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Milkó Izidor írói pályája 
több mint egy fél évszázadot 
ível át: kezdete a múlt század 
hetvenes éveire esik, s 1936- 
ban bekövetkezett haláláig 
tart. A  Fővárosi Lapoknál in
dult s e redakció levegőjében 
nevelkedett íróvá, majd még 
számos közlönynek, lapnak 
dolgozik, a két háború között 
pedig csaknem kizárólag a 
szabadkai Naplónak. Kezdet
től fogva jellegzetesen az apró 
m űfajok, az ún. kispróza írója 
volt, melyek a sajtó kifejlő
désével és az irodalmi életben 
való uralomra jutásával pár
huzamosan fejlődtek ki a m a
gyar irodalomban. Valójában 
több évtizeden át szórakoz
tatta a Fővárosi Lapok s egyéb 
budapesti nagylapok olvasóit, 
,,a magyar társadalom java- 
hölgyeit” fürdötudósításaivai, 
kisnovelláival, aforizmáival, 
rajzaival, krokijaival, ,,cause- 
rie”-jeivel, s ezekben a m űfa
jokban igazán remekel, szi
porkázik, úgyhogy az újságok 
köré csoportosuló újságíró
írók legjobbjai között tartják 
számon.
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Este szeretett együtt ülni a családjával, mintha nem is király, 
hanem az ország egyik jómódú, gondtalan polgára lett volna. Nem 
ismerte a népszokásokat s a polgári erkölcsöket, s alattvalóiról 
azt ¡hitte, e jó emberek a dolguk elvégzése után mindannyian a 
családi élet intim melegénél sütkéreznek, és távolról se sejtette, 
hogy ezeknek nagy része ilyenkor a kocsmákat és kávéházakat 
látogatja s azoknak füstös levegőjében keres „üdülés”-t a nap 
izzadságos fáradalmaira. Őfelsége saját magáról íté lt ...

Az igaz, kevés embernek volt olyan kellemes otthona, mint néki. 
„Otthon” alatt persze nem a fényűző lakása, az útikönyvekben két 
csillaggal beajánlott várpalota értendő, amely oly nagy volt, hogy 
még ő maga is eltévedt néha benne, hanem az a néhány meghitt 
szoba, amelyben a családi élete folyt.

Mintha mesét mondana az ember: szép feleségén kívül három 
gyönyörűséges leánya volt. Mesékben a királyoknak mindig há
rom fiuk vagy három leányuk van — a szerencseszám meseszám 
egyszersmind — , de ő a Sorstól kedvezésül még egy pompás fiúcs- 
kát is kapott, a trónörököst. Persze, ez a fiatalúr volt a legkisebb. 
H ab jön világra elsőnek, aligha született volna a felséges párnak 
még három szépséges leánya, mert nehéz gazdasági viszonyok kö
zött az ember, ha mégoly biztos hivatalban ül is, nem szaporítja 
könnyelműen a kenyérpusztítókat, de mivelhogy a fiatal hölgyek 
előbb méltóztattak születni, félre kellett tenni a gazdasági szem
pontokat, s csak az állam jövőjére volt szabad gondolni. Így szü
letett meg a trón várományosa dupla annyi ágyúlövés durranása 
mellett, mint amennyi a királykisasszonyok földi megjelenését üd
vözölte.

A királyné az ő harminchat esztendeje ellenére alig látszott har
mincnak, sőt bátran adhatta volna magát ki ennél is fiatalabbnak,



