele
pusztuljon . . . Óh, az életünk akkor majdnem szép 
volt, az ember passzióval mosatott, mindig volt 
tiszta fehérneműje, hét év előtt volt elég ennivalója 
is. Hét év előtt ember volt az ember . . .



V I D Á M S Á G

Sainte-Beuve több mint hetven év előtt (1852- 
ben) panaszosan írta, hogy a franciák már nem oly 
vidámak, mint azelőtt voltak.

Istenem, ha ez az okos kritikus most látná őket, 
az ő bájos jókedvű franciáit, s ha látná a többi em
beriséget, a kevésbbé bájost s a legkevésbbé jó
kedvűt, de elkedvetlenedne! Milyen szomorú lett 
a világ azóta és mily búskomor az emberi 

Mert ne vezzessen félre senkit az a tünet, hogy 
a vígszínházak, a mozik meg a kabarék, az orfeu
mok és egyéb intim mulatóhelyek annyira elsza
porodtak, s hogy ezek minden istenadta napnak az 
estéjén mulatnivágyó közönséggel tömvék, s hogy 
egyikbe-másikba csak úgy juthat be az ember, ha 
három nappal előbb váltja meg oda a jegyét! Ép
pen ez a .sok mulatóhely s ez a sok szórakozást 
keresőnép bizonyítja, a legkétségbevonhatatlanabb 
módon, hogy szomorúak lettek az embereknagyon.
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Amíg vidámak voltak, nem volt szükségük annyi 
szórakozóhelyre, a mulatozásnak annyi alkalmára, 
a sok nevettetésre. Amíg az ember a saját derűs 
és harmóniás lelkében hordta a vidámság föltéte
leit s amíg a jókedv erőltetés nélkül pattant ki a 
szívéből s az elméjéből, addig elegendők voltak 
neki a komoly színházak az ő klasszikus reperto
árjukkal s a szeriózus, ünnepélyes operaházak az 
ő nemes muzsikájukkal s fenséges énekükkel. Ak
koriban cake walk-ot és egyéb hóbortos nigger
táncot s egyéb exotikus hopszát se táncoltak a 
bálkedvelők, hanem a ceremóniás s szinte komoly 
menuette-et lejtették. Amióta roszra fordult az em
ber sorsa és a kedve, csak azóta van szükség kedv
csináló, hangulatkeltő, érzékcsiklandozó és kacag
tató mutatványokra.

Amíg boldog volt az emberiség, csak a fejedel
meknek volt szükségük (mert ők bizony akkor se 
voltak boldogok!) udvari bolondokra és egyéb mu
lattató bajazzo-kra, — most bizony mindenki rá
szorul valami clown-ra vagy egyéb bohókás figu
rára, aki mosolyt csaljon a szomorú ajkára.

Ha tovább is igy tart, ha az emberiség sorsa 
egyre hanyatlik, s a bánatos emberek száma még 
jobban elszaporodik, akkor mégtöbb operette-szín- 
házra, még több bolondos táncra, még több kaba
réra és hasonló csudatanyára lesz szükség, s akkor 
minden harmadik lakója a Földnek komédiás lesz 
vagy bohóc, akinek az a hivatása, hogy megkacag-
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tassa a boldogtalan felebarátait. De — szörnyű és 
kétségbeejtő perspektíva!—ha ennyire szomorúvá 
lesz az élet s ennyire szaporodnak a diszkóliás 
emberek, vájjon kikből fog rekrutálódni az a sok 
clown, akikre a megnevettetésük céljából szükség 
leszen? Kikből? Az a veszedelem fenyegeti az em
beriséget, hogy a hivatásos kacagtatok se tudnak 
majd nevetni s a színpadi bohócok elégiákat fog
nak énekelni és temetést táncolni. Elsiratják és el
temetik majd azt a kis vidámságot is, amely utolsó 
hírmondója volt a régi jó időknek. Azoknak a régi 
jó időknek, amelyeket már Sainte-Beuve hét évti
zed előtt rosszaknak ta r to tt . . .



K A M A S Z É V E K

Ebédre voltunk hivatalosak Makanderékhez.
Makander úr kerékpárokkal, varrógépekkel, és 

amint ő „szellemesen“ szokta mondani, egyéb 
hüvelyes veteményekkel (vas- és acélárúkkal) ke
reskedett. Tekintélyes raktára volt ebből a hasz
nos portékából, s nem volt egyéb aggsága, csak 
az, hogy rettenetes összeggel: huszonnégyezer 
koronával tartozik „rája“.

Kérem, ne tessék mosolyogni, ez tiz év előtt csú
nya nagy summa volt annak, aki tartozott vele, és 
gyönyörű kapitális annál, aki követelte és én ismerek 
ma nagyon sok dinármilliomost, aki előtt ez az ösz- 
szegakkoribanmesés.elérhetetlenkincsneklátszott.

Mikor a háború kitört, s rá nemsokára a mora
tóriumrendelet jött a szegény adósok segítségére, 
Makander úr gyerekesen örült, hogy nem kell ha
marosan fizetnie, s ez örömét csak az kisebbí
tette, hogy a korosztályát hamarosan behívták s
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őt előbb gyorskiképzésre s aztán a frontra vitték. 
A felesége tapasztalatlan fiatal nőcske volt, akire 
nem bízhatta az üzletét, hazaküldte hát a szülei
hez, s a boltját bezárta. Sokáig hirdette egy cédula 
annak az ajtaján: Az üzlettulajdonos hadbavonu- 
lása folytán zárva.

Szerencsére a varrógépeknek, a bicikliknek és 
hasonló hüvelyes veteményeknek keveset árt az 
idő és Makander úr, ha időközben hosszabb-rövi- 
debb szabadságra hazanézhetett, nemcsak az asz- 
szonykáját, de az árúraktárát is mindig jó egész
ségben találta. Neki magának se esett nagyobb 
baja, s mikor az általános leszerelés után néhány 
csillogó kitüntetéssel a hősi mellén végleg haza
telepedett, igen kellemetes sorsfordulat várt rá.

Makander úr mint szerény boltos indult a harc
térre, s mint gazdag férfiú tért onnan vissza . .  . 
Gazdagság alatt nem azt a néhány hadikölcsön- 
kötvényt értem, amelyeket a háborúban szerzett 
(valahányszor szabadságot kért, jegyeznie kellett 
bizonyos kvantumot ezekből a sokatígérő és dú
san kamatozó cifra papirosokból), hanem azt a 
ránézve kedvező konjunktúrát, hogy az acélnak 
meg a vasnak, amelyből annyi fogyott és pusztult 
el a nagy vérengzésben, ugyancsak magasra maxi
málta az árát a legfelsőbb ármegállapító bizott
ság: a ritkaság és a szükség.

Azelőtt potom pénzért kellett vesztegetnie a 
„vetemény“-eit, és részletfizetésre engedni át őket 
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az összeverbuvált vevőknek, akik a rátafizetés 
napjait bizony gyakran elfelejtették. Most kápével 
fizettek az emberek és olyan összegeket, amelye
kért csak áldhatta Makander úr az isteni gond
viselést s a még ennél is hatalmasabb katonai ható
ságokat. Mert ha e derék urat nem viszik a frontra, 
hanem benthagyják a boltjában, akkor megél ugyan 
a kicsi családjával, le is törleszthet az adósságá
ból valamennyit, de nem válhatott volna aránylag 
rövid idő alatt sokszoros milliomossá.

Most az.
Az első néhány gépnek az árából, amelyeket 

mingyárt boltjának a megnyitása után hetvensze
res áron tudott eladni, kifizette a huszonnégy 
mille-t, amely nemrég még oly súlyos gondot 
okozott neki, s a többi jövedelmét valuták vásár
lására fordította. Ezeken is sokat keresett s a hasz
not rakásra halmozta mindaddig, amíg csak meg 
nem vette a város egyik legszebb és legnagyobb 
házát. A gépek és nemesvaluták búsás nyeresé
géből a lakását is pompásan rendezte be, s most 
már, amint említettem, ebédeket is ad, amelyekre 
meghívja a „tisztelő“-it. Ő ugyanis így nevezi 
azokat az urakat, akik iránt tisztelettel viseltetik.

Nem tudom, mindenki tisztelője volt-e neki a 
meghívottak közül, de bizonyos, hogy senki se 
érezte magát rosszul az új házban, amely lelkes 
vendégszeretettel fogadott mindnyájunkat.

Az ebéd kissé hosszú és túlságos bőséges volt, 
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— mindenesetre jobb, mintha kelleténél rövidebb 
és frugálisabb lett volna. Halmozva rakták aszta
lukra a szezon újdonságait, s a menü valóságos 
katalógusa volt mindazoknak a jóizü és finom fa
latoknak, amelyek csak piacon és csemegeüzle
tekben, vadkereskedésben és halpiacon, helyben 
és vidéken, Gerbeaud-nál és Kovácsnál kaphatók. 
Az italsor aránylag talán még feudálisabb volt. 
A szépen metszett poharaknak légiója sorakozott 
minden teríték mellé, a kanalak és egyéb evő
eszközök masszív ezüstje pedig hangosan kiabálta, 
hogy Lukullusznál ebédelünk. A szivarok is, ame
lyekkel a fekete kávéhoz kínáltak bennünket, a 
hajókötélvastagságukkal érthetően hangsúlyozták 
a kedvező konjunktúrákat, amelyeknek eredménye
képpen ma „nagy kanállal“ ehettünk a varrógép- 
és biciklikirály fejedelmi asztalánál. A kávét olyan 
csészékben szolgálták föl, amelyeket a bécsi Do
rotheum egy aukcióján, a gróf Pálffy-hagyatékból, 
szerzett be a ház érdemes gazdája, a konyakot 
pedig olyan poharakból ittuk, amelyeket egyene
sen egy király számára gyártott a pirkenhammeri 
nagy üveggyár, őfelsége a háborúval együtt a 
trónját és e poharakhoz való kedvét is elvesztette, 
így jutott hozzájuk Makander úr. S ő ebben a kö
rülményben az isteni gondviselés kezét látta, mert 
ennek a királynak az érdekében éppen eleget kuk
solt a lövészárokban . . .

De éppen az nem tetszett nekünk, hogy minden 
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olyan nagyon szép, és olyan nagyonis új volt, és 
minden úgy csillogott. A falakon nem lógtak épp 
rossz képek, de a kereteik proccosan szélesek és 
hivalkodóan aranyozottak voltak, s bútorokon, 
szőnyegeken — bár egyenkint nem voltak ízlés
telenek — mindenütt a terpeszkedő gazdagság 
tüntetése és tolakodó pompája fénylett. A külön
ben csinos és szeretetreméltó háziasszony toalettje 
s a fülében, hajában, mellén és egyebütt elhelye
zett ékszerek is mintha nagyobbak lettek volna, 
mint amennyire illettek az alkalomhoz. A sokasá
gukkal többet ártottak, mint használtak a kis nő 
szépségének, s azt a kritikát hivták ki a ragyogá
sukkal, amelyet így szoktak formulázni: egy kicsit 
kevesebb több volna.

E jó emberek (igazán nem voltak rosszak) nem 
dicsekedtek a szavaikkal, — sohase mondtak egye
bet, minthogy megsegítette őket a jóisten, — de 
dicsekedtek a holmival, amely körülvette, s a sok 
drágasággal, amely besugározta őket. Az éksze
reik, a bútoraik, az asztalkészletük, a szőnyegeik 
s a műtárgyaik hangosabban és rikítóbban hirdet
ték, mint az újságnak reklámharsonája, hogy Ma- 
kanderéknek az isten fölvitte a dolgát.

Amikor búcsút vettünk a háziaktól és lefelé ha
ladtunk a széles márványlépcsőn, csendesen lépe
gettünk egymás mellett s nem szóltunk egy szót 
se, de amint az utcára kiértünk, megszólalt egy a 
távozók közül:



— Szemérmetlen proccok!
S egy barátunk ezt felelte:
— Lassan, csak lassan I Nincs igazad. Mindössze 

is csak fogyatékos ízlésű emberek, s egyebet nincs 
jogod a szemükre vetni. Az újgazdagok mind ilye
nek. S a háború természetes folytatása és követ
kezménye egyes csoportoknak a letörése, — épp 
azoké, akiknek ízlésük is van, és másoknak a föl- 
cseperedése, a fölülemelkedése, saját kulturális és 
morális színvonaluknak a túllépése. Bizonyqs üze
mek és üzletek tulajdonosai olyan karriért csinál
tak, mint a káplár, akiből generális lesz a háborús 
konjunktúra folytán. A különbség csak az, hogy 
míg a háborúban csak egy-két káplárból lesz tá
bornok, addig a kommerciális életben, amely a 
háborúk háborúja, sok ilyen altisztecskéből lesz 
domináns generális. Ezeknek az ilymód avanzsál
taknak nincs jogunk szemrehányást tenni, amiért 
a nagy emelkedésükhöz méltó ízlést, diszkréciót 
és jónevelést is nem sajátítottak el. Ezeket a csi
nos dolgokat a háborúban nem lehet rekvirálni és 
boltokban se lehet kapni. A jó szándék a beérke
zettekben ezeknek a birtokbavételére megvan, s 
ha pénzért kaphatók volnának, már rég beszerez
ték volna őket. De hát éppen ez a szépséghibája 
a majdnem teljes boldogságuknak, hogy ezekhez 
még az ő igazán nem közönséges szerencséjük se 
segítheti őket. Nem érdemlik meg a könyörtelen 
kritikádat. Jobban tennék talán, ha a régi élet-
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módjukat folytatnák, s milliókat milliókra halmozva 
nem juttatnának belőle másnak? így legalább, 
mert magasabbra, a társasélet csúcsai felé törnek, 
műveltebb körökbe vágynak és közéleti szerepre 
készülnek, a nyereségük egy hányadát a publikum 
közé viszik, iparosoknak adnak munkát s a mű
kereskedőnek hasznot. Ők még — Makanderék 
is — müízlés nélkül rendezkednek be és hozzáér
tés nélkül vásárolják össze a vitrinjeik töltelékét 
és a mindenfelé elszórt nippjeiket. A fiuk vagy az 
unokájuk talán már olyan ízléssel fog dicsekedni, 
mint egy régi gazdag. Hiszen az lesz . . . Ö majd 
az itt felhalmozott kiabáló drágaságokat valóban 
mübecses dolgokkal fogja fölcserélni. Az újgazdag, 
aki tegnapról mára lett vagyonok urává, olyan 
mint a hirtelen növésű iskolásfiú, aki nemrég még 
gyermekruhát hordott, s egyszerre csak az apja 
feje fölé nőtt. Túlmagas lett ahhoz, hogy formásán 
viselkedhessen s hogy a mozdulatai harmóniába 
olvadhassanak, — a lábai akkorát lépnek, mint a 
férfiakéi s a keze úgy ágál, mint egy kis gyer
meké. Maga se szokta még meg a nagysága mé
reteit, — hogyne volnának hát azok groteszkek 
másoknak! Beleüti magát minden bútorba, csetlik- 
botlik a szőnyegeken, a szobákban úgy viselke
dik, mint ha a kertben volna, az utcán pedig mint 
ha szobában lenne. Szóval: kamaszmódon visel
kedik, s a szülei mentegetődzve mondják, hogy 
„a Rudi (vagy a Gyuszi, már ahogyan hívják) a 
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kamaszéveiben van.“ — Makanderék is hirtelen 
nőttek nagyra s ha igazságosak óhajtunk lenni, az 
ő mentségükre is el kell fogadnunk Rudi szüleinek 
a védekezését: a kamaszéveiket élik. Még nem 
tudnak bánni a pénzzel, mint ahogy Rudi nem tud 
hová lenni a két kezével . . . Rudinál ez az állapot 
csak egy-két esztendeig tart, s ha ez a kis idő el
múlik, majd tudja hová tenni őket. Makanderék- 
nél eltart évtizedekig, talán a holtukon túl is, de 
az utód-Makanderek majd tudják, hogy mittevők 
legyenek a pénzükkel, — meglesz hozzá a neve
lésük és egy-két nemzedéknek a tradíciója. Ha a 
fiaik nem, az unokáik bizonyosan gentleman-ek 
lesznek, ha lesznek még akkor ily című urak . . .  
Valamelyik írónál olvastam, hogy a pénznek időre 
van szüksége, amíg szellemmé válik. A mi embe
rünknek az örököseinél már esprit-vé válik a 
pénz, amelyet gráciával és a közönség bosszan
tása nélkül tudnak majd forgalomba hozni, s aki 
él közülünk, amikor ezek hívnak majd vendégeket 
a szép Makander-palotába, ott már finom ízlést, 
diszkréciót és valódi uraságot fognak találni. S 
akik akkor hagyják el kedves vendéglátás után e 
pompás termeket, megelégedéssel s talán irigy
séggel fogják konstatálni, hogy Makanderék ki
nőttek a kamaszesztendőkből. Szóval: legyünk el- 
nézők a fiatal kamaszgyerekek iránt, akikből idő
vel néha egészen formás és szeretetreméltó embe
rek lesznek.



H Á Z A S S Á G

Ha a házasság intézményéről van szó, nem te
hetek róla, mindig az utazás módja és formája 
jut eszembe. Nem, mintha a házaséletnek vala
mely különösebb hasonlatossága volna az utazás
sal, amely a természeténél fogva állandó mozgás 
és nyugtalanság, míg amaz csupa nyugalom (I) és 
megállapodottság. De ahogy a házasságokat most 
kötik, s amit az a beléje menekvőknek és sötétbe
ugróknak ígér, az az, ami az utazásra emlékeztet. 
Arra, melymódon utaztak az emberek azelőtt és 
hogyan utaznak mostan.

Érdekes darab kultúrtörténet volna, ha megírná 
valaki — híven, részletesen — minő változásokon 
ment keresztül életünknek ez a kedvelt szórako
zása a postakocsitól s a saját-alkalmatosságtól, az 
útibatártól, és a Vetiurino-tói a repülőgépig. S még 
érdekesebb, s egyben szomorú erkölcsrajz, való
ságos morálfilozófiai képsorozat lenne, ha pár- 
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huzamosan az utazásnak eme fizikotechnikai tör
ténetével egy másik író (vagy akár ugyanaz) meg
ajándékozna bennünket a házasság történetével 
— a póstakocsitól a levegőt hasító gépig.

Látszólag nincs a két dolognak egymáshoz 
semmi köze. Száz év előtt se ment a násznép pós- 
takocsin a templomba, s ma se pályázik ez az úri 
társaság Zeppelinen az anyakönyvvezető elé. Sőt 
még ott se tartunk, hogy a börzepapa és a procc- 
mama, ha szerencsésen férjhezadták a zsúrlányu- 
kat, a nászútat repülőgépen tétessék meg vele, 
ezen a házasság konszummálására talán nem is 
teljesen alkalmas masinán.

De mert a házasság nem csupán révbeérés és 
csöndes kikötőben való megpihenés, hanem — 
hogy a tengermelléken maradjunk — új vizeken- 
evezés és új célok felé hajózás, mégis némi rokon
ságot tart a folytonos mozgást szimbolizáló uta
zással, amellyel megosztotta azt a sorsot is, hogy 
száz esztendő óta a formája épp úgy megváltozott, 
mint azé.

Alapjában mindkettőnek a vezérmotivuma is 
egyez: valamelyes nyugtalanság, amely kielégü
lést, változatosságot, megnyugvást keres. Aki 
utazni megy — magától értetődik, hogy nem üz
leti vagy más határozott célútról beszélek — 
azért indul el, mert a régi viszonyokat únja s mert 
új miliőben, másfajta életnek és népnek a mozgá
sát nézve keres a háborgó lelkének, a kíváncsi 
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elméjének új benyomásokat, más élnivalóságokat. 
Néha önmagát únta meg az ilyen útnakinduló, s 
ő maga az, akitől szabadulni óhajt. Persze csaló
dik, mert nem menekülhet a saját énjétől, — már 
az első állomáson észre kell vennie, hogy ezt a 
kellemetlen pasast, sajnos, nem hagyhatta otthon, 
s hogy azt, bármennyire alkalmatlan neki, magá
val kell cipelnie.

A házasodásnak is ilyenforma az indítéka. Itt 
is a környezetét, a régi életét, a megszokott tár
saságát s a rendes mulatságát meg a rendes ve- 
sződségét únta meg az ember, s azért kíván — 
néha bizony tudattalanul is — valami üdvös vál
toztatást. A legfeltűnőbb különbség e két ember 
— az utazni meg a házasodni vágyó ember — 
mentalitásában talán ott van, hogy míg amaz ön
magától akarja függetleníteni magát s azért veszi 
nyakába a világot, emez önmagához akar vissza
találni, s ezért határozza el magát arra a lépésre, 
amely a városházának anyakönyvi hivatalába, 
sorsának a legnagyobb fordulata felé viszi. S le
het, hogy bizonyos kapcsolatot a házasuló szinte 
automatice érez az utazással, s azért szokás már 
hosszú idő óta, a postakocsi csöndes korszakától 
kezdve egészen a repülőgépek forradalmi idejéig, 
hogy akulturházasodók, hacsak nem földhözragadt 
szegények, mingyárt az anyakönyvi átok vagy az 
egyházi áldás után utazni mennek.

De végre vissza kell térni a kiinduló ponthoz, 
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s megállapítani, amiért ezt a sok betűt írom, hogy 
a házasság régente épp oly lassúmenetű, nyugo
dalmas és mégis romantikus szellemű viszony 
volt két ember közt, mint aminő lassú, nyugodt 
és mégis regényes alkalmatossága volt az uta
zásnak a néhai jó, kedves és intim póstakocsi. S 
ahogy áttértek később a vasútak gyorsabb s még 
későbben már szédítően sebesfutamú menetére, 
úgy lett a házasság is kevésbbé regényes, de 
nyugtalanabb, tarkább, de fárasztóbb, színesebb, 
s nem oly meghitt együttélésévé az emberpároknak.

Ez a folyamat természetesen nem állott úgy elé 
hirtelen máról-holnapra, hanemlassan történt,amint 
a vonatok sebessége növekedett; s amint a nagy 
iramban nyargaló vonatokon bizonyos százalékkal 
nagyobb a kisiklás vagy az összeütközés vesze
delme, úgy a sietős életvitelben kötött gyorsházas
ságoknál is nagyobb a sínpárról való kilengésnek 
vagy egy más szerelmi érdekkel történő összecsa
pásnak a fenyegető réme. Úgynevezett Eheirrung 
több esik meg, amióta gyorsabban élnek, futólago
sabban szeretnek és meggondolatlanabbul házasod
nak az élet különböző túristái . . .  Félek, baj lesz, 
ha általánossá válik ezen a téren is a repülőuta- 
zás. Még több házasságtévesztés lesz, s ahogy az 
öregek még ma is visszasírják a póstakocsi regé
nyes, költői döcögését, amelyről az apjuk lelke
sedéssel beszélt nekik, s amelyet örökre letört az 
egyre sietősebben zakatoló vasszörny, úgy lesz- 
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nek nemsokára sokan, akik okulva a saját vagy a 
mások elhirtelenkedett házasságkötésén, búsulni 
fognak a régi szép idők elmúltán, amikor a házas
ság még — akár a mail-coach — barátságos in
tézmény és regényes viszony volt. Amikor a pos
takocsi megengedte (mert lassan, méltóságosan, 
sőt néha álmosan haladt), hogy alaposan vegyük 
szemügyre a tájékot, amely mellett eldöcögtünk, 
s a házasság nyugodt medrében könnyebben, biz
tosan s a jövőtől kevesebbet félve éltek a férj 
meg a felesége.

Mert amennyire könnyebb lesz a közlekedési 
eszközök fejlődésével évtizedről-évtizedre az uta
zás szenvedelmének a kielégítése, úgy lett nehe
zebb és kockázatosabb a házasság ugyanebben 
az időszakban, s különösen a tíz utóbbi kritikus 
esztendőben. A százévelőtti egybekelés pósta- 
kocsiházasság volt, amelyben mindenre volt idő, 
— a mai hymen-kötés repülőutazás egy gépen, 
amelyről az ember csak madártávlatból szemlél
heti a világot.

A különbséget a két hangulat között könnyen 
magyarázza meg a gazdasági szempont. A posta
kocsi korszakában néhány krajcárba került a csirke, 
lakása pedig — kicsi vagy nagy — volt minden 
házaspárnak. De ma a csirke és a csirkénkívüli 
egész világ mind oly drága, s a házasságnak a 
lakáshiány nagyobb akadálya, mint a cultus dis- 
paritas. S megtörténhetik, hogy az új korszakban,
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az utazásnak és a házasságnak légjáró új kurzu
sában, a nászutasok, akik ilyen feudális járműben 
tették meg első együttes útjukat, hazajövet benne 
is maradnak, s annak a szűk kajütjében ütik föl 
a szárazföldi sátorfájukat is, mert a városban, ahol 
élni, dolgozni és szeretni akarnak, „nincsen szá
mukra hely“. Tudniillik: lakás.

Mikor még póstakocsin utaztak az őseink, nem 
kellett napokkal előre rendelni szobát, s minden 
szállóház szívesen látta az utazó pasast, — most, 
ha kiönti a vasúti kocsisor a kupéiból az utazó 
emberáradatot, az érkezők egy része a hotelekben 
nem tud elhelyezkedni. A póstakocsi-módon há
zasodók részére azelőtt megvolt legalább az a 
kunyhó, amelyben a költő és a szerelmesek sze
rint boldog lehet az egymást szerető pár, — most 
halasztani kell az esküvőket, amíg nagy áldoza
tokkal, „lelépési díjak“ kiguberálásával, panamá
val és más alkotmányos eszközökkel akad lakás, 
amely befogadja a türelmetlen és egymás ölelé
sét sóvárgó szerelmeseket.

Ám megtörténik, hogy mire lakást kapnak, már 
nem szeretik egymást és már — nem kívánnak 
házasodni.



A S Z E G É N Y  Ö R D Ö G

Egy barátomhoz, aki bankigazgató, bejárok oly
kor, ha az időm megengedi, hogy — tanuljak va
lamit tőle. Eredeti emberekkel, érdekes figurákkal 
találkozók ottan, akik úgy tesznek, mintha őszin
ték lennének, pedig szerepeket játszanak. A bank- 
igazgatók szobája egy aréna, ahol nagyba megy 
a játék. A nyíltság itt ugyancsak sokba kerülhet az 
embernek, miért is ott mindenki elhallgat valamit 
az igazságból, vagy hozzátesz valamit. Aki meg
fordul ezen a küzdőtéren, az mind gazdagabbnak, 
vagy szegényebbnek tünteti fel magát, mint ami
lyen valójában, aszerint, ahogy az érdeke kívánja. 
Valóságos színház ez a titokzatos helyiség s a 
bankdirektor itt néha színigazgató is. S a föladata 
igazán nem könnyű, mert először is magának 
osztja ki a legjobb szerepeket s aztán neki állan
dóan kell játszani, míg a látogatói csak rövid ideig 
— egy-egy ügylet megkötéséig — komédiáznak.
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Mondhatom, elsőrendű látványosság ez és nem 
tudok hamarjában mulatságosabb időtöltést, mint 
meghallgatni ottan egy pár beszélgetést.

Bejön például hozzá egy „ügyfél“. Nagyon ko
pott a derék férfiú és békeidőben az igazgató aj- 
tónállója húsz fillért nyomott volna a markába, — 
most előzékenyen nyit neki ajtót s bebocsájtja a 
gazdájához. Tudja, hogy kliens s azt is, hogy a 
kliensek közt se utolsó.

A kölcsönös üdvözlés után a vendég elkezd pa
naszkodni:

— Nincs üzlet, semmi üzlet! Azelőtt négyezer 
koronáért béreltem a boltomat, most hatvannégy
ezret fizetek érte. Gondolja igazgató úr, hogy van 
benne annyi nagy értékű portéka? Dehogy van! 
A drága helyiség kong az ürességtől, nincs benne 
se vevő, se árú. Csak én hemzsegek benne a sze
mélyzetemmel s csak a zászló becsületéért tartom 
nyitva. Árúhoz nagyon nehezen jutok s amit mé
gis kapok, az a vám, meg mindenféle egyéb költ
ség folytán olyan sokba kerül, hogy nem használ
hatom. Amit az ügynökök, a közvetítők, meg a 
bevásárlók elvisznek, az valami rettenetes. Csupa 
uzsorásokkal van az embernek dolga. . .  s nekem 
fáj a lelkem, hogy ami keveset mégis vásárlók, 
azt nekem is drágán kell adnom, mert veszteni 
ugye csak nem veszthetek rajta?! És a kockázat? 
Amikor megveszek néhány vagon árút, mindig azt 
reszkírozom, hogy mire eladásra kerül, sőt mire 
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beraktározom, már lejjebb megy az ára és elvesz
tem a pénzemet. Eddig ugyan még — hála a jó  
Istennek! — szerencsém volt, mert az árak mos
tanáig mindig fölfelé tendáltak s így még mindig 
maradt egy kis vállalkozói nyereségem, egy kis 
polgári hasznom . . .  Persze, nagyon szerény kis 
haszon és távolról se annyi, mint ahogy az adó
kivető bizottság és talán Ön is kedves vezérigaz
gató úr gondolja. . .  Nos, jól van, eddig csak meg
éltem valahogy, de az áresés veszedelme egyre 
fenyeget, egyszer csak megszűnik ez a konjunk
túra és én meg merem jósolni, hogy az árak egy 
szép napon megállanak, vagy éppen lefelé esnek. 
S ha ebben az időpontban, amelyet némelyek 
(nem tudom miért?) olyan melegen kívánnak, vé
letlenül nagy lesz a raktáram, akkor jól járhatok! 
Százezreket veszthetek.

Itt közbeszólt valamit röviden az igazgató.
— Hogyha ettől félek, hagyjam abba egy időre 

az üzérkedést? Kérem, ezt Ön nem mondhatta ko
molyan . . .  Én munkásember vagyok és nem tudok 
tétlenül élni. Aki mindig a becsületes munkát di
csőítettem, most hűtlen legyek elveimhez és ölhe
tett kézzel nézzem, amint mások — gazdagszanak? 
És mit csináljak, ha nincsen dolgom? Sakkozzak 
talán, vagy gibiceljek a kávéházban? Nem kérem, 
ez nem megy; én ezentúl is kártyázni fogok ottan 
és közben üzleteket kötni. Én elvből dolgozok s 
ezt tenni fogom ezentúl is, ha belepusztulok, ha 
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tönkremegyek i s . . .  De hol is hagytam el? Igen, 
ott, hogy ársülyedés esetében nagyobb veszte
ségnek a réme fenyeget. Hogy tehát egy ilyen szo
morú eshetőség ellen védekezzek, kénytelen va
gyok én is — a lelkem és a kedvem ellenére — 
nagy hasznot venni s ebből tartalékot gyűjteni, 
amelynek birtokában majd könnyebben állom ki 
az előbb-utóbb rámszakadó katasztrófát: az áresést.

Megint rövid közbeszólás az igazgató részéről.
— Hjah, hogy miért nem tekintem ily tartalék

nak az eddigi nyereségeimet s miért nem azokat 
szántam a kérdéses veszteségek pótlására? Ké
rem, egyetlen szóval megfelelek a kérdésre. Ed
digi nyereségeim, amelyek különben távolról sem 
olyan tekintélyesek, mint ahogy a pénzügyigaz
gatóság s talán Ön is, nagyságos vezérigazgató 
úr gondolja, az eddigi nyereségek a verejtékes 
munkámnak a szerény jutalma. Ezt nem adom oda! 
Most a munka megbecsülésének a korszakában 
élünk, amelyben senkitől se kívánhatja senki, hogy 
ingyen dolgozzon. Már pedig, ha én eddigi tevé
kenységemnek az eredményét áldoznám föl a vár
ható károk ellensúlyozására, akkor ez azt jelen
tené, hogy „pour le roi de Prusse“ dolgoztam, 
munkabér nélkül izzadtam, ingyen fejtettem ki 
közgazdasági tevékenységet! Kérem, én elmegyek 
az önzetlenségben a végletekig, de annyira nem 
lehetek római jellem, hogy amikor minden kis 
tisztviselőnek fölemelik a fizetését, akkor én a ma- 
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gamét leszállítsam! De folytatom, hogy lássa, mi
lyen sajnálatos a helyzetem. . .  Minden újabb be
vásárlás egy-egy nagy kockázat, majdnem ön
gyilkossági kísérlet. Ez az élet már nem is élet, 
hanem egy szörnyű küzdelem a konjunktúrákkal, 
amelyek eddig szerencsére elég kedvezőek vol
tak rám nézve, de ki tudja, mikor fordulnak elle
nem? . . .  És micsoda csalódások! Mennyi tört re
mény ! És hány vesztett illúzió!

— Magát költővé teszik a konjunktúrák, Köves 
úr, — jegyezte meg tréfásan a vezérigazgató.

Amaz pedig folytatta:
— Kérem, ne gúnyolja a szegény embert, igaz

gató úr. Az üzleti életnek bizony keserű csalódá
sai is vannak, fájdalmas megpóbáltatásai s nem 
csupán édes pásztorórái, mint a pénzügyminisz
ter s talán Ön is tisztelt igazgató úr gondolják. 
A múlt hónapban például szép nyereségre tehet
tem volna szert. Volt tizenkét vagon finom kurrens 
portékám. Másfélmillióért vettem s kereshettem 
volna rajta ugyanannyit. De irigyek az emberek... 
Mit gondol, mit tett a konkurrencia? Hamisított 
táviratokkal s egy az újságokba becsempészett 
hazugsággal azt a hírt terjesztette világgá, hogy 
a kérdéses árúból útban van száznál több vagon. 
Megijedtem és siettem hamarosan túladni a kész
letemen, amelyen így alig nyertem egy fertály
milliót. Ha várok az eladással néhány hétig, ismét
lem, másf élmilli ót keresek és gazdag ember vagyok.
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Közbeszólás.
— Hogy így is gazdag vagyok? Kérem, mást 

nagyon könnyen érez az ember gazdagnak. A kér
dés az, hogy én annak érzem-e magam? Azért, 
hogy üzleteimet haszonnal bonyolítom le? De az 
az állandó izgalom, amelyben élek s amelyet foly
ton csak növel a kockázat és a folytonos félelem! 
Ez, kérem, nem gazdagság. . .  Gazdag az, aki nyu
godt. Aki nyugtalan, az szegény. Én szörnyű 
nyugtalan életet é lek . . .  Kérem, igazgató úr, én 
irigylem az ön  nyugalmát, én irigylem Önt a biztos 
fizetéséért. Tudom, hogy Ön nem éppen gazdag 
ember, de a jövedelme, az biztos, az csak több le
het, de sohase kevesebb, — míg az enyém a le
hető legbizonytalanabb. . .

Még egy közbeszólás.
— Megint tréfálni méltóztatik, igazgató úr. Hogy 

a jövedelmem hol több, hol meg még több? Vicc
nek ez egészen jó, de argumentumnak, bocsásson 
meg, rossz. . .  Mit ér a valamivel nagyobb kereset 
is, ha az nem állandó s ha az embert az a vesze
delem fenyegeti, hogy egy szép nap abba kell 
hagynia a kereskedést s nem lehet folytatni? Ké
rem, én egy szegény ördög vagyok . . .  Nézze meg 
a kabátomat, nézze a cipőmet és nézze a kalapo
mat . . .  nem, a kalapomat ne tessék nézni, mert 
azt kint hagytam az előszobában abban a remény
ben, hogy valaki tévedésből elcseréli s ott hagy 
a helyébe egy jobbat. . .  Ugy-e, hogy kopott raj-
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tam minden? Kopott a lelktiletem is, amelyre úgy 
ráült ez a nehéz id ő . . .  S nem merek új ruhát 
venni, mert az nem illenék az én szomorú szívem
hez, a kopott lelkemhez, a keserű gondjaimhoz... 
Mindig előttem áll a krach-nak sötéten fenyegető 
réme. Kérem, az embernek vannak ideáljai: fejlett 
közgazdasági élet, amelyben az ember maga is 
számít valamit; gazdag ország, ahol az ember 
maga se utolsó; egészséges társadalom, amelyben 
az ember szintén egy kis tényező — s az ember 
nem valósíthatja meg ez ideálokat, az ember rá
jön, hogy ő egy semmi, egy szegény ördög, akitől 
adóba el fogják vinni azt a keveset is, amit meg
menthetett a nagy égésből. . .  Nem kívánom Ön
nek, kedves igazgató úr, sem a kedélyállapotomat, 
sem az idegrendszeremet, mert szeretem magát, 
kedves igazgató úr. Csupa aggodalom és izgalom 
az életem, s ily viszonyok között megélni, csalá
dot fenntartani és adót fizetni, igazán nagy föl
adat . . .  Ma lejáratom van, igazgató úr s tartozá
somra törlesztem azt a háromszázezer koronát, 
amely esedékes. És hogy egy más üzletre térjek, 
hogy leszünk azzal a házzal?

Az igazgató így felelt:
— Mondtam már, Köves úr, hogy nem adjuk 

alább két milliónál. Az ingatlanok ára folyton 
emelkedik. De hát mért is nem vette meg a nyá
ron, amikor olcsóbban kínáltam?

— Mert akkor birtokvásárlásra kellett a pénz...
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Tudja mit, adok azért a rongy házért egy millió 
nyolcszázezret. Azt hiszem, szép ajánlat. S ha kí
vánják, egyszerre fizetem. Mert ha nekifekszem, 
összetoborzom a pénzt. Nos, igen?

— Majd előterjesztem az igazgatóságomnak és 
holnap nyilatkozom.

— Jó, majd holnap eljövök a válaszért.
S ezzel a szegény ördög köszönt és távozott.

(1920)

^ 3 I r,̂  ----



A K A B Á T F Ö L S E G Í T Ő

Az embernek azelőtt is segítettek föl és lehúzni 
a kabátját, de ez csak bizonyos szolgálatra való 
készségnek a jele volt, vagy puszta udvariasság, 
amelyet egymással szemben gyakoroltunk. De a 
kabátlehúzás és a bundafölsegítés mostanában va
lóságos métier lett, külön mesterség, új és nyere
séges életpálya, amelyet a háború és a velejáró 
financiális válság teremtett meg.

Egy félig rokkant, de egészen müveit ember jött 
rá, hogy mily fényes karrier ez.

Épp egy barátjához készült, aki hatalmas ipar- 
vállalatot vezet, azzal a tervvel, hogy elszerződik 
hozzá valamely oly foglalkozásra, amelyet rok
kantsága ellenére is jól elláthat, ő  persze maga
sabb intelligenciát igénylő irodai munkára, titkári 
vagy levelező tisztségre gondolt, de amikor látta, 
hogy a barátja előszobájában az ott szorgoskodó 
inas, aki a látogatók felsőkabátját segíti le- és fel-
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húzni, minden egyes ilyen fontos ténykedéséért 
legkevesebb két koronát kap, föladta az eredeti 
tervét s amikor bejutott az igazgató úrhoz, nem 
titkári állásért folyamodott hozzá, de arra kérte, 
hogy alkalmazná őt kabátföléslehúzónak — elvál
lalja ezt az állást ingyen. . .

Az igazgató úrnak volt közgazdasági érzéke s 
a barátját is szerette, — így hát könnyen meg
egyeztek. A régi „kabátos ember“-t más ügyosz
tályba helyezték el s a mi emberünk már másnap 
megkezdhette az egyhangú, de szépen jövedel
mező foglalkozását, amelyet időnkint csak azért 
szakít rövid időre félbe, hogy az apró bankjegye
ket összecsomagolja és a bankban elhelyezze. Most 
már csinos kis takarékbetétje van, amely napról- 
napra örvendetesen szaporodik, úgy hogy ez a félig 
rokkant, de egészen intelligens férfiú maholnap kapi
talista lesz s így olyan magaslatára emelkedik a kul
túrának, ahová sohasem juthatott volna el, ha nem 
ő segíti le a kabátokat, hanem az övét segítik le.

S miután most már ez az új pálya megnyílt s a 
férfúi tevékenységnek s a legnemesebb ambíciók
nak eddig még kellően ki nem aknázott területe 
áll a nélkülöző intelligencia rendelkezésére, tisz
telettel kérem barátaim és jóakaróim közül azo
kat, akiknek ilyen jóforgalmú előszobájuk van, hogy 
valamelyikük engem ilyen kabáthúzó stallumra 
kinevezni és abba mielőbb — az összes beiktatási 
ünnepségek mellőzése mellett — behelyezni ke- 
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gyeskedjék. ígérem, hogy fontos hivatásomnak a 
legnagyobb komolysággal és lelkiismeretességgel 
fogok megfelelni, a finom kabátokkal gyöngéden 
bánok, az akasztójukat el nem tépem (s ha mégis 
elszakítom, nyomban s a művészet törvényei sze
rint fölvarrom), a gallérjukat kímélem s ha porsze
met látok valamelyiken, gondosan lekefélem. Biz
tosítom az én jóltevőmet, hogy nem hozok szé
gyent a fejére, látogatók és a kabátjaik egyaránt 
jól érzik majd magukat az előszobámban, a két- 
koronás bankjegyeket szerény rangomhoz képest 
teljes alázatossággal fogom megköszönni, mert 
— erről az iskolázottságom s a műveltségem ke
zeskedik — tudom, hogy mi az illendőség. Kérem, 
kedves barátaim és tisztelt ismerőseim, valósítsák 
meg végre ezt a sokszor hangoztatott elvet: the 
right mán on the right piacé, alkalmazzák azt az 
én esetemben, hogy végre olyan hivatalom és ha
tásköröm legyen, aminő megillet (mert hiába jár
tam végig annyi iskolát és hiába tettem le kitün
tetéssel annyi vizsgát?) hogy olyan foglalkozást 
űzzek, amelyhez értek s olyan munkát végezzek, 
amely nemesít.