éspedig nemcsak azért, mert ily nagyuraknak, bármit állítanak 
is, nem mer ellentmondani senki, de azért sem, mert a nagyocska 
leányai meg a gothai almanach statisztikai adatai úgyis rácáfol
tak volna. Királynék nincsenek abban a helyzetben, hogy egyetlen 
napot is eltagadhassanak az életükből, — a történelem számon 
tartja minden órájukat, s ebben a vonatkozásban akármelyik 
boltikisasszonynak jobb dolga van, mert annyi esztendőt tagad
hat el az ifjúságából, amennyit elhisznek neki. Ám azt a király
nét, aki ebben a történetben fordul elő, ez a körülmény nem bán
totta. Aki az urát igazán szereti, kevesebbet törődik a földi hív- 
ságokkal, s ő nagyon szerette az urát, biztosra vehette annak a 
viszontszerelmét, s tudta, hogy az imádó és imádott férj szemében 
ő moist is éppúgy 18 esztendős, mint 18 év előtt volt, amikor ál- 
lamrezonból a felesége lett. . .  A királynak azok voltak a legbol
dogabb órái, amelyeket vele s a gyermekeivel töltött. Mondta is 
néhány aulikus udvari ember, aki királyabb volt a királynál és 
pápább a pápánál, hogy ebben a tekintetben a Felség nem eléggé 
s nem egészen „királyi” .

És valóban, — a gondolkozása polgáribb volt, mint nem egy 
alattvalójáé, akit az ő kegye emelt a burzsoák rendjéből a neme
sek magasabb kasztjába, s aki aztán nem tudott hová lenni a 
gőgtől, is olyan fennen hordta az orrát, mintha azzal akarná meg
igazítani a toronyórát.

Akárcsak az ún. müveit középosztály valamely érdemes tagja 
— mert a műveltség nem zárja ki, mint sokan hiszik, az idealiz
must —, a király tetőtől talpig derék fiú volt, aki az erényt sze
rette, az igazságot kereste s arra vágyott, hogy népét, ha már az 
a sors érte, hogy uralkodni kelljen fölötte, boldoggá is tegye. A 
történelemben elég járatos volt, mert nemcsak azokat a históriai 
munkákat olvasta, amelyeket ad usum delphini az események cél- 
zatos levonásával egyenesen: az ő számára szerkesztettek, hanem 
olyanokat is, amelyekre az újságok, (s néha éppen az ellenzékiek) 
vezércikkei hivatkoztak, s így arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a nemes célt még csak igen kevés kollégája érhette el. S amint a 
környezetén, a miniszterein és egyéb tanácsosain végigtekin
tett, az az aggodalma támadt, hogy ez neki is aligha fog sikerülni. 
Rá kellett jönnie, hogy eszményének a megvalósításához nem ele
gendő az ő meleg vágya és becsületes szándéka, — híveinek a ha
sonló törekvése is szükséges hozzá. Kellene, hogy mindazok, akik 
az államigazgatásban s az udvari életben körülötte vannak, támo
gassák őt ebben a demokratikus munkában.



Ezt pedig, kiismerte őket, hiába várta tőlük. A felelős, kevésbé 
felelős és abszolút felelőtlen tanácsadók még azt az óhaját is „kü
lönösének tartották, hogy az alattvalóival közvetlenül érintkez
zen s velük alakszerűségekhez kötött feszes kihallgatások keretén 
kívül szóba állhasson. Ha efféle kísérletre tett célzást, a személye 
körüli miniszter fejcsóválva jegyezte meg:

— Felséged terve ellenkezik az alkotmánnyal, és beleütközik a 
miniszteri felelősség elvébe.

A miniszterelnök is csóválta a fejét, s aggodalmának ezekkel a 
szavakkal adott kifejezést:

— Ily történelemellenes cselekedetet a magam részéről nem 
mernék ajánlani.