És aztán én is szeretnék már végre úriember 
módjára élni, ami tudvalevőleg lehetetlen, ha va
laki az úriembereknek a foglalkozását űzi; szeret
nék már én is egy kis pénzt keresni és olykor-oly
kor egy-egy kis összeget a takarékba vinni. Amed
dig „nagyságos úr“-nak fognak titulálni s lehúzzák 
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a felsőkabátomat, addig ez lehetetlen lesz, de 
könnyen válik lehetségessé, ha én nagyságolom 
meg valamelyik pénz- vagy árúhatalmasságnak a 
vendégeit s húzom le róluk a selyembélésü téli- 
rokkot, meg a szilszkinbundát. Kérem, alkalmaz
zanak engem erre a nobilis szinekurára. Nagyon 
illedelmesen fogok viselkedni és lemondok min
den nyugdíjigényről, hogyha szolgálatra valamikor 
képtelenné válók. A lakásom — Azt komoly ref- 
lektánsokkal majd közli a szerkesztőség. Levelező
lapra házhoz jövök s a kérelmezett állást azonnal 
elfoglalhatom. Kitűnő referenciák. (1920)



A J U B I L E U M

A legnagyobb drágaság idejében egy érdemes 
régi tisztviselőhöz, aki negyvenéves buzgó mun
kálkodás után nyugalomba vonulni készült, beál
lít három barátja, mindhárom tekintélyes közéleti 
férfiú s közlik vele, hogy penzióba menetele al
kalmával tisztelői meg akarják ünnepelni kitűnő 
barátjuknak a negyvenéves szolgálati jubileumát 
s ennek az ünnepségnek a méreteit s a módozatait 
óhajtanák most vele megbeszélni.

— Mi tudjuk, hogy mit akarunk, — így szólt az 
egyik. — De azt is kell tudnunk, hogy Te mit akarsz. 
Mondd meg hát teljes bizalommal s a miénkhez 
hasonló őszinteséggel, hogy mi a kívánságod s 
hogy értékes szolgálataidért, önzetlen fáradozá
sodért és páratlan áldozatkészségedért mily juta
lomra és elismerésre tartasz igény t?. . .  Mi a ma
gunk részéről díszközgyűlést tervezünk a várme
gyeház nagytermében, ahol a vármegye, a város s 
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az egyesületek s a közintézmények vezérszónokai 
fognak üdvözölni; aztán a szomszédos teremben 
küldöttségeketfogadsz, amelyeknek számát és egy
másutánját annak idejében majd pontosan közlik 
veled s végezetül este nagy bankett lesz az Arany 
Oroszlánban az egész megyei intelligencia és sok 
vendég részvételével. Mondd meg, kérünk alássan, 
minden tartózkodás és minden álszemérem nélkül, 
hiszen erűre nous vagyunk, hogy elegendőknek tar
tod-e ezeket a programmpontokat, vagy ki akarod 
azokat bővíteni? Az ünnepségeket rendező nagy
bizottság nekünk, a legszűkebb végrehajtóbizott
ságnak, teljhatalmat adott, hogy veled egyetértő- 
leg állapítsuk meg az ünnep tervezetét. Rendel
kezésedre állunk tehát és boldogok leszünk, ha 
az óhajaidat teljesíthetjük. Szólj hát minden géné 
nélkül, a legteljesebb nyíltsággal.

A jubiláns mélyen meg volt indulva a kollégiá- 
lis szeretetnek és a jóleső rokonszenvnek ettől az 
igazán spontán módon történt megnyilvánulásá
tól s — amint mondani szokták — meghatottság
tól remegő hangon felelte a nála tisztelgő küldött
ségnek:

— Nagyon köszönöm a jóságtokat, kedves ba
rátaim. Jó embereimnek a figyelme és barátság
toknak a melege igen jólesik az én fáradt öreg szí
vemnek. Az elébem terjesztett programm, amely 
a Ti nemes érzületeteknek szépen manifesztált bi
zonyítéka és ékesen szóló dokumentuma, oly gyö-
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nyörü, hogy nálam sokkal kiválóbb férfiak érde
mei is pazarul volnának vele megjutalmazva. Az 
ünnepeltetés, édes barátaim, nekem nem kevés, 
hanem sok. Szó se lehet tehát arról, hogy a jubi
leum ünnepi sorozatához valamit még hozzákí- 
vánhatnék. Ez oly szerénytelenség volna, amelyet 
örökre kellene szégyellnem s olyan arrogancia, 
amelyet a vármegye közönsége sohase bocsájtana 
meg nekem. Nem azért szolgáltam odaadással a 
vármegyémet, hogy hivatalból távozásom alkal
mával ünnepeljenek, hanem azért, hogy a teljesí
tett kötelesség jóleső tudatával vonulhassak visz- 
sza a csendes m agánéletbe. . .  Mégis, ha szabad 
módosítani valamit a tervezeten, úgy arra kérné
lek benneteket, hogy a díszközgyűlés helyett 
küldjétek néhány liter petróleumot, a küldöttségek 
helyett egy pár öl fát s a bankett helyett egy zsák 
lisztet vagy néhány métermázsa krumplit.



É L E T S O R S O K

Két ismerős találkozik.
Évek óta nem látták egymást s a nehéz időkről, 

a súlyos viszonyokról beszélgetnek.
Az egyik mondja:
— Képzeld a desperátus helyzetemet. A házaim 

évekig nem hoztak annyit, amennyi adót kellett 
utánuk fizetnem, most pedig, hogy végre emelni 
lehet a lakbéreket, a jövedelem fele elmegy a ja
vításokra. A birtokomnak egy részét lefoglalta az 
állam, a másik részén meg sok bajom van a mun
kásokkal, akik olyan aratási szerződéseket kötöt
tek velem, mintha csupa hőstenorok volnának; a 
gyáramban teljesen szünetel a munka; a bankok 
nagyon keveset adnak ki a betétemből; az állam 
nem váltja be a szelvényeket; a részvénytársasá
gok nem fizetnek nagyobb osztalékot, mint akkor, 
amikor még volt értéke a pénznek. Borzasztó ál
lapot! . . .  Ha nem mentettem volna meg kellő idő-
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ben az ékszereinket, némi kis aranyat, nem sze
reztem volna kedvező kurzus mellett jobb valutá
kat és nem tartalékoltam volna minden eshető
ségre egy kis készpénzt, néhány százezer koro- 
nácskát, bizony nem tudnám mihez fogjak: és mit 
csináljak ebben a rettenetes szituációban. . .  No 
és a drágaság! Az embert minden nap tízszer is 
meglopják ezek a kegyetlen árdrágítók. Meg aztán 
vannak dolgok, amelyeket egyáltalán drága pén
zen se lehet kapni, aminek folytán az ember sok 
mindent kénytelen nélkülözni. . .  Nem elég, hogy 
ez a rémületes háború dühöngött, még rosszul 
is kell élnünk. . .  Az ember a pénzéért nem kap 
semmi tisztességes dolgot s mondhatom, olyan 
szegényesen élünk a családommal, hogy megesik 
rajtunk a szívem .. .  Kérlek alássan, utazni nem le
het s fürdőre menni se, mert mindennek úgy föl
verték az á rá t . . .  Exisztencia ez? Csodálom, hogy 
kibírjuk s hogy még nem lőttük magunkat fejbe... 
Én legalább így érzem . . .  Nem hiszem, hogy van 
még egy ilyen boldogtalan pasas a világon. . .  
Hát te hogy vagy?

Felelte a másik:
— Köszönöm az érdeklődésedet... Háborús sors 

... Teljesen tönkre jutottam. Mialatt hadban voltam, 
ahol ellőtték a félkaromat, az üzletem megszűnt; 
nem volt, aki vezesse, mert a feleségem, szegény, 
kidőlt belőle a sok munkától, megbetegedett és 
m eghalt. . .  Én magam, láthatod a csonka karom- 
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ról, rokkant lettem és koldus. . .  Amíg valami kis 
hivatalt kapok, a barátaimnál és a rokonaimnál 
élősködőm; az egyiktől kapok ebédet, a másiktól 
nem kapok vacsorát, — ahogy jön; az egyik ád 
ajándékba egy nadrágot, a másik nem ád hozzá 
kabátot s így vurstlizok valahogyan. . .

— Ez is nagyon kellemetlen! — jegyezte meg 
rá amaz. (1920)



A F O G O L Y M A D Á R

Régi görögtárgyú könyvben olvasok Antiszthe- 
neszről, aki Szokratesznek a tanítványai közé tar
tozott s ezek közül azoknak, akiket a világnézetük 
a cinizmus felé hajtott, a vezére lett. Nagyon 
igénytelen és bizonyára szerény férfiú volt, aki 
teljesen egyszerű, a cinizmussal határos életmó
dot folytatott. Nem lakott ugyan hordóban, mint 
fiatalabb kortársa, a főcinikus Diogenesz, de az ut
cán úgy járt, mintha koldus lenne (pedig csak sze
gény volt), s az öltözködése egyáltalán nem volt di
vatosnak mondható. Szókratész harminc esztendeig 
jelent meg a nyilvános sétahelyeken egyazon kö
penyben, de azért a kopott Antiszthenesz mellett 
egy valóságos dandy-nek, — ahogy akkor mond
ták: egy igazándi Kalos Kagathos-nak a benyomá
sát tette.

Sétál egyszer Antiszthenesz Athénben a piacon 
s ott látja Szókratész egy másik tanítványát, a fia
tal Arisztippet, az athéni jeunesse dorée egy ele- 
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gáns tagját, akiből később szintén híres-jeles böl
csész lett, amint halat, vadat, gyümölcsöt vásárol. 
Épp akkor érkezett el hozzá, mikor a gazdag ifjú 
ötven drachmát fizetett ki egy fogolymadárért.

Bántotta ez nagyon Antisztheneszt, aki a triobo- 
liták közé tartozott (így gúnyolták azokat, akik há
rom oboluszból tudtak egy nap megélni), s ezek
kel a szavakkal förmedt rá Arisztippre, a szerinte 
pazar és könnyelmű, léha és lelkiismeretlen fiatal
emberre:

— Nem szégyelled magad, hogy bár barátja 
vagy Szokratesznek, a müveit világ legbölcsebb 
emberének, ilyen óriási összeget dobsz ki egy 
madárért, csak azért, hogy az ínyed pillanatnyi 
ingert kapjon!

A gourmand e támadásra egy kérdéssel felelt:
— Ugy-e, jó Antiszthenesz, ha ez a fogolymadár 

egy oboluszba kerülne, ugy-e, akkor Te is meg
vennéd?

(Egy obolusz körülbelül hatodrésze lehet egy 
drachmának, s nem ért sokkal többet, mint a mi 
tízfilléresünk — a háború előtti időkben.)

Antiszthenesz: Lehet, hogy ilyen áron én is 
megvenném, de az egészen más.

Arisztipp: Sőt, teljesen ugyanaz, kedves Antisz
thenesz. A pénznek az értéke nagyon relatív va
lami. Ami az egyiknek sok, az a másiknak kevés 
és viszont. Nekem ötven drachma nem több, mint 
Neked egy obolusz.



Meddig vitatkoztak ezen a közgazdasági prob
lémán, nem tudom. A krónika csak azt jegyezte 
föl, hogy Arisztipp az egyik szolgájával hazavi
tette úri konyhájára a drága madarat, Antiszthe- 
nesz pedig beburkolódzott a rongyos köpenyébe 
és igénytelenségének egyéb erényeibe, s meg
vetéssel fordított hátat az ínyenc vivőrnek. A pár
beszédnek természetesen athéni szokás szerint 
sok hallgatója akadt, akik körülállták a vitatkozó
kat s részben az egyiknek, részben a másiknak 
pártjára állottak. A pénzes emberek Arisztippnek, 
a nimolisták természetesen a cinikus bölcsésznek 
adtak igazat. S alighanem az utóbbiak ítéltek he
lyesebben, mert ha nemzetgazdasági szempontból 
Arisztippnek az oldalán volt is az igazság, morális 
szempontból az alighanem az Antiszthenesz fel
fogásában nyilvánult meg.

Ám ami bennünket érdekel ebben a piaci jele
netben, az annak a csodálatos aktualitása. Mert 
hiába múlnak a százesztendők meg az ezerévek, 
vannak dolgok és viszonyok, amelyek mindig 
megmaradnak. A gazdagság és a szegénység közti 
viszony például csak annyira módosult kétezer év 
óta, amennyit az emberek változtak azóta: édes
keveset. Ha a drachma helyébe koronát s az obo- 
lusz helyébe — mondjuk — egy tíz- vagy húsz
fillérest teszünk, ugyanez a dialógus megeshetne 
mindennap nem egyszer a mi piacunkon is, ahol 
a mi gazdagjaink, úgy a régiek, mint az újak, játszi 
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könnyűséggel és nóbel gesztusokkal vehetik meg 
azokat a delikát dolgokat sok-sok koronáért, ame
lyekért a szegényeink, úgy a régiek, mint az újak 
csak kevés fillért adhatnának. Az új Arisztippek 
ma is alku nélkül vásárolják meg a legínyesebb 
falatokat, s a mai Antisztheneszek csak azért nem 
ripakodnak ezért rájuk, mert — nem is járnak arra, 
ahol e finomságokat árulják.

S még abban is hasonlítanak az itteni nagyadó- 
fizetők a Szókratész korabeliekhez, hogy épp oly 
kevés szociális érzékük van, mint ezeknek.

Ha a máskülönben igazán derék Arisztippnek 
lett volna ilyen érzéke, akor nem azt a „schnip
pisch“ feleletet adta volna az Antiszthenesz inter
pellációjára, amelyet idéztem a régi krónikából, 
hanem körülbelül ezt mondta volna neki azon az 
ékes görög nyelven, amelyért méltán dicsérik:

— Tudom, jó Antiszthenesz, hogy Te nem ad
hatsz ötven drachmát egy fogolymadárért, de én 
adhatok százat kettőért.

S vett volna két ilyen pecsenyének kínálkozó 
madarat, s az egyiket az Antiszthenesz szerény 
konyhájára küldte volna.

S ha a mi Arisztippjeinknek volna egészséges 
szociális érzékük, akkor ők is nemcsak a maguk 
ínyességének a kielégítéséről gondoskodnának 
oly bőségesen, de az Antisztheneszeink számára 
is vásárolnának olykor delikát falatokat.

Nos, holnaptól fogva ez valószínűleg így lesz.
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Mert ha a Krözusaink elolvassák ezt a pár sort, 
bizonyára belátják, hogy a szegény Antiszthene- 
szekről is kell gondoskodniok. Nekem is nagy 
öröm lesz, ha e pár sor írás révén könnyíthetek 
néhány ilyen nimolistának a baján, s előre is kö
szönetét mondok azoknak a modern Arisztippek- 
nek, akik ebben az örömben fognak részesíteni 
engem.



B A R Á T S Á G

A  barátságról volt szó.
Egy úriember, aki jelen volt a társalgásnál, egy 

darabig hallgatta, amit jót-rosszat mondtunk a té
máról, s aztán így szólt:

*

Eh, nincs többé barátsági Már nincsenek jóba
rátok! Már csak a regényekben vannak . . . Isme
ritek, ugy-e, azt a meghitt jó viszonyt, amelyben 
Elek Andorral álltam? Orestes és Pylades nem 
éltek bizalmasabb barátságban, s talán Castor és 
Pollux se . . .  Nos, ez a meghitt viszony meg
szűnt. F ű it. . .  Ez az ember, akiről azt hittem, 
hogy képes volna az életét áldozni értem (sót 
pénzt is kölcsönözni!), ez az ember a ridegségé
nek és a szívtelenségének olyan bizonyítékát adta, 
hogy szakítanom kellett vele . . .  Ám ítéljetek 
magatok . . .



A román betörés idejében történt, hogy egy ro
konom a feleségével és három gyermekével hoz
zám menekült. Nagy igazságtalanságnak találtam 
a sorstól és kíméletlen önzésnek tőlük, hogy ép
pen engem tüntettek ki a tartós látogatásukkal, 
mikorkívülemismegannyijóemberésjó rokon van 
a világon, de mert a jövetelüket azzal okolták 
meg, hogy ellenségmentes területen én vagyok a 
legközelebbi atyafiuk, jó képet vágtam a gonosz 
játékhoz és barátságos arccal fogadtam őket. Nem 
tartom magam rossz embernek, sőt ha nem kíván
nak tőlem lehetetlent, egyenesen áldozatkész va
gyok, — meghagytam hát a cselédeknek, hogy 
jól bánjanak a menekültekkel s ne éreztessék 
szegényekkel, hogy földönfutók lettek.

Fájdalom, hamarosan be kellett látnom, hogy 
ezúttal csakugyan lehetetlent kívántak tőlem.

A házaspár ugyan szerényen viselkedett s min
den tekintetben igénytelennek bizonyult, — a fér
firokonom segédkezett az ügyeimben, másolt s a 
megbízatásaimmal a városban szaladgált, a fele
sége pedig a kezére járt az enyémnek mindenben 
s nagyon hasznossá tette magát a háztartásunk
ban, s így mind a ketten, be kell ismernem, be
hozták azt nekünk bőven, amibe kerültek. Hanem 
a gyermekeik! No, én még ilyen nevelést nem 
láttam! Képzeljétek: ezek a gyerekek élénkek! 
Már tudniillik a szüleik jellemezték így őket, — 
én bátran merem mondani, hogy pajkosak. Nevet-
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géltek és énekeltek, — egy idegen házban, mint 
ha otthon lettek volna! Nem mondom, hogy rossz 
gyerekek, de elevenek és pajkosak a más házában!

A lehetőségig elnéző iparkodok lenni másoknak 
a hibái iránt, de sohase fogom a rokonomnak 
megbocsájtani, hogy ebben az időben olyan ke
veset törődött velem. Nem tudta vagy nem akarta 
megértetni a gyermekeivel, hogy ellenségtől való 
menekülés idejében és más ember lakásán komo
lyabban és illendőbben kell viselkedni, mint ott
hon és normális viszonyok közö tt. . .  De ez pe
dagógiai szempont, amelyet most nem akarok 
feszegetni. . .  A faktum az, hogy a gyereklárma 
végre is kényelmetlenné kezdett válni rám nézve, 
— idegessé lettem tőle. Igen csinos, kedves, úgy
nevezett „hercig“ fiúcskák voltak és más körül
mények között, — ha például az enyémek lettek 
volna, — nagyon tetszettek volna nekem, de így 
izgattak és bosszantottak. Gondolkozni kezdtem 
azon, hogy mitévő legyek velük? Egyszerűn el 
nem küldhettem őket, mert közeli rokonaim, ven
déglőben pedig nem szállásolhattam be, mert ezt 
szívtelenségnek tartották volna ők és drága mu
latságnak tartottam én . . .

De meg kellett minden áron szabadulnom tőlük, 
mert kezdték az idegeim érezni őket, már majd 
egy hete voltak nálam...  Végre egy ötlet! Eszembe 
jutott a barátság. Mire való a barátság, ha nem 
arra, hogy próbára tegyék? És mire valók a jó- 
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barátok, ha nem arra, hogy kisegítsék egymást a 
zavarukból és áldozatokat hozzanak egymásért?... 
Fölkerestem Elek Andort, előadtam neki az ese
temet, figyelmeztettem rá, hogy közös rokonokról 
van szó (igaz, hogy ez a rokonság tőle néhány 
angol mértfölddel távolabb van, mint tőlem), el
panaszoltam, mennyire zavarnak a kényelmemben, 
hogy idegessé tesz a kedves kis fiúk lármája, s 
kértem: vállalná a menekülteket ő arra az időre, 
amíg azok ismét beülhetnek az otthonukba.

Azt hittem, Andor a legnagyobb készséggel 
fogja megtenni nekem ezt a csekély szívességet. 
No hát, ha ti is ezt hiszitek, akkor nagyon csalód
tok. Képzeljétek, — kibújt a kötelessége alól. De 
egyúttal kibújt a szeg a zsákból. Mert jellemző 
módon árulta el, hogy milyen kevéssé megbíz
ható a barátsága . . . K ibújt. . .  És minő megoko- 
lással? Azzal a kifogással, hogy nagyon távoli 
rokonai, a családfa konzultálása nélkül nem is 
tudja megállapítani a messzeséget, hogy alig is 
ismeri őket, hogy nálam találkozott velük először, 
stb. Hiszen tudjátok, aki meg akar tagadni vala
mit, az mindig talál ürügyeket, amelyek mögé el
bújhat . . .  De milyen szerencsétlenek voltak az 
ürügyei, s milyen kicsinyes a szempont, amely 
azokat diktáltál

Mintha határozna valamit, hogy hányszor talál
kozik az ember valamelyik rokonával, mintha az 
ily véletlen körülmény befolyásolhatná az atya- 
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fiságos viszonyt és a kölcsönös rokonszenvet I No 
és a többi argumentumai! Hogy ilyen nagy család 
kényelmetlen neki, hogy a csöndet szereti, nem 
pedig a gyermeksírást, meg a fiúkacagást. Hiszen 
ezekben a kifogásokban még eredetiség se volt, 
— tőlem vette át őket Andor . . . Nem szereti a 
gyermeklármát és nem elég közeli a rokonság! 
Ez volt Andornak az egész bölcsessége. A barát
ság bezzeg, az semmi n e k i. . .

Életemnek ez volt egyik Iegkeserübb csalódása. 
Ilyen ridegségre nem voltam elkészülve . . .  Ked
vetlenül, nagyon Ieverten hagytam el A ndort. . . 
A csalódást azóta kihevertem, mert hiszen a leg
súlyosabb sebek is behegednek . . .  De szívtelen 
eljárásának és önző viselkedésének levontam 
minden konzekvenciáját, — szakítottam vele . . .

S azért mondtam, hogy nincs többé barátság! 
Ha még ilyen kis kérdésben is cserben hagyják 
az embert a legjobb barátai!



A  nagy drágaság idejében, épp amikor a köz- 
gazdasági jósok szerint kulmináltak az árak, szo
morúan ült a reggelinél a tisztviselőcsalád. Helye
sebben: a hivatalnokpár. Mert a gyerek, mintha 
olcsó világ lett volna, vígan falatozott. Nem volt 
az valami lukulluszi lakoma, csak szerény, sze
gény sovány beamter-reggeli, de azért a kis gim
nazista vidám volt és gondtalan. Ő nem igen em
lékezett jobb időkre és dúsabban megrakott asz
talra, neki jóformán normális volt ez a rendkívüli 
állapot és ez a soványabb étkezés.

De a szülei búsan sopánkodtak sanyarú helyze
tükön. A fizetésüket ugyan a nagylelkű állam föl
emelte a különböző drágasági pótlékokkal és 
mindenféle segélyekkel az eredetinek majdnem 
ötszörösére, de mit ér nekik ez a „szép“ jövedelem, 
mikor az élelmi cikkekért a békeáraknak a har
mincszorosát, ruházatiakért pedig azoknak az öt-
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venszeresét követeli tőlük a kofa, meg a boltos. 
S a vágy, hogy jóllakjon az ember, most se kisebb 
s a hideg, amely téliruha felé kiált, egyre nagyobb... 
Maholnap elfogy a pici tartaléktőkéjük, amelynek 
egyrészét keserves nélkülözések közt rakosgatták 
félre abban az időben, amikor még kicsi volt a 
fizetésük s a másikat pár év előtt egy rokonuktól 
örökölték. Kevés ezer korona volt ez, de akkor, 
amikor kapták, sokra becsülték. Míg most ijedten 
nézik, milyen gyorsan olvad össze . . .  S ha egé
szen elköltötték, akkor majd a nélkülözés kezdő
dik. A szegénység . .  . Talán a nyomor . . .

Még ma van ennivaló, de ki tudja mi lesz holnap, 
vagy holnapután ? Mi lesz a következő hónapban 
és a jövő évben ? Lesz-e jövő héten is terített 
asztal s lesz-e mindig mit aprítani a tejbe, amelyet 
maholnap majd nem lehet beszerezni, mert egyre 
drágul s mert nem lesz rá pénz ? . . . Mind a ket- 
ten gyászos kedvvel kanalazták a gyönge hadi
kávéjukat, amely a még gyengébb haditejjel való 
vegyületben éppen olyan szürke és szomorú volt, 
mint az ő egész nyomorúságos kishivatalnoki 
életük.

. . .  A gimnazista fiuk annál jobb kedvű volt. 
Hallotta, amiket a szülei panaszoltak, talán meg 
is értette, de bizonyos, hogy nem érezte. Mert őnála 
közvetlenül még nem kopogtatott be a nélkülözés 
kegyetlen hírnöke. Még elég tekintélyes darab 
kenyeret szelt le neki az anyai szeretet s eléggé
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ellátta minden egyéb szükségesekkel az apai gyön
gédség. Ő hát megmaradt gondtalannak, vidám
nak és játékosnak, a szegény kis család egyetlen 
dalosmadarának s reggelije után a szokásos élénk
séggel kapta fel a könyveit s fütyörészve sietett 
az iskolába. A szülei némileg megvígasztalódva 
tekintettek utána s örültek, hogy a kis kedvencük 
még nem tudja, milyen szegény s nem látja a jö
vőt olyan sivárnak, mint ők, a búslakodók.

De a gyerek boldogsága nem tartott soká, — 
délben siránkozva érkezett haza az iskolából, dü
hösen csapta le könyveit egyik sarokba, amelyet 
a legcsapongóbb diákfantázia se tarthatott köny
vespolcnak s keservesen sírt, jajgatott, óbégatott.

— Mi bajod, fiacskám? — kérdezték ijedten a 
szülei.

A fiú tovább bőgött és sírásközben el-elcsukló 
hangon panaszkodott:

— Borzasztó, ami itt történik 1 Disznóság, amit 
csinálnak 1 Az ilyen gazembereket fel kellene 
akasztani! Képzelje csak apám, egy gummilap- 
dáért, amely még nemrég hatvan fillérbe került, 
húsz koronát kérnek 1 Húsz koronát!

S amint ezt a katasztrófális két szót kimondotta, 
még keservesebben kezdett el zokogni.

Vigasztalni próbálgatták s ahogy a görcsszerü 
sírása megenyhült, kissé nyugodtabban, de még 
mindig sürün potyogó könnyek közt folytatta:

— Húsz koronát! Hiszen így az egész havipén-
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zem rámegy egy lapdára! Hogy tűrhet a kormány 
ilyen aljasságot ? Nem szólna apa a főkapitány
nak? Vagy a polgármesternek?

A gyerek nem tudta bizonyosan, hogy a két 
dignitárius közül kihez tartoznak a lapdaügyek. 
S mikor az apja nem mutatott hajlandóságot, hogy 
azonnal szalad a városházára, a fiú folytatta:

— Hát a szegény gimnazistadiák már ne is lap- 
dázhasson ? . . .  Persze, a gazdag fiúk megvehetik 
a legdrágább játékszert is, őket nem zsenirozza a 
nagy drágaság, a Vedress papája, meg a Neu- 
manné nem sokallják érte a pénzt. Ők száz koro
nát is adhatnak egy gummilapdáért, de mit csi
náljak én? Az én havipénzem ből. . .

Pillanatra felhagyott a sírással, fölülkerekedett 
benne az üzleti szellem s így szólt:

— Nekem azt a lapdát minden áron meg kell 
vennem. Már félig-meddig ki is alkudtam . . .  De 
egymagám nem birom. Mennyit adnak hozzá?

És tovább bőgött.
A szülei pedig, meghatva a nagy kétségbeesés

től, vigasztalni kezdték s végre megígérték neki, 
hogy vásárlási vállalatát majd valahogyan finan
szírozzák.

A fiú lecsendesült, fölszárította a könnyeit s el
ment játszani, vagy tanulni, ami ebben a zsenge 
korban körülbelül mindegy.

A tisztviselőpár pedig folytatta az eszmecserét 
az ő szomorú témájáról.



— Nézd csak, — így szólt a férj. — Nézzük 
csak: amikor a lisztnek, a húsnak, a tejnek, a só
nak, cukornak és petróleumnak a drágaságáról 
beszéltünk, a gyerek föl se vette, alig figyelt oda, 
most meg, hogy a saját kis jelentéktelen dolgáról 
van szó, a játéklapdájáról, most kétségbeesik, pa
naszkodik és szitkozódik.

— Éretlen gyermek, — felelte rá az asszony.
De hát kérem szépen, nem ilyen éretlen gyerek

ebben a kérdésben majdnem minden ember? Hát 
törődik valaki, ha magas árakról van szó, a saját 
érdekén túl a máséval? Nem ilyen érzéketlen, 
mint ez a tízesztendős gimnazista, az egész világ 
mindenki másnak a gondjával szemben? Nem min
denki csak a maga lapdájának az árával törődik?

S nem éretlen gyermek ebből a szempontból az 
az egész társadalmi osztály is, amelynek schnuppe 
a többi társadalmi osztályok üdve? Csak ő bol
doguljon!

A saját legkisebb ügye nem fontosabb-e a pol
gárok legtöbbjének, mint az ország, vagy az em
beriség java? S bánja azt valaki, ha körülötte 
tönkremegy is minden és mindenki, hacsak neki 
beüt a vállalkozása? S ha valaki könnyűszerrel 
és könnyű szívvel fizetheti a húszszoros árakat, 
mert ő maga árúcikkeit negyvenszeres áron adja, 
bánja is az, ha a többi, aki gyenge és vérszegény, 
elvérzik ezen a lelkiismeretlen piacán a lelketlen 
kuf ároknak?



Óh, tele van a világ ilyen éretlen gyermekekkel, 
akik sokszor nagyon is érett konjunkturás lovagok
nak a benyomását teszik. Tele olyanokkal, akik a 
kisdiák módjára vígan lakmároznak, míg a körü
löttük bajlódó tömeg éhesen, de kedv nélkül rág
csálja szegényes falatját s szánalmas arccal issza 
a teátlan teáját s a kávémentes kávét, amelybe 
több cukor kell, mint a gazdagok italába, mert 
azoknak, akik isszák, a sós könnye is belecsordul. 
S tele azokkal, akik éretlen módon elégedetlen
kednek s bőgve szidják az államot, a társadalmat, 
az Istent és az Eget, ha valami akadálya van a 
boldogulásuknak s nem vehetik meg azt a játék
tárgyat, azt a gumilapdát, amelyre fáj a foguk. 
Tele van a világ ilyen éretlen gyerekekkel, akik
nek nem fáj semmi, ami másoknak fáj s azt köve
telik mégis mindenkitől, hogy nekik bizony fájjon, 
ami őket nyugtalanítja. Az ilyen éretlen gyerekek, 
hajh, nem bánják, ha rombadől is minden, csak 
az ő játékjuk, az ő gumilapdájuk legyen meg, 
mindörökké, ámen! (1921)





J E G Y Z E T E K





L E V E L E K

Amióta olyan sok levelet írnak, azóta nem írnak 
szép leveleket.

A mai pósta, aligha túlzók, háromszázszorannyi 
leveletröpít világgá, mint amult százévelötti, mégis 
ritkább a szép episztola, mint a múlt század elején. 
Akkor az emberek a lelkűkből írtak és a lelkűkkel, 
most géppel és gépiesen. Az úgynevezett nagy 
levélírók, akik akkor éltek, minden írásra válaszol
tak, amelyet hozzájuk intéztek, — ha mostan írná
nak, aligha volnának ennyire udvariasak és nem
csak azért, mert a pósta megdrágult, de főképpen 
azért, hogy az idő lett drága. Most inkább van 
egymás számára pénzünk, mint időnk. . .  És Ka
zinczy, ha ma élne, talán íródeákot, vagy gépíró
kisasszonyt tartana, s azoknak diktálná, amit vála
szul akar küldeni a tekintetes Zádor György úr 
múltkori becsesére, sőt az se lehetetlen, hogy rossz 
kedvében csak ösztövér levelezőlapon, vagy a 
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széphalmi kúriát ábrázoló képes kártyán értesítené 
Kis János szuperintendens urat, hogy „legújabb 
műfordítása ezúttal kevésbbé sikerült.“

Pedig de szép dolog a levélírás! Ha visszasírunk 
valamit az elmúlt régi jó időkből (és mennyit sírunk 
vissza!) elsősorban is őseinknek és különösen a 
régi íróknak ezt a meleg, intim szokását kell elsi
ratnunk, a baráti és társas érintkezésnek ezt a meg
hitt formáját: a levélváltást. Milyen édes dolog volt 
ezl Az ember akkor csevegett a barátaival, amikor 
a legjobban ért rá, amikor neki tetszett, s akkor 
feleltek neki, amikor várta (mert mindig várta!) 
— elkezdte és abbahagyta a társalgást, amikor 
jónak látta. Senki se vágott a szavába neveletle
nül, hanem illendően hagyták végigbeszélni. És 
senkinek se volt terhére az ilyen társalgás, mert 
mindenkinek volt ideje rá és kedve hozzá, s az em
berek — és különösen az írók — jobban szerették 
egymást, és örültek, ha hírt adhattak magukról és 
kaphattak egym ásról. . .  Én bizony odavágyódom 
sokszor abba a naiv és — talán éppen azért — bol
dog korba, amikor még rokonszenvvel gondolt az 
ember az embertársára, szeretettel az író az író
társára s mikor kevesebb levelet hozott a pósta, 
de kedvesebbet. És én örömmel, büszkén őrzök a 
levelesládámban olyan írásokat, amelyekben a 
„szent öreg“ szelleme ömlik el, leveleket, amelyek 
az íróik leikéből pattantak ki, irodalmi episztolákat, 
amelyek szinte klasszikus maradványok egy kor- 
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ból, amely már nem volt romantikus, talán érzel
mes se, de megőrzött valamit az elmúltnak lelkes 
költőiségéből és költői lelkesedéséből. Abból a 
korból, amelyben még írtak írói leveleket. Olya
nokat, amelyekben még a régies porzó is, amely 
rájuk száradt, olyan tiszteletreméltó, mint egy 
szent em lék. . .

É R T É K E L É S

Az emberiség egyik jóltevője az az Edison lenne, 
aki föltalálná az értelmességmérőt, azt a műszert, 
amely (mint a maximál-hőmérő kétségtelenül meg- 
állapítjaatesthőfokát)meghatározná minden egyes 
ember intelligenciájának a mértékét. Mennyivel 
többet érne ez az apparátus minden kvalifikacio- 
nális törvénynél, minden érettségi és egyéb bizo
nyítványnál s a világ összes okleveleinél! Hány 
okleveles szamár tűnne el akkor a köz- és hivatali 
élet mezejéről, s hány eddig méltatlanul mellőzött 
és igazságtalanul elhanyagolt tehetség jutna őt 
megillető helyre és hatáskörbe! A világ képe egé
szen megváltozna, — és pedig végre egyszer már 
jobbra I

Hasonló jótettet vinne véghez az is, aki egy mo
rálmérőt találna föl! (Természetesen ez a föltalálás 
is Edisonra, erre a „Gewohnheitserfinder“-re vár, 
hiszen évtizedek óta mindent ő talál föl.)
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E két műszerrel a hóna alatt milyen világosan 
látnók egész jelentéktelenségében a titokzatos em
bert! Micsoda átértékelésével járna ez minden ed
dig ellajstromozott emberi értéknek! Hogy pusz
tulnának el szempillantás alatt a képzelt nagysá
gok, s hogyan nőnének meg egy perc alatt az 
azelőtt lebecsült emberértékek! Az Umwertung 
aller Werte-nek micsoda nagy színjátéka folyna le 
előttünk! Hány miniszter és hadvezér maradhatna 
meg a helyén és hányat csapnának el e magas
állású urak közül nyomban? És egyáltalában ma
radna-e csak egy ember is a régi helyén?... Olyan 
volna ez a nagy helyváltoztatás, mint amilyennek 
a föltámadást képzelik a hívek. Óriási és általános 
költözködés történne, s végül mindenki ott volna, 
ahová való: the rlght mari on the right piacé.

A M U N K A

jegyében élünk s mindennap olvasunk cikkeket és 
tanulmányokat annak fontos szerepéről a nemzet- 
gazdaságban. S nemcsak olvasunk, beszélünk is 
róla, s egy ilyen társalgás keretében hallottam egy 
világlátott úrtól az alábbi kis történetet.

Egy emberbarát, aki nem pezsgőre és metresz- 
szekre költötte a fölösleges pénzét, dologházat 
építtetett az olyan szegények számára, akik egye- 
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bütt munkát nem kapnak. Bárki kopogtatott be en
nek a háznak a kapuján, bebocsáttatást nyert s 
kenyeret és pénzsegélyt is kapott, de dolgoznia 
kellett érte. Üzletnek ez ugyancsak gyönge vállal
kozás volt, mert ez az adószerű munka ritkán ért 
annyit, amennyit a derék filantróp cserébe adott 
érte, de megvolt az az erkölcsi jutalma, hogy egy
némely „vendége“, aki mint csavargó tért be hozzá, 
megjavult az erkölcsös házban, munkakedvet ka
pott benne s mint rendes, dolgos ember hagyta azt 
el néhány nap múlva. A derék és jótékony férfiú
nak nagy öröme telt a müvén. Ezt a benső örömet 
hirdette a jelszava is, amely így szólt: Óra et La- 
bora (Imádkozzál és Dolgozzál!), s amely fénylő 
aranybetüivel hirdette az épület kapuja fölött a tu
lajdonos nemes szándékait.

Kint állott éppen e kapu előtt a szegények ba
rátja s a munkásház ura, midőn egy vándorlegény 
külsejű ember jött arra, s megállóit az épület előtt, 
amelynek — nem tudván diákul — nem sejtette a 
rendeltetését.

Az aranybetüs fölírást valószínűleg egy közke
reseti társaság cégtáblájának nézte s azt hitte, hogy 
ez a gyár vagy üzlettelep Óra és Labora urakél

— Ugy-e, kérem, — így szólította meg a ház 
urát, — uraságod talán Óra úr!

— Nem Óra úr vagyok — felelte mosolyogva 
az eképpen megszólított úriember. — Én Labora 
vagyok s ha van kedve dolgozni, jöjjön be hoz-
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zánk, szívesen látjuk s adunk munkát, amelyet meg
fizetünk, és kenyeret is hozzá.

. . .  Aki ezt a tanulságos kis históriát elbeszélte, 
még azt a megjegyzést fűzte hozzá:

— Bármily fontos legyen is Óra úr szerepe az 
életben és a társadalomban, meg kell barátkoznunk 
azzal a törvényszerűséggel, hogy a Labora úr sze
repe még jóval jelentősebb.

Igen, igen . . .  De Labora űr nem építhet annyi 
munkaházat, amennyi azoknak a befogadására 
szükséges, akik dolgozni szeretnének, de munkát 
nem kapnak. Óra úrra is vár itt egy elég fontos 
szerep, — imádkoznia kell, hogy mentül több La
bora támadjon s mentül több ilyen jótékony ház 
épüljön. . .  Avagy a munkának és a munkásoknak 
a válsága már olyan, hogy az imádság se segíthet 
rajta?

S Z O B R O K

A monumentális szobrok, amelyek valamely köz
téren állanak és régi kitűnőségek nagyságát örö
kítik meg, halhatatlanokká teszik azokat, akiket 
ábrázolnak, de egyszersmind az életüktől is meg
fosztják őket. Úgy értem ezt, hogy ha a szobrok 
sokáig állanak a maguk kő- vagy bronzszerü me
revségükben egy helyen, a szemlélők lassankint 
csakis ezen a ponton és csakis ebben a formában 

210



— kőben vagy bronzban és szoborban — látják a 
kérdéses nagy férfiút, és magából az emberből nem 
látnak semmit. Bismarck is, Garibaldi is, s mahol
nap Kossuth is, úgy állnak előttünk, mint nagy- 
nagy kőóriások, mint szobrok, s ha rájuk gondo
lunk, a históriai alakjukra, vagy akár a privátem
berre bennük, valamelyik szobruk fog előttünk állni,
— az, amelyet a leggyakrabban láttunk, vagy az, 
amelyet a legjobbnak tartunk.