A főudvarmester pedig nemcsak a fejét csóválta, s ekképpen 
tiltakozott:

— A királynak kerülni kell minden feltűnést.
Ha a nép egyszerűbb gyermekeivel akart találkozni, a lelkűkbe 

pillantani s velük közelebbről megismerkedni, az excellenciás urak 
összenéztek, megborzongtak, Szent Etikett asszonyságra, Tradíció 
apóra s a többi udvaroknál bevett szokásokra hivatkozva azt ta
nácsolták:

— Quieta non movere, Felséges Űr. Ne méltóztassék bolygatni, 
ami magától nem mozdul. Az uralkodóknak megvan az a nagy 
előnyük, hogy helyettük ezer szem néz és ugyanannyi szempár 
vigyáz reájuk. Mi mindnyájan a Felséged szeme vagyunk. Saját 
felséges tekintetét ne legeltesse oly tárgyakon és személyeken, 
amelyek magas figyelmére különben se méltók. Mi Felséged he
lyett eleget látunk és cselekszünk, és mindenért felelünk, amit a 
királyunk — tenni látszik.

Nem csoda, hogy a még fiatal király (az uralkodók negyven- 
nyolc éves korukban még fiatalok), akit a hatalom, amelyet év
tizedek óta gyakorolt, s a hízelgés, amelyet ugyanennyi idő óta 
unt már, nem tudott embergyűlölővé tenni, elégedetlen volt — 
mint tréfásan mondani szokta — a „pozíciójával” s különösen az
zal, hogy távol tartották a népétől, amelyet szeretett s amelynek 
sorsát egy kissé maga is, személyesen, kívánta volna intézni. 
Egyre azon töprengett hát, mint lehetne ez állapoton változtatni 
s főleg olyan megoldást találni, amely lehetővé tenné, hogy az 
alattvalóival szemtül szembe állihasson, s azoknak vágyait, pana
szait tőlük maguktól hallhassa. Uralkodók, akik a sorsukkal töb’bé- 
kevésbé elégedetlenek, a csekély számukat tekintve aránylag nem 
is éppen ritkák. . .  E történetnek hőse félig-meddig fogolynak



érezte magát a nagy uraságában, fogolynak, akinek a szabadsága 
bizonyos területre, az embereknek egy szabadalmazott osztályára 
s a napnak egynéhány órájára van korlátozva. Egyre erősbödő 
volt a vágya menekülni e lelki börtönből a szellem friss és sza
bad levegőjére, s szomorúan állapította meg magában, hogy Ő, a 
hatalmais ember kegyelmet adhat a szabadságvesztésre ítélt bűnö
söknek, s feltárhatja előttük a királyi jóság varázslatával a zárt 
házuk kapuját, de a saját börtöne ajtaját kinyitni nincs elég ha
talma . . .

Visszaemlékezett boldog gyermekéveire. Ezek a királyfiaknak 
életében is derűsek. E korszakban még nem érzik a nagy osztály- 
és rangkülönbséget, amely őket más, esetleg boldogabb halandók
tól elválasztja. Még nem jutottak tudatára az egyedülségnek, amely
ben élni kénytelenek, s amelyre csak későbben, későn eszmél
nek .. . Emlékezett az időkre, mikor neki se voltak gondjai, s ő 
is oly nyugodtan játszhatta végig a napjait, mint bármely sze
gény szülőnek a gyermeke, s eszébe jutott, mily mohó-bohó gyö
nyörűséggel olvasta akkor az Ezeregyéj színes-fantáziás meséit, 
— különösen azokat, amelyekben Harun al Rasid, a Bagdadban 
székelő kalifa álruhába öltözve bolyong a fővárosa utcáin, és sa
ját szeme-füle útján tudja meg annak a lakosságától, hogy azt hol 
és miért szorítja a jól vagy rosszul szabott cipő. (Mert nem min
dig a szűk cipő szorít a legfájdalmasabban.). . .

Kikereste könyvtárából a régi meséskönyvet, amely nem tud 
elavulni, s újból elolvasta a mindig újként mulattató — mert me
sés és minden lehetetlenségük mellett igaz és kortalan — törté
neteket. Elolvasásuk után még ellenállhatatlanabb vágya támadt 
megismerkedni a népével, amelyet közelről eddigelé csak bizonyos 
távolságról látott, — .hiszen nemzeti vagy népünnepélyeken min
dig katonák, rendőrök, zsandárok, sőt detektívek (a miniszterek
ről nem is szólva) furakodtak közéje és az őt éljenző tömeg közé, 
mintha féltették volna attól. . .  Mily jó volna bolyongani e jó em
berek közt, inkognitóban érintkezni velük, s megtudni tőlük, mi
vel segíthetne a bajukon, ha panaszuk van, s meghallgatni a kí
vánságaikat, ha azok nem túlságosan szerénytelenek! Mily jó volna 
igazán jó királynak lenni! Olyannak, aki apja vagy testvére min
den jóravaló polgárnak.