A vászonra festett arckép, ha még oly monumen
tális, nem gyakorol az érzékeinkre és a képzele
tünkre ilyen emberölő és kővémeredő hatást. A 
Tintoretto és Velasquez, a Tizian és Van Dyk is
meretlenjei, akiket a piktoraik a halhatatlanság 
minden reménye nélkül lefestettek, előttünk álla
nak ma is, — úgy, ahogy a festőjük előtt állottak, 
a korukbelikosztümükben, az akkordivatos szakáll
visel ettel, a maguk ünnepies századának a snob-os 
pózával és komolyságával, de az életteljükkel, a 
vitalitásukkal, az akkori modernségükkel, szóval: 
a teljes énjükkel. Az a polgármester, az a pápa, 
az a nagykereskedő és az a herceg, akik ez ara
nyozott rámákba foglalvák, mint hús és vér, mint 
em ber és mint saját típusának a képviselője (a 
polgármester, a pápa, a nagykereskedő, a herceg) 
áll vagy ül előttünk, csupa élet, s a vért, a pirosat 
vagy a kéket, szinte látjuk cirkálni az ereikben. 
Ezek az alakok a mi számunkra nem jelentenek 
valami nagy kiválóságot, nem juttatják eszünkbe 
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a halhatatlanságot (hacsak a festőikét nem), de 
élnek a mi számunkra is, oly sok idővel a haláluk 
után, szinte testi és véréletet. S ilyenformán va
gyunk a históriai nagyságok portréival is, amelyek 
a vásznon tovább élnek s meg nem merevednek, 
mint a szobrász keményebb anyagában. A Raffael 
híres pápaarcképei, az ő II. Júliusa és X. Leója 
csak olyan emberismerőseink nekünk, mint az ő 
Fornarinája vagy Lionardo Giocondája, akik mind 
emberileg hatnak ránk és életszerűen, olyannyira, 
hogy az előbbieket látva, azt hisszük, Róma leve
gőjét szívjuk s az utóbbiakban gyönyörködve, 
szinte kedvünk támad udvarolni nekik. . .  Ám a 
nagy szobrok az ő túlemberi koncepciójukkal és 
emberentúli arányaikkal, a halhatatlanságnak és a 
nagyságnak ezek a kőemlékei és bronzmonumen
tumai, ezek minden életet tagadnak, minden élet
szerűséget kizárnak, ezek a kövek és bronzok egye
nesen életölők, nehéz anyagukkal mintegy ráf eküsz- 
nek az életre és belefojtják azt a monumentalitásba. 
Akiket ábrázolnak, azok a képzeletünkben is arány
talanul, sőt embertelenül nagyok, kegyetlenül me
revek és mereven kegyetlenek, örökké mozdulat
lanok, élettelenek és — kőből vagy bronzból valók 
lesznek. Ha arcképet nézünk, nem gondolunk az 
anyagra (vászonra és festékre), amelyből készült; 
ha szobor előtt állunk, egy pillanatra se tűnik el 
tudatunk küszöbéről az a tény, hogy kővel vagy 
érccel van dolgunk. Bármennyire ismerjük a törté- 
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netüket, az életüket, a viselt dolgaikat, a politiká
jukat, az érdemeiket és a szerelmeiket, a túlnagy 
emlékmű dominálja a fantáziánkat és az emléke
zetünket, — a kérdéses nagy ember mindig mint 
bronz- vagy kőszobor fog előttünk állni, egy óriás 
alak, mely túlnőtt az arányainkon s talán a szívün
kön is s az érzelmeink iránta lassankint hűvösekké 
lesznek, s a szívünk olyan hideg lesz hozzájuk, mint 
a bronz vagy a márvány, amelyből készültek. Rajta
kaptam magam, hogy némely amsterdami polgár- 
mester (akinek természetesen a nevét se tudom) 
egy nagy hollandi mesternek a vásznán közelebb 
áll a szívemhez (nem is szólva a szép nő-portrék
ról) mint az a hős hadvezér, aki nagy csatákat ví
vott, vagy az az állambölcs, aki olyan kitűnő tör
vénykönyvet szerkesztett, mert ez utóbbiak, gyak
ran látván a szobraikat, számomra lassankint kő- 
emberekkélettek.Ahalhatatlanságuk elidegenítette 
őket tőlem. Nagyon is nagyoknak látszanak előt
tem, oly nagyoknak, hogy nem férnek többé a szí
vemhez, csak az értelmemhez. A piédestal-juk a 
magasba emeli, de tőlünk meg eltávolítja őket. 
ők  a mi számunkra már kevésbbé emberek, mint 
kövek.



Gimnazista koromban (és még azután sokáig) 
bámultam a halhatatlan Berzsenyinek azt a fensé
gesen hangzó verssorát, amelyet minden magyar 
ajk szaval: Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér!

Óda nem is képzelhető gyönyörűbb és stíluso
sabb kezdettel, s nem hiszem, hogy van a világ- 
irodalomban költőibb és magasabb szárnyalású 
poéma, mint a niklai remetének ez az Istent dicsőítő 
isteni költeménye. Most mégis — csoda-e? — bon
coló kritikával olvasom a hatalmas verssort, s el
gondolom, hogy a bölcs lángesze jól hangzik ugyan, 
sőt szépen is, de nem meggyőzőn. Valójában az 
ember vagy bölcs, vagy lángész, de sohase mind 
a kettő. Lángeszű bölcset épp oly kevéssé isme
rünk, mint bölcs lángészt. A kettő, úgy látszik, 
összeférhetetlen. A bölcseség egészen más beren
dezése az agynak, mint a genialitás, ez pedig ugyan
csak messze esik a bölcseségtől. Példákat azért 
nem említek, mert példa rá minden bölcs és min
den lángész. Hogy mégis hivatkozzak egyre-ket- 
tőre: ugy-e a Haza Bölcse nem volt genie? És a 
lánglelkü és lángeszű Kossuth nem volt bölcs? 
Petőfi és Ady, ez a két vitathatatlan lángelme, 
ugy-e egyik se mondható bölcsnek? Sőt e két klasz- 
szikus példánál kedvem volna megállapítani, hogy 
mindenek voltak, csak éppen nem bölcsek. És az 
a sok ismerősünk az életből és a történelemből, 
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akiket mint a bölcseség és okosság példányképeit 
szoktunk földícsérni, úgy-e, jó nagy messzeségben 
élnek a zseniktől?

A bölcs lángesze tehát csakugyan nem éri föl az 
Istent, amint igen helyesen énekli Berzsenyi. De 
hozzátehetjük: a bölcsessége fölérheti, s a génié
nek a lángesze fölhatolhat Hozzá. Mert éppen azért 
bölcs a bölcs, és genie a genie, hogy e kivételes 
képességeivel megértse az isteneszmét és fölérjen 
az istenséghez. Amikor a nagy költő azt állította, 
hogy a bölcs lángesze nem éri föl a Nagyot, a Min
denhatót, nem becsülte túl az Istent, de lebecsülte 
a lángelmét és a bölcset.

Mert hát, ha ők: nem, — akkor ki: igen? Ha az 
ő magas értelmük nem hatol föl azokba a magas
ságokba, ahol a Teremtő trónol, akkor vájjon ki
nek a polgári esze vagy szokványértelmessége fog 
odafölkúszni? Ha azok, akik oly közel állnak Hozzá 
— a bölcs és a lángész — nem jutnak föl Hozzá, 
akkor hogyan emelkedjenek föl a trónusáig azok, 
akik vakon hisznek benne? S akik közt, fájdalom, 
ugyancsak kevés a bölcs, és ugyancsak kévés a 
lángész?



K I A S Z A M Á R ?

Kezembe került az „Echo“ című, politikával, iro
dalommal, művészettel és tudománnyal foglalatos
kodó német folyóiratnak egy száma s abban igen 
épületes, egy kissé minket is érdeklő dolgottalálok. 
A lapnak egy amerikai előfizetője (Henry Hepple, 
New-York) azt a már nem szokatlan kérdést intézi 
a szerkesztőséghez, hogy mi a különbség a genie 
és a talentum közt?

A kérdéses hetiújság redakciója a naiv kérdésre 
egészen okosan felel. Elmondja, hogy ez a két fo
galom: „tehetség“ és „lángelme“ az a mérték, 
amellyel az ú. n. müveit ember a nála kiválóbb em
bertársának a képességeit méri és meghatározza. 
S elmond még egyet s mást, ami alkalmas arra, 
hogy Hepple Henry barátunk New-Yorkban lassan- 
kint tisztába jöjjön az őt nyugtalanító problémával. 
De aztán egyszerre csak — miután egy ideig egé
szen értelmesen beszélt—kitör belőle a furorteu- 
tonicus s a következő kedvességgel szolgál a lap 
amerikai barátjának és a — magyaroknak. „Mivel
hogy minden nép joggal igényelheti, hogy néhány 
genie-t produkáljon s hogy ilyeneket kinevezhes
sen, megtörtént, hogy például Magyarországon va
lakit genie-nek kiáltanak ki, aki Lengyelországban 
legföljebb talentum volna és Franciaországban ta
lán szamár számba menne.“

Elösmerjük, hogy a franciák, akik tudvalévőén 
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„a civilizáció élén haladnak“, messze túlszárnyal
ják nemes kultúrájukkal a magyarságot, de fölte
szek erről a szeretetreméltó és jóízlésü népről any- 
nyit, hogy a magyar lángelméket nem tartja éppen 
szamaraknak. Lesseps legalább, aki maga is láng
ész volt, nem egyszer hajtotta meg a legszélesebb 
nyilvánosság — egész Európa — szemeláttára el
ismerésének zászlaját a magyar géniusz előtt. Fran
cois Coppée pedig nagyon szép versben ünnepelte 
a nála jelentékenyen nagyobb Petőfit. És aztán: 
valamikor Párisban érdeme szerint becsülték meg 
a geniálisnak ott is elismert Andrássy Gyulát és 
Liszt Ferencet, meg Munkácsy Mihályt. És minden 
hódolatunk mellett, amellyel szívesen konstatáljuk, 
hogy lengyel testvéreink gyönyörűen festenek és 
muzsikálnak, talán még se akkora az örvény köz
tünk, hogy aki a magyarok közt genie, az ő náluk 
csak tehetség lenne! Óh, nem!

Furcsa is volna, ha Kossuth, Széchenyi, Szilágyi 
Dezső, Petőfi, Ady Endre, Munkácsy, Liszt Ferenc 
és iutti quanti Lengyelországban csak szerény ta- 
lentumoklennének.Franciaországbanpedigpláne-

Nem, ezt a szót ezekkel a nevekkel kapcsolat
ban ki se írom. Mert, ha valaki szamár, az aligha
nem az a szerkesztő, aki nem tudta a nyájas olva
sójának másként megmagyarázni a genie és a ta
lentum közti különbséget, mint így . . .



Ő S Z I N T É N  S Z Ó L V A

Túlgyakran halljuk ezt a pár szót: őszintén szólva, 
— és ezt is : az igazat megvallva. Azt hiszem, mind
össze nem beszéltek annyit őszintén és összevissza 
nem mondtak annyi igazat, amióta áll a világ, ameny- 
nyi állítást e kifejezések egyikével vezetnek be egy 
esztendő alatt csak egy országban — és nem is a 
legnagyobban. Valószínű, hogy leginkább azok 
használják őket, akik a legkevésbbé őszinte termé
szetek és egyáltalában nem igaz jellemek, mint 
ahogy azt az erősködést: becsületemre mondom, is 
azok alkalmazzák a legtöbbször, akik nem éppen 
a tizenhárompróbás becsületükről híresek. De akár 
akarnak őszinték lenni e jó urak, akár nem, — akár 
igazat szándékoznak mondani, akár nem, a hitelét 
ez a két ártatlan frázis éppen úgy elvesztette, mint 
ez a harmadik, mert azt már tudja a legkisebb gye
rek, sőt a legnagyobb szamár is, hogy a becsületet 
nem azok emlegetik a legsűrűbben, akiknek ez az 
erős oldaluk, s hogy az őszinteséget meg az igaz
mondást se azok szokták különösen hangsúlyozni, 
akik őszinték szándékoznak lenni és igazat akar
nak mondani. Sőt azok, akik egy kissé ismerik az 
embertársaikat, azokkal az állításokkal szemben 
lesznek a legbizalmatlanabbak, amelyek az emlí
tett szólamok egyikével kezdődnek, s mihelyt azok 
egyikét hallják, már tudják, hogy vigyázni kell, 
mert be akarják őket csapn i. . .  Ám azért szeren-
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cse, hogy magukban az ekkép hazudozókban még 
van némi kis ősnaivitás, amely azt hiteti el velük, 
hogy a füllentésük nem is sikerülhet, ha nem azzal 
vezetik be: őszintén szólva, vagy ezzel: az igazat 
megvallva. S egy ismerősöm rá is pirított egy ilyen 
naiv úrra, így szólván hozzá:

— Minek jelenti be ünnepélyesen, hogy hazudni 
fog azzal az állítással, hogy őszinte lesz? Ez telje
sen fölösleges. Úgy is tudom, hogy kivel van dol
gom.

De nem tudja ám mindenki, hogy kivel van dolga 
s azért igen helyesen történik, hogy ily módon 
szignalizálják az őszinteség hiányában szükölkö- 
dők a hamisságukat, a publikumot előre figyelmez
tetvén, hogy résen legyen s ahogy azt hallja: őszin
tén szólva, vagy: az igazat megvallva, ne kételked
hessen abban, hogy hazugság következik. S az már 
egy neme az egyenességnek s szinte őszinteség
számba mehet, hogy e naiv hivatkozók tudattalanul 
bár, de annál biztosabban e frázisok használatával 
elárulják a szándékaikat. Ha nem ily áruló szóval 
kezdenék az állításaikat, még azt hihetnők, hogy 
őszinteségeket fogunk hallani s hogy igaz embe
rekkel van dolgunk.



Egy beteg barátomat látogattam meg s mikor 
búcsút vettem tőle, megszokásból is, de baráti szí
vem meleg érzésével is azt mondtam neki:

— Jobbulást kívánok!
Mire ő azt felelte:
— Isten mentsen!
Ijedten kérdeztem:
— Mit akarsz ezzel mondani?
— Azt, amit mondtam. Nem óhajtok jobban lenni 

. .  . Nem jó: jobban lenni. Ez a mi átkunk, nekünk 
betegeknek, ez az időnkénti javulás, amely egy ár
nyalattal kevésbbé rossz a rosszullétnél, de olyan 
rettenetes távol van az egészségtől. A nagyon buta 
ember talán hajlandó fölülni ennek a látszólagos 
javulásnak s elhiteti magával, hogy ez mindig így 
lesz, hogy ő most napról-napra mindig erősebb s 
végre olyan egészséges lesz, mint a betegsége előtt. 
De az intelligens beteg nem csalható meg ilyen 
könnyen. Egyszer-kétszer ő is becsapódik; boldog, 
ha javulást érez s remélni kezd . . .  De aztán kiis
meri a természet csalfaságát s az apró javulások, 
amelyeket időnkint érez, csak bosszantják, mert 
tudja, hogy pontosan — mint a jóljáró óra — meg
jön utánuk a visszaesés. Ő már tudja, hogy a ja
vulás rövid időszakait nem szabad komolyan venni 
s hogy azok a betegségének csak kevésbbé kínos 
napjai, órái vagy percei, de azért eléggé kínosak,
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éppen mert tudják, hogy rövid tartamúak. S utánuk 
csak annál inkább szenved a szegény ember . . . 
Amikor azt mondom, hogy Isten mentsen a javu
lástól, akkor tulajdonképpen azt kívánom, hogy 
Istenmentsenarosszabbodástól, amely törvénysze
rűen követ minden kis jobbulást. És azt is gondolom 
és kívánom ilyenkor, hogy az ember legyen egész
séges vagy beteg, de ne legyen „jobban“, mert ez 
az állapot csak a betegséget hosszabbítja és a beteg 
szomorú életét, amelynek már úgy is alig van ér
téke. És azt akartam még mondani azzal a két szó
val, hogy ha megbetegszünk, ami igazán emberi, 
közönséges és nem kifogásolható dolog, akkor vagy 
gyógyuljunk meg, vagy haljunk meg, de ne „ja
vuljunk“, mert az se élet, se halál. Meggyógyulni: 
az igazán pompás dolog s annyi, mint újjászületni, 
— meghalni: már kevésbbé vonzó dolog, de valami 
olyan természetes, hogy semmi okos érvet ellene 
fölhozni nem lehet, s az ember, ha egy kis esze van, 
szívesen hal meg, — de súlyos betegségben időn- 
kint jobban lenni, azt köszönöm szépen, jobban lenni, 
hogy aztán még inkább fájjanak az ember fájdalmai, 
nem: ebből nem kérek se magamnak, se szenvedő 
embertársaimnak. S ha ezek nem így gondolkoznak, 
de kívánnak ilyen kínlódásközi jobb perceket vagy 
órákat, azokat szívből sajnálom, mert azonkívül, 
hogy betegek, még ostobák is. Nincs igazam?

— Nincs, — feleltem a beteg barátomnak.
De magamban azt gondoltam, hogy igaza van.
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K É T  E M B E R T Í P U S

Különös két embertípust fejlesztett ki a nagy 
háború:

Az egyik, amely a világháború első esztendeiben 
— válogatatlan eszközökkel s a konjunktúrák kö
nyörtelen kihasználásával — óriási vagyont szer
zett, olyat, amelyről azelőtt lázálmában se álmod
hatott s aztán egyszerre, minden átmenet nélkül, a 
rengeteg gazdagság „nemesítő“ hatása alatt s a 
megbecsültetés és tekintélyesség felé vágyva, nos, 
ez az egyik beállott korrekt, lelkiismeretes és be
csületes, bizonyosfajta üzletekkel szemben kényes 
s eszközökben válogatós gentlemannek, azonkívül 
kiválóan jótékony férfiúnak és közdolgokkal ön
zetlenül foglalatoskodó s a hazáért meg a kultúrá
ért minden áldozatra kész hazafinak és emberba
rátnak, aki valószínűleg így gondolkozik:

— Már eleget komiszkodtam s elég pénzt hará
csoltam össze, most már megengedhetem magam
nak azt a fényűzést, hogy úriember legyek.

A másik évtizedeket töltött becsületes munká
ban, köztiszteletre tett szert, intakt jellemét min
denki készséggel ismerte el, joggal állt abban a hír
ben, hogy nemcsak megvesztegethetetlen, de még 
csak meg sem közelíthető. Természetesen szegény 
maradt s a háború által fölidézett gazdasági válság 
a szegénységét nyomorúsággá sülyesztette. Egy 
ideig küzdött a nehéz viszonyokkal, alkudozott a 
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saját, azelőtt oly kényes lelkismeretével,végre hosz- 
szas belső lélekharc után nem tudott ellentállani a 
könnyebb megélhetés csábító vágyának, az egyre 
tolakodóbban kínálkozó konjunkturánakskülönösen 
azoknak a „jóindulatú“ súgóknak, akik figyelmez
tették őt, hogy az ő szeplőtelen neve minő arany
bánya s hogy ha ő ezt a tiszta nevet a piacra viszi, 
az ott neki sokat, nagyon sokat fog „hozni“. S be
állott „hadiszerző“-nek; a tekintélyével s befolyá
sával „kijárt“ egyetmást magának is és másoknak 
is, gazdagodni kezdett, a neve busás kamatokat ho
zott, s már az eszközökben se válogat s hihetőleg 
így okoskodik:

— Istenem, elég sokáig voltam megközelíthetet
lenül korrekt ember, elég ideig voltam úri koldus, 
most már megengedhetem magamnak azt a kis 
luxust, hogy előnyösen gyümölcsöztessem a reno
mémat, amelyet oly sok nélkülözésnek az árán sze
reztem, s ennyi szenvedés után talán rászolgáltam 
arra, hogy végre én is az élet napos oldalára áll
hassak.

Az előbbi típust nem tudom annyira méltányolni, 
amennyire ez utóbbit sajnálom. Az előbbinek talán 
el fogják felejteni, hogy három évtizedig rabolt, 
de vájjon ez utóbbinál emlékezni fognak-e arra, 
hogy becsületes volt harminc esztendeig?



A S Z A M Á R  A K Ö Z G A Z D A S Á G B A N

Egy levantei ember lakik a városban, aki min
denféle vétellel és eladással foglalkozik. Tegnap 
hallottam tőle, hogy szamarakkal is kereskedik, s 
amint mondta, ez egészen jól jövedelmező üzlet. 
Egy átlag-szamár (vagy ahogy a szamarak börzéjén 
mondanák: egy szokvány-szamár) ára minálunk 
körülbelül ezer korona, s ott ahol ő eladja „ott lent“ 
(là-bas) ezer dinárt kap érte, négyezer koronát. S 
hozzátette:

— Ezer koronáért vásárlóm darabját, s ha a szál
lítási meg minden egyéb költség még ezerre rúg 
is, akkor is keresek mindegyiken kétezer koronát. 
Nem elég nyereség ez egy szamáron?

De igen, elég, — gondoltam, s nem is csodálkoz
tam valami nagyon, mert eszembe jutott, mennyi
vel nagyobb összegeket nyertek már ügyes üzlet
emberek rajtunk, szamarakon. Persze nem vettek 
és nem adtak el bennünket, de vásároltak tőlünk 
és eladtak nekünk. S én például élő példa vagyok 
arra, mennyit lehet nyerni egy szamáron, sokkal, 
sokkal többet mint amennyit az én törököm keres 
az övéin. És én nem akarok éppen gorombáskodni 
a nyájas olvasókkal, de bizonyosan van köztük is 
nem egy olyan okos ember, aki ebben a tekintet
ben fölveheti a versenyt akármelyik türelmes szür
kével, és elmondhatja magáról, hogy sokat, igen 
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sokat kerestek rajta azok, akik észrevették róla, 
hogy szamárral van dolguk.

Nem csodálkoztam hát, amikor hallottam, hogy 
kétezer koronát lehet keresni egy ösztövér szamá
ron. Mi ez ahhoz képest, amit egy igazi szamáron 
(már t. i. a kétlábún) lehet nyerni?

Nem is igen nyugtalanít, hogy innen elviszik 
őket olyan piacra, ahol több a becsületük. Csak vi
gyék — marad itten elégi Bár nem gondolom, hogy 
ott, ahová szállítják őket, valami nagy hiány van 
bennük. Mert szamarak mindenütt vannak, ahol em
berek laknak, akiknek egy része rendesen szamár.