. . .  A vacsorához egy árnyalattal borúsabb arccal ült le, mint 
máskor, s a királyné részvéttel kérdezte:

— Van valami bajod, fiam?
A királyi pár azon a bizalmas és becéző hangon szokott társa

id



lógni, mint más jól élő házaspár, és fiamnak, meg édesemnek, 
meg szivemnek szólította egymást. Ebbe szerencsére nem avatkoz
hatott bele semmiféle szertartáskönyv.

— Semmi, édes szívem. Csak elgondolkoztam valamin.
— Oh, gondod, tudom, van elég! — búsult a felséges asszony.
— Azt megszoktam, s mint a hivatalommal járó kötelességet 

szívesen viselem. Ha ma egy kissé komolyabbnak látsz, annak ta
lán az az oka, hogy épp az imént — a referensek békén hagytak 
egy órácskát — mesét olvastam egy régi könyvben, amely a gyer
mekéveim emlékét idézte fel előttem, s egyúttal vágyat keltett 
bennem egy régi álomnak a megvalósítására. Tudod, micsoda 
könyv volt ez? Aj Ezeregyéj meséi.

A „három a kislány” tapsolt. (A kis trónörökös már rég aludt 
pici ágyában.)

— Igazán, papa? — kiáltotta a legnagyob'bik, már „eladó” lány, 
maholnap tizenhét esztendős. — Oh, az nagyszerű könyv! Én is 
jobban szeretem, mint Lamartine költeményeit, amelyeket a tanár 
úr most olvastat velünk.

— Igazad van, kislányom — mondotta a király. — Én is jobb 
nak s főleg mulatságosabbnak találom, mint a francia poéta hold- 
világos verseit.

A kisebb leányok (egy-egy évvel fiatalabbak a „legöregebb” - 
nél) is így ítélhettek Lamartine költészetéről, mert viharosan he
lyeselték a nénjük és papájuk kritikáját. A királyné pedig nevetve 
fordult az urához:

— Azt hiszem, te vagy az egyetlen király, aki ezeket a mesé
ket férfikorában is olvassa. Ha szabad tudnom, mi összefüggésben 
van ez. az olvasmány a hangulatoddal és a vágyaiddal?

— Megmondhatom. De hát tudtok-e. hallgatni?
Négyen kiáltották:
— Tudunk!
— Nos hát, én Harun al Rasid történetét olvastam, amint j ár

kel a népe között és ki akarja venni az alattvalóiból, hogy azok 
minő véleménnyel vannak róla, jó vagy rossz embernek tartják-e, 
s hogy mi a kívánnivalójuk, — hátha segíthetne rajtuk. Nekem, 
tudod, mindig voltak némi romantikus hajlamaim, amelyeket so
káig elfojtott a rámnehezkedő koronának a súlya, ez a hajlam most 
föltámadt. Nagy kedvem volna utánozni ezt az eredeti embert. 
Szeretnék én is úgy vegyülni a népem közé, hogy az ne is sejtse, 
kivel van dolga.

A királykisasszonyok megint tapsoltak.



— Oh, milyen nagyszerű volna! — kiáltotta az egyik. — Apa 
bizonyára csupa dicsőítést hallana, s arról győződne meg, hogy 
rendkívül népszerű. Hiszen úgy szereti mindenki!

— Csacsi vagy, kislányom — viszonozta a király. — Az ember 
sohase tudhatja, ki szereti, ki nem, amíg próbára nem teszi őket.

A királyné nem tapsolt. Megértő asszony és együttérző élettárs 
volt, oly rokoniélek az urával, hogy amit az elgondolt, az néki is 
mindig okosnak tűnt föl. De praktikusan gondolkozott (a nők ren
desen praktikusabbak a férjeiknél), s hamarosan észrevette az aka
dályokat is, amelyek a terv elé tornyosulnak. Nem ellenkezett, s 
csak annyit jegyzett meg:

— A kaland körösztülvitele nehezebb, mint gondolnád. Ma nem 
szokás álarcosán járni az utcákon, mint régente Velencében, s ne
ked sokkal nehezebb észrevétlenül kijutni a palotádból, mint akár
melyik inasodnak. A királyok egy lépést se tehetnek, hogy a szol
gáik, a titkosrendőrség s a riporterek ne értesüljenek róla.

A királynak jólesett, hogy életének osztályosa elvben egyetér
tett vele, s csak a nehézségeket említette, amelyek a kivitel út
jában állnak. Az igaz, hogy ily nehézség sok van.

— Gondoljunk ki valamit — mondotta —, ami megkönnyíti a 
szándékomat. Annyira beleszerettem e gondolatba, hogy úgy ér
zem, beteg leszek, ha meg nem valósíthatom.

— A házból csak kijuthatsz valahogy — folytatta a felséges 
asszony, aki már egészen megbarátkozott az ura kalandos tervé
vel —, de hát az arcképeddel úgy tele van a város, hogy minde
nütt, a legszélsőbb zugutcában is menten rád ismernének.

— Szeretném, ha ez volna az egyetlen akadály — jegyezte meg 
most már egészen jókedvűen a király. — Eszem ágában sincs, 
hogy a székesfővárosomban cirkáljak, ahol minden újságrikkancs 
és perecárus ismer. Vidéken próbálnék szerencsét, valamely ki
sebb városban, ahol legfeljebb az ifjúkori arcképem lóg a fon
tosabb hivatalokban, s az szerencsére vajmi keveset hasonlít a 
mostani fotográfiámhoz, annál kevésbé hozzám.

— Hó! — ijedt meg a fölséges asszony. — Ez még nehezebb! 
Iiyformán hosszabb időre, legalább 2—3 napra kellene elhagyni 
a rezidenciádat. Hogy’ képzeled ezt? Mit szólnának hozzá az esti 
lapok, ha nem tudnák értesíteni az olvasóikat, hogy hová lett az 
uralkodójuk?

— Azt, amit a reggeli lapok. Semmit. Ügy kell rendezni a szö
késemet, hogy ne tudjon róla senki. Ezért nevezem szökésnek a



,,kimenő”-met. S mivelhogy látom, hogy a hölgyvilág helyesli a 
szándékomat, keresztül is viszem. Küldjétek az orvosért.

— Hát csakugyan betegnek érzed magad? — kérdezte aggoda
lommal a fölséges asszony.

A király kisasszonyok is megijedtek.
Ellenben Őfelsége nevetett, s így szólt:
— Abból, hogy valaki orvost hívat, még nem következik okvet

lenül, hogy 'beteg.
Az egészségügyi tanácsos, akit hívattak, hamarosan és ijedten 

jelent meg a „páciens”-énél, aki sietett őt megnyugtatni.
— Ne féljen. Ezúttal nem az orvosi tudományára, hanem a pro

tekciójára lesz szükségem.
— Tréfálni kegyeskedik szerény szolgájával. Ami egyébaránt 

annak a jele, hogy Felséged jól érzi magát. A királyom vár pro
tekciót tőlem?