Ennél a sajátságos üzletágnál feltűnő mégis, hogy 
például Pancsován négyszer annyira becsülik ezt 
a tiszteletreméltó állatot, mint nálunk. Mit követ
keztessünk ebből? Azt, hogy itt meg az embereket 
értékelik többre? Vagy azt, hogy nálunk semmit 
se becsülnek sokra, még a szamarakat se? Talán 
azt, hogy a világ egyik legdrágább városában mé
gis van valami olcsó: a szamár? Vagy azt, hogy 
Pancsován olyan hiány mutatkozik ebben a „cikk“- 
ben, hogy nem sajnálják értük a négyszeres árat? 
Vagy azt, hogy ottan a szamárkereskedők is sza
marak, akik — szamártempó! — ennyire túlbecsü
lik magukat és egymást?

Nem tudom. Egészen belezavarodok ebbe a bo
nyolult kérdésbe, s nagyon hálás volnék annak, 
aki megmagyarázná nekem ezt az izgató közgaz
dasági problémát. (1921)
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K E G Y E L E T

Nagyon előkelő úrnál ebédeltünk, akinek híres 
volt a borospincéje, ahol olyan kincseket őriztek, 
amelyeket egy főherceg vagy a hercegprímás is 
megirigyelhetett volna. A lakoma vége felé valami 
nagyon pompás, igen régi — hetven-nyolcvanesz- 
tendős — bort töltöttek apró poharakba, amelyek 
méltók voltak a nemes nektárhoz. Muranóban ké
szültek és művészi égetéssel és csiszolással ékes
kedtek. A bor valóban isteneknek való ital volt, 
egy híres boresztendőből, már nem tudom melyik
ből, mert nem vagyok se venyigetudós, se bor
szakértő. De a baloldali szomszédom különös gyö
nyörűséggel szürcsölte, a szemeit boldogan for
gatta s a viselkedése mindenképp arra mutatott, 
hogy a hetedik menyországban érzi magát s ott is 
valami kiválóan előkelő helyen, talán az égiek ban
kettjének az elnöki karosszékében.

Később a hangulata komorabb lett, mélázva te
kintett a gyöngyöző pohárra s könnyekkel a szemé
ben, meghatottságtól vibráló hangon sóhajtott fel:

— Istenem, mi most közömbösen isszuk itt ezt 
a pompás italt s nem is gondolunk kegyelettel 
azokra, akiknek azt köszönhetjük! Vájjon hol van 
az a derék ember, aki ennek a bornak a szőllőjét 
ültette, ápolta s leszüretelte s hol az, aki ezt a föl- 
séges bort tovább ápolta? Hol? Mely temető sír
jában alussza örök álmát?
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A tekintetem egy az átellenes falon függő olaj
képre esett. Egyike volt az Markó legértékesebb 
tájképeinek, a fényes úri ebédlő legszebb dísze. 
Kérdeztem:

— S vájjon hol van az a piktor, aki ezt a reme
ket festette, hogy nekünk évtizedek múlva gyönyö
rűséget nyújtson? Hol van? Melyik sírkertben van 
eltemetve?

Amaz felelte közönnyel:
— Mit tudom én? Ki kíváncsi erre?

J Ó Z S E F

Bibliai József, aki a Putifárné asszony kezében 
hagyta egy bizonyos kényes, de édes alkalommal 
a havelokját, csak a férfiméltóság szempontjából 
követett el helytelenséget s csak a Don Jüanok és 
egyéb „l’homme á femme“-ok felfogása szerint 
tanúsított botrányos magaviseletét. E tekintetben 
nincs eltérés a történetírók között. Az eljárása bi
zony élhetetlen, gyáva, sőt — bocsássák meg az 
erős kifejezést — pipogya volt s az összes kísér
letek, amelyek arra irányultak, hogy őt rehabilitál
ják, csütörtököt mondtak. . .  Ha ma követné el va
laki ezt a szamárságot, természetesen még szigo
rúbban ítélnék el, mert a közgazdászok is rátámad
nának és nem győznék szidni azért a pazarlásért 
és meggondolatlanságért, hogy egy kétségkívül 
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ínom kelméből készült és valószínűleg lágy se
lyemmel bélelt köpönyeget könnyelműen ottfelejt 
a bűbájos szép hölgynek kezében. A mostani szö
vetárak mellett! A József idejében ez a gazdasági 
szempont még nem volt iránytadó. Akkor csak azon 
csodálkozott a világ, hogy otthagyta a drága asz- 
szonyt. Most azon bámulnának, hogy otthagyja a 
drága köpönyeget.

Í R Ó I  N A I V I T Á S

Igen, az írók, ezek a minden hájjal megkent im- 
posztorok, ezek a tudás fájáról még az éretlen gyü
mölcsöt is leszedett cinikusok is tudnak naivak 
lenni, nem kevésbbé, mint a közönségük.

Egy példával szolgálok.
Legalább húsz írónál és legkevesebb száz könyv

ben olvastam már fiatal leányok „kis“ ágyáról, 
amelyre ezek a kedves és ártatlan teremtések zo
kogva leborulnak vagy szűziesen mosolyogva a 
szélére csücsülnek s esetleg szégyenlősen — mert 
nem látja őket senki — lefeküsznek. És én kérdem 
a kevésbbé naiv íróktól és az épp oly kevéssé naiv 
olvasóktól, hogy mért „kicsi“ ez az ágy? Mért ki
csi, holott nem az? A 18—20 éves lánynak ágya? 
Azé a szende hajadoné, aki már eladó, akit a né
met nyelv „mannbar“-nak jelent ki s a becsületes 
paraszti magyar nyelv egyenesen „nagylányának 
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hív? Azért, mert ez a fiatal hölgy még nőni fog 
egy-két centimétert, vagy azért, mert ha szeren
csésen megy férjhez, súlyosodhatik 5—6 kilóval? 
Nem, ez az ágy — mint a helyszínén is nem egy
szer meggyőződtem — éppen nem kicsi. Semmivel 
se kisebb, mint más tisztességes ember normálágya 
s a jókora lány egészen kényelmesen elfér benne. 
Sőt akkora, hogy — honny sóit qui mai y pensel 
— a normálíró is helyet foglalhatna rajta, kivéve 
természetesen az én kitűnő barátomat, Pékár Gyu
lát, aki a normálembernél és a normálírónál sokkal 
nagyobb. Hogy történik mégis, hogy olyan írók, 
akik máskülönben egészen okosan beszélnek, azt 
a fekvőhelyet, amelyen fiatal leányzók álmodják 
fehér álmaikat, következetesen kicsinek festik? 
Olyan kicsinek, hogy ha ilyenbe feküdnének e bá
jos kisasszonyok, úgy éreznék magukat benne, 
mintha Prokrusztesznek az ágyába kellene bújniok, 
vagy ahogy Pékár Gyula érezné magát, ha a Kiss 
Józsefébe kellene magát belegyömöszölni! Hogy 
történik ez? Valószínűleg úgy, hogy az író az ő 
„leányos“ naivitásában azért tartja és írja kicsinek 
ezt a rokonszenves bútort, mert az ő szemében 
minden fiatal lány s főleg a saját elbeszéléseiben 
szereplő — még ha öt lábnál hosszabb is — kicsi. 
Lehet, hogy szerelmes is belé egy kevéssé, ami 
nem éppen ritka jelenség s így kisebbnek látja a 
valóságnál, abban a föltevésben, hogy „ami kicsi, 
az hercig“. Hiszen ismertem egy urat, az egy óriás- 
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nőbe volt szerelmes, aki jó egy fejjel volt nagyobb 
nála s ő ezt a nagy darab hölgyet (öt láb, hét hü
velyk és 132 kiló) következetesen az ő kicsikéjének 
nevezte. Ezért ülteti és fekteti Turgenyefftől egé
szen Herczeg Ferencig minden modern író a fiatal 
lányokat kis ágyba. Más okát nem tudom . . .  Mert 
az írók is tudnak naivak lenni. Kivéve természete
sen a naiv írókat, mert azok nem tudnak, — azok 
ostobák. S azok valószínűleg egyáltalán nem tud
ják, hogy mit csináljanak a fiatal lányokkal.

A D I V A T  F E L T Á M A D

Egy olasz újságban olvasom, hogy N. grófné, 
aki állítólag a legszebb asszony egész Itáliában 
(ami nagy szó egy olyan országban, amely tele van 
szép nőkkel), újból meghonosította azt a divatot, 
amely valaha Franciaországban uralkodott a Lajo
sok alatt. Ez a szépséges hölgy ugyanis egy idő 
óta öltözködés közben fogadja a vendégeit s gon
dolhatják, mennyire tódulnak ezekre az érdekes 
matinéekre mindazok, akik bejáratosak hozzá. Per
sze a jó nő a régi kedves divat felújításában nem 
megy el addig a határig, ameddig a tizennyolcadik 
század párisi hölgyei merészkedtek: a bájos grófnő 
— férfivendégeinek az őszinte sajnálatára — nem 
akkor fogad, amikor fürdik, hanem akkor, amikor 
már kint van a vízből. De hát a szeretetreméltó



háziasszony ebben a helyzetben és ebben az idő
pontban is igen édes látványosság lehet, mert für
dés után tudvalévőén nagyon jószagúak a grófnők, 
akik literszámra szokták a kádjukba önteni a kölni 
és egyéb illatos vizeket. A pároszi márványból ké
szült medencét ilyenkor kék atlasztakaró födi, 
amelynek gazdag és művészi aranyhímzése büsz
kesége lehetne bármely múzeumnak. A gróf nő peig- 
noirba van burkolva, amikor fogadódélelőttöt tart 
s e lenge ruhadarabból annyija van raktáron, ahány 
huszonnégy órából áll a hónap s így csak azt nem 
tudni, hogy harmincegy fésülőköpenye van-e vagy 
pedig kerekszám harminc. Tehát az új és fölötte 
nemes divat felújítója színes selyempeignoirban 
ül a tükörasztala előtt, amely a legszebb bútorda
rabok egyike az antik bútorok tekintetében amúgy 
is gazdag Rómában és mialatt a fodrásznő a pom
pás aranyhaját művészileg fésüli és mesterileg föl
építi, azalatt az illatos grófnő a vendégeivel fesz
telenül társalog irodalomról, művészetről és poli
tikáról.

Ez mindenesetre nagyon szép divat, de aligha 
fog általánossá válni, mert csak nagyon szép asz- 
szony fogadhatja a vendégeit ilyen módon. Gyö
nyörű aranyhajának is kell lenni, művészi fodrászá
nak, pároszimárványbólfaragottkádjának, amelyre 
aranyhímzésű remek atlasztakarót borított a disz
kréció és még sok mindennel kell dicsekedhetnie, 
hogy ilyen szellemben reformálhassa a délelőtti 
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látogatásoknak kedves divatját. Még szellemesnek 
is illik az ilyen hölgynek lenni és irodalomról, mű
vészetről, meg politikáról muszáj csevegnie, amik
ről nem minden szép asszony tud. S még minden 
grófné se. S nagyon alaposan kell értenie ezekhez 
a dolgokhoz, hogy elmésen beszélhessen róluk fér
fiakkal egy kád, meg egy frizuraasztal között, ami
kor fésülik a dámát, aki nemrég fü rdö tt. . .  A fér
fiaknak, ha a nő igazán olyan szép, amilyennek az 
olasz újság ezt a reformgrófnőt mondja, valószínű
leg másról volna kedvük beszélni ebben az órában 
és ebben a szcenériában, mint a legújabb könyvről, 
a tegnapi drámáról s a minisztérium közeli bukásá
ról. De a legszebb tálján asszony — ki tehet róla?
— nem akar flörtölni, hanem irodalom, művészet 
és politika iránt érdeklődik, amikor fésülik. Szere
lemről valószínűleg akkor beszél a méltóságos asz- 
szony, amikor teljesen fel van öltözve és nyakig 
begombolva. S én azt hiszem, csak nagyon szép
— és nagyon erős — asszony engedheti meg ma
gának azt a játékot és az udvarlóival szemben azt 
a kegyetlenséget, hogy amikor illatos a fürdőtől, 
nincs befűzve és fésülik az aranyhaját, hogy akkor 
irodalmazzon és politizáljon az urakkal, akiknek 
ilyenkor bizonyosan másutt jár az eszük és a sze
mük.



P E D A G Ó G I A

A  kis Lili egyszer, öt éves lehetett akkor, keser
ves sírásra fakadt.

Nem volt rá semmi oka, de nagyon boldogta
lannak érezte magát és sírt, mint egy termékeny eső.

Az anyja így kiáltott föl:
— No, már megint eltört a mécses I
Lili, aki még nem ismerte a népeknek példabe

szédekben megnyilvánuló bölcseségét s a mécset 
se ismerte, mert kicsi fehér szobájában villannyal 
világítottak, Lili hirtelen elhagyta a sírást, a köny- 
nyei fölszáradtak s kíváncsi szemmel, figyelemre 
hegyezett füllel, lázas érdeklődéssel kérdezte:

— Mi tört el?
S úgy nézett körül, mintha üvegdarabokat vagy 

porcelláncserepeket keresne. Nem talált semmi 
ilyen holmit s nem is tudtunk neki semmiképen 
beszámolni arról, hogy tulajdonképen mi az, ami 
eltört, de a sírásnak végeszakadt s másról volt szó.

Azóta, valahányszor ok nélkül sírt Lili (rende
sen ok nélkül szokott sírni, mert a gyerek, ha van 
rá oka, nem sír), mindig valami olyat mondtunk, 
ami alkalmasnak látszott arra, hogy fölkeltsük vele 
az érdeklődését, például:

— Napóleon meghalt.
Mire ő elhagyva a zokogást, az esethez illő ér

deklődéssel kérdezte:
— Ki halt meg?



Továbbá azt, hogy bácsija-e őneki az a Napó
leon s hogy elmegyünk-e a temetésére.

Megvallom, igen sokat hazudtunk a kicsi lány
nak, de veszedelem nélkül tehettük, mert a gyer
mekek abban a zsenge korban még nem ismerik 
a világtörténetet s a mi kis Lilink sok évekig hitte, 
hogy látta Napóleonnak a temetését az ablakunk
ból s csak arra nem tudott később visszaemlékezni, 
hogy négy, vagy hat fekete ló volt-e a gyászko
csiba fogva, amelyen azt a híres bácsit a temetőbe 
vitték.

Más hasonló esetben a feleségem — más nem 
jutott az eszébe — a síró gyermekhez így szólt?

— Fenn az ernyő, nincsen kas.
A sírás rögtön abbanmaradt s a kíváncsi kérdé

sek raja zúgott felénk:
— Mi van fent? Mi nincsen? Hol az ernyő? Nap

ernyő? Esernyő? Mi az a kas? Kakas?
Nem győztünk felelni. De a sírás megszűnt.
A legközelebbi zokogáskor azt a két szót mon

dotta ki valamelyikünk:
— Szeget szeggel.
Mire ő, nyomban földerülve, keresni kezdte a 

szegeket, és a játszadozó gyermek érdeklődésével 
kérdezte, hogy hová fogják őket és ki fogja őket 
beverni?

És így tovább. Ez a pedagógiai rendszer any- 
nyira bevált, hogy a kis Lili alig kezdte el a sírást, 
már abba is hagyta. Csak el kellett találni, hogy 
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az ember ilyenkor olyat mondjon neki, ami legtá
volabbi összefüggésben sincs a kedélyállapotával 
s azokkal a dolgokkal, amelyek akkor foglalkoz
tatták . . .  Ilyenformán Lili igen keveset sírt, keve
sebbet, mint bármely más kisleány s a szemei na
gyon ritkán voltak vörösek s tisztán, derülten néz
tek abba a világba, amelyben olyan csodálatos és 
kis leányokat annyira érdeklő események történ
nek. Azóta Lili szerencsésen férjhezment s remé
lem, hogy most egyáltalában nem sír.

Ha mégis megteszi ezt, akkor a zokogását aligha 
lehet majd azzal az állítással megakasztani, hogy 
eltört a mécses s hogy Napóleon meghalt.

A K Ö L T É S Z E T  É S  A N Ő

A  költészetet (s talán a költőket is) az emberiség 
a nőknek köszönheti. Nélkülök, e kedves teremté
sek nélkül, valószínűleg csak egyházi és didaktikai 
versemények, misztériumok és tanregények, ifjú
sági könyvek és erkölcsnemesítő olvasmányok szó
rakoztatnának bennünket, amik szintén igen érde
mes müvek, de aligha elégítenék ki azt a poézis- 
szomjat, amelyet időnkint érez a kultúrált emberi
ség. Sőt a kevésbbé kultúrált is, mert a népköltészet 
is többet foglalkozik a barna kislányokkal és a szőke 
asszonyokkal, mint bármely más érdekes problé
mával. Az emberiség e szebbik (s némelyek sze- 
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rint: jobbik) fele nélkül nemcsak szerelmi líra nem 
volna, de az úgynevezett nagy költemények s való
színűleg a shakespeare-i drámák és moliére-i víg
játékok se gyönyörködtetnének bennünket. Beat
rice, Laura, Etelka, Szegedi Róza, Molly és Lilly 
nélkül nemcsak lírai vers volna kevesebb, de egy
általában csak próza létezne és pedig csak élet
próza (helyesebben prózai élet) és nem irodalmi 
próza, amely szintén a nőkből táplálkozik, a Heine 
lírai prózája talán nem inkább, mint a Carlyle vagy 
a Bemard Shaw erőteljesen lüktető szatirikus írása. 
Még Schopenhauerre is rá merném fogni, erre a 
nagy asszonymegvetőre, hogy vagy másként írt 
volna, vagy sehogy, ha nők nem befolyásolják. 
S akik magyarul írnak és olvasnak, képzeljék el 
Petőfinek az életét és költészetét női beleszólás 
nélkül! Ez a csupaférfi poéta merő asszonyérdek
lődés volt s bizonyos, hogy ez tette naggyá s nem 
az, hogy olyan csalhatatlan volt a ritmusérzéke. 
Petőfi szerelmei azok, amelyek a költeményeit dik
tálták s ő is, mint költőtársai, csak azt írták, amit 
a szerelem súgott nekik.

Mert a dal forrása: a szerelem s a szerelem for
rása (a férfi számára) az asszony. Ám ő — a terem
tésnek ez a remeke — nemcsak lírára ösztönzi, 
hogy úgy mondjam: izgatja az embert, de minden 
egyéb versre és minden írásra, aminek köze van 
poézishez. S egy érdemes magyar poétától hallot
tam egyszer — aki alig írt lírát, — hogy ő minden 
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drámáját nőknek írta és nőknek köszönheti. Igaz, 
hogy ez a poéta (Dóczy Lajos) kiválóan szerelmes 
természetű ember volt, de hát láttak-e már költőt, 
aki nem ilyen természetű? Hiszen valószínűleg ez 
teszi költővé!

Amikor Évát teremtette az Isten, ami valóban 
isteni gondolat volt tőle, akkor egyben életet adott 
a költészetnek is. S az első költemény, a bűnbe
esés szép poémája mingyárt Évával rukkol be az 
irodalomba s valószínű, hogy az utolsó didergő 
költő akkor írja majd meg utolsó fázékony versi
kéjét, mikor a Föld kihűlésének szomorú korszaká
ban, az emberiség drámájának e hatásos végjele
netében, az akkor még lakható utolsó jégvidéken 
utolsót ölelkezik a hidegtől reszkető utolsó ember
pár. Az az utolsó költemény már nem fog megje
lenni semmiféle szépirodalmi lapban, sem az ú. n. 
karácsonyi könyvpiacon, nem is rántja majd le az 
a kritikus, aki nem olvasta, — ennek a különös köl
teménynek az lesz a sajátságos sorsa, hogy nem 
lesz egyáltalán sorsa, mert nem lesz közönsége, de 
bizonyosan meleg vers lesz ez is, mert voltakép
pen asszony szülte, mint a többi verset, ami mos
tanság terem, amikor még olyan jó meleg van ezen 
a világon . . .



A S Z E R E L E M  K O R A

Úgy látszik, a férfinak több jussa van a szere
lemhez, mint a nőnek s bizonyos, hogy tovább sza
bad szeretnie, mint ennek. Ugyanakkor kezd sze
retni, tudniillik gyermekkorában és későbben — 
úgyszólván sohasem—szünikmeg szerelmeskedni. 
S míg a nőt, ha öregebb korában érik szerelmen, 
kigúnyolják, a férfit hasonló esetben megirígylik. 
mert a férfi tovább marad férfi, mint ameddig nő 
marad a nő s mikor ez utóbbi rég megszűnt vonzó 
lenni, amaz még mindig hódít, vagy legalább is tud 
érdekes lenni. Megható például, hogy fiatal lányok 
milyen melegen tudnak érdeklődni fehér bajuszú 
öregurak iránt s az se éppen nagy ritkaság, hogy 
olyan korú bácsiba szeretnek, aki egészen kényel
mesen lehetne az öregapjuk. Ellenben a Ninon de 
l’Enclos esetét kivéve, még nem fordult elő, hogy 
fiatalember valami intenzív módon tudott volna ér
deklődni éltesebb matrónák iránt. S ez az éltesebb 
matróna, fájdalom, nemcsak a fiatal Don Jüanokra 
vesztette el a vonzóerejét, de a vén huncutokra is. 
Az öreg nőnek nem jut ilyenformán a szerelemből 
semmi s azok a szeretetreméltó öregurak, akiket 
idealista hajadonok tüntetnek ki a szűzies vonzal
mukkal, e kedvező szerencsét nem azzal hálálják 
meg, hogy a saját korukhoz illő nőket boldogítsa
nak az öregedő érzelmeikkel, de egyszerűen vi
szontszeretik ezeket a süldő érdeklődőket annak a 
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bizonyításául, hogy a nők részére a férfi sohase 
túlságosan öreg s a férfiak részére a nő nem lehet 
elég fiatal.