— Remélem, nem hiába. Mi mindig jó barátok voltunk, ugye?
— Oh, Felség!
— Vacsorázott már?
— Igenis, Felség!
— Ügy hát térjünk a dologra.
S most ugyanazt a kérdést intézte a doktorához, amellyel nem

sokkal előbb a hölgyeihez fordult:
— Tud hallgatni?
— Mint a sir — volt a felelet. — Senkinek sincs annyi elhall- 

gatnivalója, mint az orvosnak, tehát sokat kell hallgatnia. Majd
nem annyit, mint a gyóntatópapnak . . .  Oh, hány titok van itt el
rejtve, beásva, elhantolva!

S a mellére ütött, mintha jelezni akarná, hogy ez az a titokte
mető, ahol sok ember gyónnivalója van elföldelve.

— Mégis — mosolygott Őfelsége —, úgy tudom, magát igen
beszédes úrnak ismerik, sőt azt is állítják, hogy uraságod sze
reti a pletykát.

— Semmivel se jobban, mint bármely más diszkrét és titok
tartó férfiú. Az orvosok különben mind pletykásak egy kicsit, ép
pen, mert diszkrétek.

  ?
— Sok rájuk bízott titkot lévén kénytelenek elhallgatni, azzal 

kárpótolják magukat, hogy egyebekről annál többet iparkodnak 
csevegni. Ez a levezető csatornájuk. Ez teszi lehetővé, hogy úgy 
tudnak titkot tartani. . .  És különben is, minden művelt ember 
pletykás.



— Ohó! Eszerint én is — nevetett a király.
— Nem, Felség.
— Azt akarja ezzel mondani, hogy nem vagyok művelt?
— Oh, Felséged még a királyok közt is kiválóan művelt, pedig 

azok mind művelt emberek.
— Köszönöm a kollégáim nevében is . . . De hát akkor mért 

vagyok kivétel?
— Nagyon egyszerű a dolog. Mindenki az olyan embertársak 

ügyei iránt érdeklődik s azokról szeret fecsegni, akik az ő társa
dalmi osztályához tartoznak vagy annak fölötte állanak. Ezek
nek a viselt dolgairól kíván mentül érdekesebb dolgokat hallani 
s azokat esetleg továbbadni. De hát kinek a viszonyai iránt mu
tasson érdeklődést egy király? Legfeljebb a többi királyokéi iránt. 
De hát a királyok olyan kevesen vannak . . .

— Mégis róluk beszélnek és pletykálkodnak a legtöbbet — je
gyezte meg az uralkodó.

— Csodálja Felséged? Sok millió ember foglalkozik azzal a prob
lémával, hogy mint telik le az uralkodó élete, míg ez utóbbiak 
a dolog természeténél fogva nem törődnek, mert nem törődhetnek 
az embertársaik millióinak ügyeivel.

— Csalódik, doktor. Engem például nagyon is érdekel, hogy 
ezek a milliók mit kívánnak, hogyan élnek, s mi az, ami hiányzik 
nékik. Látja, most éppen ezért hívattam önt. Beavatjuk egy tervbe, 
amely titkos, s számítunk a föltétien diszkréciójára. Persze maga 
is számíthat az enyémre. Service pour service. S mivelhogy épp 
erről a témáról beszélünk, válaszoljon teljes nyíltsággal egy kér
désemre. Régen gondolok arra, hogy tulajdonképpen kitüntetést 
érdemelne tőlem a szolgálatokért, amelyeket a közegészségügy 
terén és házam körül végzett.

— Az igazat megvallva, Felség, én is már rég gondolok erre, s 
lehet, hogy régebben, mint az én jó királyom.

Nevetett a király.
— Örülök, hogy egyet gondoltunk. Nos, mit szeretne jobban: 

szép rendjelet vagy nemességet?
A doktor elpirult, s a szeme mosolygósán csillant, amikor így 

szólt:
— Megengedi Fölséged, hogy e rám nézve igen hízelgő kérdésre 

ne feleljek egyenesen?
— Kérem . . . orvosoktól megszoktuk ezt. Ha azt kérdezzük tő

lük, gyógyítható-e a bajunk, azt felelik: igyunk sok tejet, s ha 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy meddig élünk, azt a választ kap



juk, hogy ne feküdjünk le nagyon későn . . .  Halljuk azt a görbe 
feleletet.