S ezt mindenki természetesnek tartja, s nagyon 
öregnek kell lenni annak az úrnak és szörnyű zöl
dikének annak a lánynak, hogy az együttlétüket 
vagy az együttélésüket nevetségesnek mondanák. 
Ellenben az a boldogtalan asszony, akit rajtakap
nak a szerelemnek másodvirágzásán, komikus, tra- 
gikómikus vagy tragikus alakká, operettfigurává, 
s esetleg tébolyházi jelenséggé válhat. Mert a nő
nek csak addig szabad szeretni, amíg fiatal, a fér
finak ellenben, amíg csak nem tolják gyaloghintón. 
S a hetven esztendős szerelmes férfi kevésbbé 
nevetséges, mint a szerelembe esett ötvenéves 
asszony.

A FÉRFI  É S  A N Ő

A  nő ugyan elég nagy probléma, de mégis a 
férfi problémásabb jellem a nőnél. Okvetlenül így 
kell lenni, mert általán inkább jellem, mint a nő. 
S míg az utóbbinál a tipikus vonások (a nemnek 
tulajdonságai) a túlnyomók, addig a férfinál az 
egyéniek dominálnak. Nagyon világos hát, hogy 
melyiknél van több megfejteni való. Ki a rejtélye
sebb: Faust vagy Gretchen? Hamlet vagy Ofélia? 
W erther vagy Lőtte? Ádám vagy Éva? Éduárd 
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vagy Kunigunda? Mindenesetre a férfi az ő küz
désével a létért, a hatalomért s az eszményekért; 
az ő sokféle becsvágyával, amellyel mint egy ver
senyparipa száguld előre az élet nagy versenyé
ben ; szereplővágyakozásával, a nőbírás kedvével, 
a tudásszomjával, — nem pedig a nő, akit ez a sok 
és sokféle vágy csak alig nyugtalanít, s akinek, 
mint egy jeles költő mondja: „hogyha csak nem 
szolga, szerelemnél nincsen egyéb dolga.“

Az igaz, hogy amióta Dóczy Lajos ezt a rímes 
aforizmát írta, nagyot változott a világ s vele a 
nő helyzete, akinek bizony egy idő óta egyéb dolga 
is akad, mint szeretni. Ám, ha arról van szó, hogy 
ki a problematikusabb természet, még most is ott 
tartunk, ahol Goethe, aki először használta ezt a 
kétszót: Problematische Naturen, s azokat csak fér
fiakra vonatkoztatta és ott, ahol Spielhagen, aki ez 
alatt a cím alatt írta meg a tizenkilencedik század 
egyiklegtöbbet olvasott regényét, amelynek ahőse 
szintén férfi. . .  S még a feminizmus teljes diadala 
után is, amely talán nincsen nagyon messze, még 
akkor is problematikusabb egyéniség lesz a férfi a 
nőnél, már csak azért is, mert ha egyformán vol
nának rejtélyesek, akkor is könnyebben és előbb 
oldaná meg a férfi a nőrejtvényt és a rejtélyes nőt, 
mint ez a férfiproblémát és a problémás férfit. Mert 
bármekkorát változzon a világ (s az fog még né
hányszor változni!), a férfi nem fog annyira vál
tozni, hogy ne a maga agyával gondolkozzon, s a 
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nő se annyira, hogy férfiésszel oldjon meg rejté
lyeket. S ha „kizökken a világ“, megint nem Ofélia, 
hanem Hamlet lesz az, aki azon fog tűnődni, hogy’ 
kell azt helyreütni.

V I S Z O N T S Z E R E L E M

Vannak nem viszonozott szeretetek és remény
telen szerelmek, de ezek a kivételek; a szabály az, 
hogy az ember és különösen a férfi, tulajdonképen 
nem szeret, hanem viszontszeret. Ein Tor ist immer 
willig, wenn eine Törin will, — a költőnek ez a meg
állapítása ráillik a szerelmeknek a legnagyobb ré
szére, és a szeretetek többségére is.

Fültanúja voltam egyszer ennek a rövid párbe
szédnek:

— Miért nem szereted már X-et? Hiszen azelőtt 
olyan jóban voltatok!

— Azért, mert észrevettem, hogy elhidegült 
tőlem.

S ez többé-kevésbbé így van a nemi szerelem
ben is, ahol pedig gyakoribb az az eset is, hogy 
valamely vonzalom viszonzás nélkül marad. S sza
bályként állítható, hogy a szerelem szüli a szerel
met, s hogy táplálék nélkül a szerelem — hacsak 
nem nagyon heves és gyógyíthatatlan — lassan
ként elhalványul s végre megszűnik. E szabály 
alól ritka kivétel a bibliai Jákób, aki hét esztendeig 
szolgált az ő imádandó Rákheljéért és Dobbin őr- 
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nagy („Vanity Fair“), aki még ennél is tovább só
hajtozik a világirodalom egyik legcsinosabb, de 
egyszersmind legegyügyübb asszonykájáért. Nor- 
málember már a második vagy a harmadik eszten
dőben (hogy ha nem még korábban!) kidőlt volna 
s nem lángol tovább azért, aki őt nem tudja sze
retni, de a Biblia és Thackeray követendő, de nem 
könnyen követhető példákat akartak fölállítani an
nak a morális szempontból kifogástalan tételnek a 
bizonyítására, hogy az állhatatos hűség végre mé
gis elnyeri jutalmát. Ebben a két esetben a bizo
nyítás sikerült is, de hogyha Mózes meghal, mielőtt 
a Jákob történetét befejezi, (Istenem, micsoda bo
nyodalom támadt volna ebből? Ki írta volna meg 
olyan bölcsen az ó testamentumot? Gondolni se 
jó arra, hogy mi és hogy lett volna? Tehát: ha Mó
zes meghal, mielőtt a Jákob történetét befejezte), 
Thackeray fragmentumnak hagyja hátra a Hiúság 
Vdsár-ját, ki tudja, hogy e két jeles mü folytatója 
is erre az eredményre jut*e? Hátha ebben az eset
ben az öreg Lábánt nem hatotta volna meg a Jákob 
úrfi csodás kitartása és állhatatossága s abban talán 
csak nagyfokú élhetetlenséget és slemilséget látott 
volna? S hátha Amélie (amilyen buta volt az isten
adta, kitelhetett tőle) a regény végén se könyörült 
volna meg a szegény őrnagyon?

Nos, akkor itt nem szabályról volna már szó, 
hanem törvényről. Mert a szabály alól van, a tör
vény alól ellenben nincs kivétel.
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S Z E R E T E T  É S  S Z E R E L E M

Szép fiatal nő mondta egyszer előttem ragyogó 
szemmel:

— A kis fiamat a világon a legjobban szeretem. 
De az uramat még nála is jobban.

— Már hogy mondhat ilyet? — mondtam neki 
ellent. — Hiszen az állításában nincsen logika.

— Miért?
— Mert ha valakit a világon a legjobban szere

tünk, akkor annál jobban már nem szerethetünk 
senkit.

A szép asszony rámnézett a mélytüzű szemével, 
gondolkozni látszott — valószínűleg a riposzton 
s így szólt nem minden gúny nélkül:

— Nem szégyenli magát? Idősebb nálam és ilyen 
keveset ért a szerelemhez?

Megapprehendáltam a nőre. Mindig azt gondol
tam, hogy értek valamicskét ehhez az érdekes té
mához, sőt mint minden elbizakodott férfi, azt hi
tettem el magammal, hogy specialista vagyok 
benne. Senki se hallgatja szívesen az ilyen leckét...

De azóta gondolkoztam ezen a fura állításon, 
(mert néha a férfi is gondolkozik) és rájöttem, hogy 
ami fura, az még nem okvetetlenül bolond, sőt 
nem is mindig illogikus. Rájöttem arra, hogy a sze
relemben nincs logika, de arra is, hogy van benne. 
Sok házasságot figyelvén meg, azt is észrevettem, 
hogy a szerető nő részére a férj egy külön világ, 
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s hogy az ő részére ilyenformán két világ van: az 
egyik az ura, a másik pedig az egész többi világ. 
S ha ez utóbbiban a legjobban szeret valakit, még 
mindig szeretheti az urát annál is jobban. . .

És ez az az eset, amikor a Szerelem erősebb a 
Szeretetnél, amely máskor — mert állandóbb — 
erősebb amannál.

S Z E B B E K

Az emberi nem szebbik felének szokták mondani 
a nőket. Nem mondom, hogy ez „teljesen légből 
kapott és minden alapot nélkülöző vakmerő állí
tás“, de némi kétségem van, hogy olyan igazság-e, 
amilyennek általában tartják? Mert abból a körül
ményből, hogy nekem, neked és (valószínűleg) 
neki jobban tetszenek a nők, és szebbeknek tartják 
őket a férfiaknál, aligha következik, hogy valóban 
szebbek náluk. S ha az ember teljesen el is van 
vakulva a női szépségtől (mint én is), mégis meg
szólalhat a lelkiismerete s így szólhat kételkedve:

— Ki tudja, nem vesztegették-e meg az érzékeink 
az esztétikánkat, s nem azért tartjuk-e szebbeknek 
e kedves teremtéseknek a formáit, mert gyönyörű
ségünk volt, van és lesz tőlük? Ki tudja?

A háborgó lelkiismeret így szól. De bizonyos, 
hogy amíg férfiak csinálják az esztétikát, s ők ko
difikálják a törvényeit, addig így lesz s addig a 
nők maradnak az emberi nem szebbik fele.
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Ellenben egészen bizonyos, hogy ennek a nagy 
egyetemességnek ők a jobbik fele. S itt nincsen 
helye semmi kétségnek. Mert milyen jóknak kell 
nekik lenni, ha attól, hogy évezredek óta hallják, 
hogy ők a szebbek, sőt az abszolút szépek, még 
mindig nem lettek rosszabbak a férfiaknál?

A NŐ ÉS A POHÁR

Egy ismerősöm így nyilatkozott egyszer:
— Azt a nőt, akivel már pezsgőzött az ember, 

nem tisztelheti kellően.
Ez a mondása eszembe juttatta a következőket: 
A nőnek semmi megerőltetésébe se kerül, hogy 

szeressék. Ha csak egy kicsit csinosabb az ördög
nél, már könnyen talál valakit, aki egyenesen an
gyalnak tartja, s ha még egy kis esze is van hozzá, 
akkor könnyen akad férfi, aki adósságokat csinál 
s esetleg agyonlövi magát érte. S a szerelem any- 
nyiból igazán olcsó, hogy a nővilág könnyen jut 
hozzá. De annál nehezebb a nőnek, az egyes asz- 
szonypéldánynak kivívni azt, hogy igazában tisz
telettel viseltessenek iránta. Mert a férfiak, akiket 
arra neveltek, hogy tiszteljék a női nemet, azzal 
kárpótolják magukat, hogy az egyes nőket, akiket 
jobbára szerelmi objektumoknak néznek, éppen 
nem, vagy kevésbbé tisztelik. Sokan egészen cini
kusan ki is mondják, hogy tisztelik az öregapjukat, 
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az ősz hajakat meg Kazinczy Ferencet, de nem a 
szépasszonyokat, akiknek udvarolnak, s akiknek a 
testi bájai iránt érdeklődnek. Az ilyen felfogással 
szemben, amely bizony nagyon is általános, a nő
nek bizony nehéz azt kivívni, hogy tiszteletben 
részesüljön. Ehhez nem elég csinosnak lenni s olyan 
ruhákat hordani, amelyekben szerencsésen dom
borít. Mert ezek a máskülönben kedvező tünetek 
egyáltalában nem alkalmasak arra, hogy valami 
mélységes tiszteletet keltsenek. Ehhez női méltóság 
kell, amelyet nem igen fokoz a domborítás, a csí
pőknek másképen igen szép ringatása s az a sok
féle kacérság, amelynek együttes neve: női arze
nál. S az se, hogy ha a nő együtt pezsgőzik a férfi
ismerőseivel, mert ő Nagysága rendesen előbb csíp 
be, mint a nagyságos úr, s akkor Őnagysága való
színűleg nem fog úgy viselkedni, hogy az valami 
mély tiszteletet provokáljon, s a helyzetet aligha 
fogja valami nagyon javítani az a körülmény, hogy 
néhány pohárral később már az urak is be lesznek 
csípve. Mert a férfi, aki józankorában is szeret 
szemtelenkedni, aligha fog nagyon tisztességesen 
viselkedni, ha neki is, meg a hölgynek is „nóbel 
spic“-ce lesz.

S lehet, hogy igaza van az én szigorú ismerő
sömnek, akinek a mondását idéztem a nőről, aki 
együtt pezsgőzik velünk. De a nőnek is igaza van, 
ha pezsgőzik, s akkor is, ha velünk pezsgőzik. Leg
feljebb lemond arról, hogy az ú. n. nőiességet tisz- 
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teljük benne, amelyet varrótűvel és főzőkanállal 
szoktak ábrázolni és nem pezsgőspohárral, s meg
elégszik majd azzal, hogy tiszteljük benne csak az 
embert. Ez pedig tiszteletreméltó lesz akkor is, ha 
pezsgőt ivott velünk.

N Ő I  S Z É P S É G

Az olyan természetes dolog, hogy a nők szépek 
s ők is, mi is azt tartjuk helytelennek, ha nem azok. 
A különbség csak az, hogy mi férfiak minden nőtől 
elvárjuk, sőt követeljük, hogy szép legyen, míg a 
nő ezt az előnyt csak a maga számára követeli és 
így csöppet se búsul, ha a barátnői, a cousine-jai 
s a többi vetélytársai mind csúfabbak, mint ő. 
S ebben a kérdésben nem érthet egyet a két nem. 
Itt nagyon eltérnek az érdekek egymástól. A nő 
mindig csak a saját szépsége iránt fog érdeklődni, 
s azt iparkodik fokozni a szabómüvészetnek és a 
füzőiparnak a remekeivel, a kozmetikus laborató
riumok minden kotyvalékával és Arábia összes 
illatszereivel, s e gondoskodását — mert nagy a 
szülői szeretet — még csak a saját férjhezadó lá
nyának a bájaira terjeszti ki, de a barátnőit és a 
többi ellenségeit szívesen látja, ha csúfak és jobban 
szereti, ha a szerelmi versenyben „horsconcours“ 
kénytelenek maradni, mert abölcsőjükmellőltávol- 
maradtak a bájt és kellemet adományozó gráciák.
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Ám a férfi, még ha kivételesen monogám ter
mészet is, úgy akarja, hogy a nő — még az is, aki
hez semmi köze — formás legyen és csinos, mert 
az ő szeme nem arra való, hogy rútat nézzen, s ha 
már olyan csúf a világ és olyan kellemetlen az élet, 
legalább a nő legyen szép. Ebben a férfiak szá
mára készült világban szinte joggal várhatjuk el, 
hogy a nő, aki szintén a mi számunkra készült, ne 
merjen más lenni, mint gyönyörködtető. Mert, ha 
nem ilyen, akkor mért van a világon? így felfogva 
a dolgot — s a szerénytelen, sőt szemtelen férfi 
így fogja föl! — a nőnek természetes attribútuma 
a szépség, velejáró tulajdonsága, amelyért nem 
szavaz extraköszönetet a teremtőjének. Mert ez 
neki dukál, ez az ő őseredeti hozománya, amellyel 
születik, amely a boldogulásához, a karrierjéhez, 
a férjhezmeneteléhez, mindenféle érvényrejutásá- 
hoz szükséges. A nő egészen természetesnek, jo
gosnak és méltányosnak tartja,hogy ő szép. S ame
lyik rút, az magát átoktól sújtottnak, büntetettnek, 
kitagadottnak és boldogtalannak nézi és érzi; ő a 
szerencsétlen kivétel a maga nemében; rosszul 
született, mint a keresztény társadalomban a zsidó, 
mint az egyenesek világában a púpos. A nő kita
szítottnak érzi magát, ha nem szép, s a rút nő csak 
a nők előtt marad meg nőnek, a férfiak szemében 
már nem a z . . .  Ellenben a férfiaknál a szépség nem 
kötelező, nála az erő és a tehetség a legfőbb erény, 
s ha olyik mégis szép, ezt a szerencsét az istenek 
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különös adományának tekintheti, amely nem lesz 
akadálya a karrierjének. Néha még az asszonyok
nál sem . . .

A R Ű T  F É R F I

Nőknél a rútság nagy szerencsétlenség, karriert- 
gátló szerencsétlenség, s a legtöbb nőről, akit ily 
malőr ért, el lehet mondani, hogy: nincs jövője.

Nem úgy a férfiaknál, akiknek rútsága nemcsak 
hogy nem csapás, de sokszoros szerencse rájuk 
nézve, boldogulást hozó szerencse.

— Csúf ember, — mondják róluk, — nem lesz 
útban sehol, nem veszedelmes, s így nem ront
hatja a chance-ainkat.

És engedik előre és előbbre menni.
A szerelemben is törvény ez. A rút nő (hacsak 

nem hatalmas boszorkány) nem igen kelthet sze
relmet, s még jó, ha csak hidegen hagyja a férfia
kat, — de legtöbbször elriasztja őket. A szerelmi 
életben bizony kevés a keresni valója, s ami mor
zsát ottan fölszed, bizony drágán fizeti meg, ha 
nem is mindig a gazdagságával, de megalázko
dással, nagy erőfeszítésekkel, a torzig terjedő ka- 
cérsággal, rabszolgamunkával. . .  A rút férfi, ha 
csak jól van szabva (hogy a Gogoly pompás kife
jezését használjam), kiállja a versenyt a legszebb 
férfival is, — ha pedig egy kis esprit-je is van, 

249



ami rendesen több van a rútnak, mint a szépek
nek, könnyen legyőzi Adonist, Alkibiadeszt, W al
demar Psylandert, Beregi Oszkárt és — (bocsána
tot kérek, több szép férfinak a neve nem jut az 
eszembe!) Mirabeau, ez a csodálatos rútságú férfi, 
jobban érdekelte a nőket, mint korának legszebb 
hőse, és Nagy Imre, a legszebb magyar színész, 
golyót röpített a fejébe, mert nem hallgatta meg 
a nő, akit imádott.

S ez nem azért van, mert a nőnek nincs olyan 
fejlett ízlése, mint a férfinak. A formák iránt talán 
nincs is (mert hiszen a művészit kevésbbé érzi, 
mint a férfi), de máskülönben ő is jobban szereti 
a szépet, mint a csúfat. De míg a férfi jóformán 
csak az érzékeivel szeret, s ezeket kielégíti a for
mák szépsége, s a test kívánatossága, addig a nő 
— ez a bizonyos tekintetben nemesebb ember — 
a fantáziájával is szeret. S azért neki az elmés rút 
ember esetleg sokkal jobban tetszik a szép sza
márnál (míg a férfiaknak a legtöbbször jobban 
konveniál egy szép fehér liba magánál Minerva 
istenasszonynál), s maga a rút is érdekli, ha nem 
egészen közönséges. Úgy látszik, hogy a rútság a 
férfinál rokonszenvesebb, mint a nőnél. A rút nő 
a férfi szemében nem is igazi nő, míg a rút férfi, 
ha nem esett a feje lágyára, a nő szemében még 
mindig férfiszámba megy.

S van még egy körülmény, ami a rút férfit a 
szerelemben érvényre jutni, sőt szép vetélytársa 
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fölött győzni segíti. A szép férfi nagyon alkalmas 
arra, hogy kompromittálja a nőt, akivel mutatko
zik, nemcsak azért, mert szép, de még inkább, 
mert rendesen nagyon elbizakodott. A nő pedig, 
még ha kissé könnyelmű is, nem szereti, ha kom
promittálják. Szívesen udvaroltat hát magának 
olyan emberek által, akik nem kompromittálják 
oly könnyen, csúf férfiak által, ami valóságos hír
biztosítás. így eléri azt, hogy van udvarlója és 
megmarad a jóhíre, de a rút úriember is eléri a 
maga morális kis célját, hogy szerencsét csinál a 
szerelemben. Amihez szívből gratulálok neki, mert 
ha már nem szép ember, élvezze legalább a szé
pek szerencséjét.

A P A I  T A N Á C S  
E G Y  OLYAN IFJÚNAK,  AKI  POL I T I KAI  

PÁLYÁRA LÉP

Politizálni akarsz, fiam? Jó, de akkor jegyezd 
meg magadnak a következőket:

1. Szokjál le a szégyenlősségről.
2. Tanuld meg, hogy nem szabad semmitől un

dorodnod.
3. Mutasd magad idealistának, de tudd meg, 

hogy jaj neked, ha az vagy.
4. Hallgattasd el a lelkiismeretedet, mert az a 

politikusnak útjában van mindig. Avagy abból a
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körülményből, hogy a politikai pályára lépsz, azt 
következtessem, hogy már nincs lelkiismereted? 
Annál jobb — akkor egy gonddal kevesebb. Han- 
dicap nélkül törtethetsz előre.

5. Ne azoknak udvarolj és hízelegj, akik tetsze
nek Neked és akiket sokra becsülsz, de azoknak, 
akik hasznodra lehetnek.

6. Legalább is olyan mértékben használd ki a 
nálad kisebb embereket a céljaidra, mint amily 
mértékben kihasználtatod magad a nagyobbaktól 
az övéikre, — mert máskülönben rossz lesz az üz
let.

7. Távollevő politikusokról csak az esetben mondj 
jót, ha van remény rá, hogy visszamondják nekik. 
De az igazat a világért se nyilatkoztasd ki róluk, 
mihelyest attól kell tartanod, hogy besúgják nekik.

8. Pártvezérednek és más hatalmasoknak ne 
mondj ellent soha, — az ellenpárton levőknek op
ponálj akkor is, ha egy véleményen vagy ve
lük.

9. Ne felejtsd el egy pillanatra se, hogy a párt
híveid csupa tizenhárompróbás gentleman-ek, s 
hogy az ellenpárt tagjai kivétel nélkül címeres 
gazemberek, akik csak azért nem ülnek fogságban, 
mert ott náluk különb emberek foglalják el a he
lyeiket.

10. Ha az előmenetelednél utadban van valaki, 
bátran lökheted félre, s ebben az esetben föl vagy 
mentve az udvariasságnak minden törvényétől,
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mert a magasztos cél — hogy tudniillik karriert 
csinálj és beérkezhessél — szentesíti a legpiszko- 
sabb eszközöket.

S Z E L L Ő Z T E T É S

Lichtenberg, a jeles fizikus és bölcsész és nem 
kevésbbé kitűnő szatirikus irta a tizennyolcadik 
század végén, hogy (nem citálhatom szószerint, 
mert nem könyvből, hanem emlékezetből idézek) 
a nemzetekre olykor egy kis szellőztetés ráfér, 
mert az emberek tulajdonképpen nem egyebek, 
mint régi ruhák, amelyek az államban — egy-egy 
nagy ruhásszekrényben — lógnak. Az uralkodók 
ezeknek a szekrényeknek a tulajdonosai, a ruhái
kat időnként kiporolják és kikefélik, de ez a fönn
tartásukra nem elegendő, szellőztetni is kell őket. 
A császár például jól tenné, ha az ő magyar bir
káit néha Brandenburg homokjára hajtaná, a po
rosz király pedig az övéit a magyar alföldön legel
tetné. S ezzel — teszi hozzá az idézett író — a 
világ sokat nyerne.

Ó, az ő próféta lelke! (Már tudniillik a Lichten- 
bergé.) Az utóbbi évtizedben olyan ember-szel- 
lőztetés történt, aminőre a történelem nem emlék
szik s a bölcselet nem tud kádenciát. A szellőzte
tés e higiénikus (!) műveletében nemcsak két ural
kodó vett részt, de két tucatnál is több. A poten- 
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tátok birkái mindenfelé legeltek, csak otthon nem, 
s olyan légváltozáson mentek keresztül, aminőt a 
nagy népvándorlás óta nem érzett se ember, se 
ruha, se — birka. Az összes ruhaszekrényeket ki
nyitották s a tartalmukat a legkülönbözőbb világ
tájak felé irányították olyan szellőztetésre, amely 
Lichtenberg szerint üdvös lett volna a ruhákat kép
viselő polgárokra, a legelő birkákra.

Ám a jóslatnak csak az első fele ment telje
sedésbe, — az, amely a szellőztetésre vonatko
zott. A második, amelytől a derék filozófus üdvös 
eredményt várt, nem következett be. A világ nem 
nyert semmit azzal, hogy a birkák, amelyeket a 
szomszédos országok területére hajtottak, nem 
otthon legeltek, hanem idegen földek ismeretlen 
füvét ették. Sőt igen sokat vesztett. S azt hiszem, 
azóta, hogy ez a nagy szellőztetés, amely még 
mindig tart, megkezdődött, s főleg, amióta az hi
giénikus szempontból oly rosszul vált be, egyre 
jobban szilárdul meg az a meggyőződés az állam
főkben és a személyük körüli bölcsekben (a fele
lős miniszterekben és egyéb felelőtlen államfér
fiakban), hogy legjobb a birkákat otthon legeltetni, 
s hogy a régi ruhákat nemcsak azonmód lehet 
szellőztetni, ahogy 1914 nyarától kezdve eszten
dőkön keresztül tették, s hogy a francia birkák 
egészségére is üdvösebb a honi levegő, mint a 
ruhrvidéki. (1922)



Egy város fejlődése körül elismerésreméltó ér
demeket szerzett annak egy derék polgára, akit 
Lakatos Péternek fogok nevezni, pedig egészen 
másképpen hívták. A kitűnő férfiú annak idejében 
nagy buzgósággal szervezte meg az önkéntes tűz
oltóságot, fúratott egy kútat, bérletet gyűjtött a 
színtársulatnak, a városnak ajándékozta Marlitt- 
nak, Bajza Lenkének, Crocker-nek és még néhány 
klasszikus írónak az összegyűjtött műveit (vászon
kötésben), s a saját költségén vett részt évek óta 
minden küldöttségben, amely a várost díszma
gyarban vagy ferencjózsefben képviselte.

Mikor a jeles ember közéleti pályájának a negy
ven éves jubileuma közeledett, a polgármester 
rendkívüli ülésre hívta össze a tanács tagjait és 
megállapította velük annak az ünnepi programm- 
nak a pontjait, amelyekből Lakatos Péternek a ju
bileuma fog kibontakozni. Ugyanezen az ülésen a 
hálás tanács megbízta a város aranytollú főjegy
zőjét, hogy írja meg a jubiláns életrajzát, amelyet 
a törvényhatóság ezer példányban a maga költ
ségén fog kinyomatni, s aztán a többi törvényha
tóságoknak megküldeni s az érdeklődők közt ki
osztani.

A főnótárius nem kímélte az aranytollát, szor
galmasan dolgozott a korszakos munkán, pár hó 
alatt szerencsésen elkészült vele és benyújtotta a 
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tanácshoz, amely tíz egymásutáni ülésen tárgyalta 
a vaskos elaborátumot.

Nem lehet célom részletesen ismertetni a hé
zagpótló irodalmi müvet, amely alaposan foglal
kozott hősének gyermek- és ifjúéveivel, és lelki- 
ismeretes rajzát nyújtotta Lakatos úr közügyi te
vékenységének. A pártatlan történetíró objektivi
tásával világított be ama motívumokba, amelyek 
az önzetlen férfiú nyilvános szereplésének a rúgói 
voltak, és költői lendülettel vázolta a lelkesedést, 
amely a jubiláns nemes ambícióját fütötte. A mono
gráfia ama részében, amely a helyi társadalommal, 
mint Lakatos barátunk áldásdús működésének a ke
retével foglalkozott, a főjegyző úr a miliő-elmélet 
hívének vallotta magát, és érdekesen fejtegette, 
hogy az Ezüst Kancsó törzsasztalánál eltöltött es
ték s az ott elfogyasztott spriccerek mily befolyás
sal voltak a jubiláló kitűnőség jellemének a fejlő
désére.

A főjegyző úr munkálata irigység nélkül tetszett, 
sőt imponált a többi tanácstagoknak, akik ugyan 
nem tartották valami igen okos embernek a t. kol
légájukat, de elismerték róla, hogy jobban ír, mint 
ők, akik sehogyse tudtak írni. Lelkesen gratulál
tak neki, méltónak ítélték arra, hogy tagjai közé 
válassza a magyar tudományos akadémia (ami az
óta talán meg is történt), és boldognak mondták 
Lakatos Pétert, hogy ilyen hívatott életrajzíróra 
akadt, és előre is búsultak azon a szomorú per- 
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spektiván, amely őket fenyegeti, hogy tudniillik 
nekik aligha lesz ilyen szerencséjük. De az arany
tollú és ugyanolyan szívü főjegyző sietett meg
vigasztalni őket. Megígérte nekik, hogy ha a jubi
leumuk idejében ő még szolgálatban és életben 
lesz, épp oly szívesen fog foglalkozni az ő biográ
fiájuknak a megírásával, mint a Lakatos Péteré
vel. így aztán azt is elérte a derék főnótárius, hogy 
őszintén kívántak hosszú életet neki a tanács tag
jai, élükön a polgármesterrel, akinek a jubileuma 
már különben is nagyon közeledik.

A Lakatos-jubileumot azóta megtartották. A la
pok beszámoltak róla részletesen, s én csak azt 
említem meg, hogy az életrajz, amelyet az arany
tollú főjegyző úr írt, tipografiailag is igen jól si
került. Lokális dologról lévén szó, nem írhatok 
róla terjedelmesebb ismertetést. Csak a címét jegy
zem ide, amely eléggé jellemző:

Lakatos Péter és kora.

S Í R E M L É K E K

Igen sok ember, akinek rossz a sora ezen a földön, 
azzal vigasztalódik, hogy alapjában véve mindegy, 
a vége mindenféle életnek egyforma s „odalent“ a 
sírban egyforma lesz a sorsunk, egyforma kis he
lyen férünk el valamennyien, egyaránt lakmároz- 
nak belőlünk a föld gyomrában székelő férgek s 
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több efféle. Tévedés, jó urak, a halál után se bán
nak egyformán velünk, ott lent se egyenlő egé
szen a sorsunk, a helyünk se egyforma nagy, s 
ama bizonyos hullaevő férgek se férnek hozzánk 
egyforma könnyűséggel. . .  A neved s az emléked 
pedig, szegény felebarátom, hacsak nem voltál 
véletlenül valami nagy haramia vagy hírhedt me
rénylő, alig éli túl a temetésedet, míg a gazdag 
embertársunk hírét-nevét büszke márványemlék 
hirdeti évszázados korszakokon keresztül. Bizony, 
a halál után folytatjuk azt a nyomorult életet, amely 
idefönt olyan szomorúkká tesz bennünket, ott is 
végigszenvedjük — majdnem azt mondtam: vé
gigéljük — azt a sok mellőztetést, azt a kutyába- 
sevevést, azt a fölöttünk való napirendre térést, 
amiknek itten áldozatai vagyunk, és én, aki (Isten- 
uccse!) nagyon szeretnék már meghalni, mégis fé
lek a haláltól, mert előre bosszankodom, mily kö
zönnyel mennek el a temetőlátogatók a szerény- 
jelzésű sírom mellett, s mily kegyeletes érdeklő
déssel fognak stációzni egy a háborúban fölmil- 
liomosodott kortársam sírpalotájának a bejáratá
nál. Ah, ő (helyesebben: Ő) gazdag volt földi 
életében, automobilokat és egyéb fogatokat tartott, 
márványos házban, csodaszép bútorok között la
kott, hol szőke, hol meg másszínü hölgynek a kar
jaiban pihent, mindent megvásárolhatott, ami csak 
megtetszett neki, s megvehette még egy nemét a 
halhatatlanságnak is. Mert mi más az, mint halha- 
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tatlanság, ha az embert úgy temetik, hogy az el
sőrendű látványosság a városban, s úgy helyezik 
el, hogy sírja egyike a környék nevezetességei
nek. (Talán még az útikönyvekben is meg van 
csillagozva!) Tehát ne azzal vigasztaljuk magun
kat, hogy a halál után egyforma bánásmódban 
lesz részünk mindannyiunknak. Legfeljebb azzal, 
hogy mi már nem fogjuk érezni, hogy odalent se 
vagyunk egyformák. De mit ér ez az ugyancsak 
sovány vígasztalás is, ha ezt az igaztalanságot 
már előre érezzük a halálunk előtt? S ha rosszul 
esik már ma nekünk, hogy az a hozzánk tartozó 
néhány ember, aki szeret és többre becsül bennün
ket a majdan díszes mauzóleumok alá temetkező 
sötét gentleman-eknél, hogy ez a néhány jó embe
rünk szenvedni fog a méltatlanság miatt, amely- 
lyel elbánik velünk a világ, amikor épp oly szegé
nyes temetésben részesít bennünket, amilyen sze
gényes életlehetőséget adott nekünk? Bizony, mit 
é r ? . . .

I D Ő J Á R Á S

Háború előtt. A füszerkereskedő mélyen emel 
kalapot egy előkelő külsejű úriember előtt. Arra 
a kérdésre, hogy kinek köszönt ilyen hódolattal, 
azt feleli:

— Egy miniszteri tanácsosnak.
*



Háború alatt. A miniszteri tanácsos alázatos bó
kolással üdvözöl egy választékosán öltözködő urat. 
Kérdik, ki az, aki előtt ennyire megemelte a ka
lapját? Válaszol áhítattal:

— A fűszeresem.

*

Mikor már vége a háborúnak. A fent szereplő 
két úr elhalad egymás mellett az utcán és — egyik 
se köszön a másiknak. A füszerkereskedőnek már 
nincs boltja, (az árán házat és birtokot vett) a mél- 
tóságos tanácsos úrnak pedig már nincs se pénze, 
se hivatala.

E L Ő A D Á S  A D O H Á N Y Z Á S R Ó L

Egy orvos, aki ellensége volt a dohányzásnak, 
a Szabad Lyceumban népszerű fölolvasást tartott 
a pipázás és szivarozás káros hatásáról s előadását 
ezekkel a szavakkal fejezte be:

— Végre is: az ember életének a tartama attól 
is függ, hogy hány szivart szí el naponta I

A hallgatóság egy tagja, úgy látszik, nem egé
szen értette meg az előadót, mert a fölolvasás után 
ezt a kérdést intézte hozzá:

— Kérem, tanár úr, hány szivart kell naponkint 
elszívnom, ha kilencven esztendeig akarok élni?

*
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De az az úr se értette meg sokkal jobban, aki 
másnap a kaszinóban az „első osztás“ előtt így 
szólt a kártyapajtásaihoz:

— Voltatok tegnap a fölolvasáson? Nagyon ér
dekes volt. Egy tudós doktor azt bizonyította, hogy 
mentül tovább dohányzik, annál tovább él az ember.

*
Legjobban talán mégis az figyelt az előadásra, 

aki hazamenet így szólt a feleségéhez:
— Most igazán nem tudom, hagyjam-e abba a 

dohányzást, vagy szivarozzak tovább?
*

A legőszintébb pedig a hallgatóságból kétség
kívül az volt, aki így nyilatkozott az előadás után:

— Nagyon jó fölolvasás volt, s az érvei a do
hányzás ellen igazán meggyőzően hatottak. Hiba 
csak az volt, hogy az előadás alatt a teremben nem 
volt szabad szivarozni.

T Á R S A S É L E T  

Zsúron történt.
Egy hölgy, aki e percben érkezett, megkérdezi 

az előszobában foglalatoskodó szobaleányt:
— Vannak már sokan?
— Igen, már jócskán összegyűltek és éppen a 

Nagyságos asszonyról beszélnek.
— Rólam?



— Igenis, kezét csókolom.
— És vájjon mit? — kérdi tréfás érdeklődéssel 

az úrinő, aki el van készülve a legrosszabbra.
— Kérem, én egy „jobb leány“ vagyok, — feleli 

önérzetesen a szobacicus. — Tudom, hogy mi illik 
és tudok hallgatni, de annyit mondhatok, hogy ha 
énrólam valahol ilyeneket pletykálnának, én oda 
be nem tenném a lábamat a világ minden kincsé
ért se!

— Kedves gyermekem, — felelte a vendég. — 
Maga úgy látszik, még nem tudja, mi a társasélet...

És szilárd léptekkel, mosolyogva, belépett a sza
lonba.

A R E M É N Y

Osztálysorsjegye volt az optimistának, amely- 
lyel a „legkedvezőbb esetben“, amint a bankárok 
hirdették, egymillió koronát lehet nyerni. A jó em
ber — azért optimista! — a főnyereményt egészen 
biztosra vette s nagyban készítette a terveket, ame
lyek szerint élni, berendezkedni, szórakozni és él
vezni fog, ha a millió megüti a markát. Optimista 
lévén, természetesen ezt a szépenhangzó összeget 
is túlbecsülte, és olyan ábrándokat szőtt, amelyek
nek a realizálásához Aladdinnak a csodalámpása 
kellene, s úgy beszélt a terveiről, mintha azokat 
holnap, vagy legkésőbb holnapután már megvaló
síthatná.



Egy barátja végre megunta e hóbortos tervková
csolást, s így szólt kissé gúnyosan a boldog biza
kodóhoz:

— És ha esetleg nem a főnyereménnyel húzzák 
ki a sorsjegyedet?

Komolyan és egy szebb jövőben való fanatikus 
hittel felelte az optimista:

— Micsoda pesszimista vagy Te? Muszáj éppen 
a legrosszabb eshetőségre gondolni? . . .

A K Á R T Y A

A régi jó időben három úriember — egy ügy
véd, egy földbirtokos és egy zsurnaliszta — egy
szerre kezdte meg tizenöt napra terjedő államfog- 
házbüntetésétVácon, ahová párviadal vétsége miatt 
internálta őket az igazságszolgáltatás. Összebarát- 
koztak s — mivelhogy ottnem volt célja annak, hogy 
bizottsággá alakuljanak — egész nap kártyáztak.

A két hét nagyon gyorsan múlt el, talán gyor
sabban mint szabadlábon, mert a kártya nagy una
loműző és a legjobb időfaló. Mikor letelt az idejük, 
a nemescélú állami intézmény igazgatója szemé
lyesen jelent meg egyik foglyának a cellájában, 
ahol javában folyt az alsós, s értesítette őket, hogy: 
szabadok.

Azt hiszik, hogy fölugrottak és örömmel siettek 
a levegőre?



Szó sincs róla.
— Még három körülosztás! — proponálta az 

ügyvéd s tovább játszottak.
Azután a birtokos mondott be három mestert, s 

az újságíró se engedte el a maga körülosztásait, 
amelyeknek a lezajlása után az agrárius fölkelt s 
készülődni kezdett. Amazok marasztalták azzal a 
megokolással, hogy ki tudja, mikor találkoznak me
gint ebben a „kedélyes fogház“-ban?

— Köszönöm, — válaszolta amaz. — Tudom, 
hogy „odakint“ nem fogok olyan jól mulatni, de 
még is megyek, mert kíváncsi vagyok, hogy mi 
történik otthon.

Az ügyvéd és az újságíró ülve maradtak, s az 
utóbbi igy szólt a fogház igazgatójához:

— Nem volna kedve leülni harmadiknak?

A Z  E G É S Z S É G É R T

Bornemissza urat a banketten figyelmeztették, 
hogy egy ismerősére mondtak felköszöntőt, s hogy 
ilyenkor az ember a poharát fenékig szokta üríteni.

Vonakodott, mert nem győzi és nem szereti a 
bort.

Erőltették és pedig oly módon, mintha éppen az 
ő pohár borától függene annak a derék úrnak az 
egészsége, akiről szó volt.

— Félek, hogy megárt, — mentegetődzőtt a bor- 
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nemissza. — Az orvos szigorúan eltiltott minden 
szeszes italtól és rendesen megbetegszem a leg
kisebb kvantum bortól.

Csak annál jobban forszírozták, mert egészségi 
kérdésekben nem sokat adnak az emberek az or
vos szavára, sőt egy vele szemben ülő úriember 
úgy tett, mintha a felköszöntöttnek a hosszú élete 
egyenesen attól függne, vájjon Bornemissza úr ki- 
issza-e a borát vagy sem? Egy másik vendég pedig 
annak az aggodalmának adott kifejezést, hogy a 
rossz nyelvek (mert minden társaságban vannak 
rossz nyelvek) azt fogják állítani, ha a poharát ki 
nem issza, hogy irigyli a barátjától a felköszöntőt 
vagy a hosszú életet.

Többen morogtak, az elégedetlenség Bornem
issza úrral szemben egyre növekedett, s ilyen meg
jegyzések hangzottak el:

— Szívtelenség I
— Egy kis kellemetlenséget se tud elviselni a 

barátságért!
— Kedélytelen pasas! Mit törődik ez másoknak 

az életével meg az egészségével!?
Végre Bornemissza elvesztette a türelmét, föl

kapta a poharát és behúnyt szemmel kiitta a tar
talmát, miközben igy sóhajtott föl:

— Sehogy se tudom megérteni, hogy mért kell 
nekem megbetegedni, hogy más valaki egészsé
ges legyen?
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