— Nos hát, amikor szerencsém volt nemrég Felségteknél teáz
hatni, a Felséges asszony azt kérdezte tőlem, mit kívánok a teám
hoz: rumot — vagy tejszínt? Mire én bátor voltam azt felelni: 
rumot és tejszínt. S a királyné őfelsége nem haragudott meg a 
tréfáért, sőt kegyeskedett azon jóízűn nevetni.

— És kapott rumot is, tejszínt is?
— Mind a kettőt, Felség. A királyné olyan jó teremtés!
— Nekem mondja? . . . De hát én se vagyok rossz ember, s ha 

nem is nyújthatom át önnek mind a két kitüntetést egyszerre, 
mint a feleségem a két teaízesítőt, majd bizonyos sorrendben szol
gálni fogok velük.

— Oh, Felséges Űr!
— Amint látja, nekem is van némi fogékonyságom az elmés 

célzások iránt s a Wink mit dem Zanapfahl-t mindjárt észrevet
tem. Jól értettem meg önt?

— Oh, Fölséged mindent jól fog föl, s ha annak idején nyilvá
nos iskolába jár, csupa kitűnőt hozott volna haza . . . Nagyon cso
dáltam volna, ha éppen ezt a gyöngéd célzást nem érti meg. Ha 
úgy méltóztatik gondolni, hogy a két kitüntetés nem szervíroz
ható egyszerre, mint a rum és a tejszín, belenyugszom a változ- 
hatatlanba, s az ügy elintézését egészen Fölségednek a bölcsessé
gére bízom.

— Ezt a frázist már nagyon is sokszor hallottam, és alaposan 
meguntam. A bölcsességemet még többször emlegetik, mint ahány
szor ismétli jó Homérosz az Iliász alakjainak jellemző tulajdonsá
gait. Őnála Júnó istenasszony mindig ökörszemű, mi királyok pe
dig a környezetünknek s az újságoknak, főleg a kormánypártiak
nak, állandóan, évrül évre és reggeltől estig csupa-bölcsesség va
gyunk. Még szerencse, ha egynémelyikünk, mint például én is, 
elég bölcs ahhoz, hogy ezt el ne higgye. . .  Nagyon is sokat bíz
nak a bölcsességemben, és nem kevesebbet bíznak a bölcsessé
gemre. Nehéz ám az uralkodók hivatala, mert nekik ex offo mu
száj bölcseknek lenni. Ám, ha mégannyira azok, és én igazán, 
merem mondani, nem estem a fejem lágyára, mégis sokallom, amit 
e királyi erényemtől várnak. S még ön is, egyik jóakaróm, arra 
apellál!

— A Fölséged bölcsessége még mindig fényesen bevált.
— Mondja, doktorkám, ezt a hízelgést a nemesség, vagy a rend

adományozás reménye sugallta Önnek?



— Mind a kettőnek a biztos tudata, Fölség. Hiszen a királyom 
megígérte . . . S amit ő ígér, az nem marad ígéret.

— No, maga az őszinte hízelgők közé tartozik, s rajta leszek, 
hogy ne hízelgett légyen hiába. Meg lesz velem elégedve.. . S 
most az a kérdés, én is meg leszek-e elégedve magával? Arról van 
ugyanis szó —

Hosszú tanácskozás indult meg, amelynek végén a haditerv ké
szen volt.

Az orvos teljesen veszélytelen, de oly természetű bajt fog meg
állapítani a ,,beteg”-énél (aki egészséges, mint a makk-király), 
amely őt 3— 4 napra ágyba kényszeríti. Ez idő alatt — így fog 
szólani az orvosi tanácsadás — Őfelsége, akinek ,,abszolút nyuga
lomra van szüksége” , állami ügyekkel nem foglalkozhat, s a ta
nácsosait se fogadhatja.

— Néhány napig legalább majd eldicsekedhetek magamban, hogy 
„tanáccsal el vagyok látva” — nevetett a király, amikor a plá- 
num e pontját tárgyalták. — Nem is képzeli, minő pompás dolog 
az, néha-néha tanácstalanul állni s a maga esze után járni.

Akkor aztán a beteg ápolásának a nehéz kérdésére tértek át, s 
tárgyalás közben az az aggodalom is felmerült, hogy valaki — 
mert az indiszkréciónak nincs határa — vi, clam vagy precario 
a betegszobába tolakodik, s ott arról győződik meg, hogy ott nem 
fekszik senki. Mire a királyné azt javasolta, hogy ő és a leányai 
fognak mint betegápolók szerepelni, s kívülük csak a „háziorvos” - 
nak lesz joga bejutni a pácienshez.

— Pompás gondolat! — kiáltotta az orvos. — Ebben a formá
ban fogom a betegség hírét a lapokkal közölni. S hogy a közönség 
meg ne ijedjen, azt is kiszerkesztem, hogy tekintettel a betegség 
előreláthatólag rövid tartamára, könnyű lefolyására és teljesen 
veszélytelen jellegére bulletin-eket nem adunk ki.

— Helyes! — mondta a király, s aztán a király asszonyhoz for
dult, s mosolyogva így szólt: — Az, hogy az ápolásomra vállalko
zol, igen jó hatással lesz a közvéleményre. A nép újból meg fog 
győződni arról, amit régen tud, hogy nemcsak jóságos királyné, 
de hűséges élettársa is vagy az uradnak.

— Éspedig akkor is, amikor Te engem „hűtlenül” elhagysz — 
enyelgett a királyné. — Ebből is látszik, mennyivel különbek az 
asszonyok a férfiaknál. Akikor is hajlarídó vagyok ápolni téged, 
amikor nem vagy beteg.

A fődolog ilyformán el volt intézve. Megtalálták a módját an
nak, mint lehet Őfelségét néhány napra láthatatlanná tenni. Így
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hát az új Harun al Rasid most már hozzáfoghatott az úti készü
lődésekhez.

Egy egészen tisztességes külsejű, de éppen nem elegáns kézi
bőröndöt a doktor kölcsönzött oda a királyának, aki a maga dí
szes, címerrel ellátott és jelvényes luxuskofferjeinek a legszeré
nyebbjével se mehetett fölfedező útjára, a hölgyek pedig abba 
gyömöszölték bele azokat a ruha- és fehérneműket, amelyekre a 
kirándulónak néhány napra szüksége lehetett. A  csomagolás per
sze nem történt lege artis, — a királyné s a lányai ezen a kalan
dos napon pakoltak életükben először. De az útrakészülőnek na
gyon tetszett ez a dilettáns munka. Arra gondolt, hogy hazafelé- 
jövet néki magának kell majd ezt a dolgot végezni, s az valószí
nűleg még kontárahb mű lesz. . .  Ami pedig a jó Istent illeti, az 
tudvalevőleg az ortográfiára se néz, hanem a szívre, amely az 
írást diktálja, — hát hogy’ tekintene szigorúan egy szabálytala
nul pakolt kofferre, amelyet a hitvesi hűség s a gyermeki szere
tet ütött nyélbe, nem szakszerűen, de a legjobb szándékkal!. . .

. . .  Kora reggeli vonattal, lassú bumlival, indult útjára a király. 
A doktorral valahogy — nem volt éppen könnyű dolog! — kiosont 
a palotából az egyik hátsó kapun. Lopva, mint az összeesküvők. 
Az utcán még alig járt valaki.

— Először csalok életemben — jegyezte meg nevetve a király. 
— Az őrséget sikerült becsapnunk.

— Csak föl ne ismerjék valahol Fölségedet! — sopánkodott a 
doktor.

— Attól nem félek — nyugtatta meg a király. — Feleségem a 
festékes ládikója segítségével változtatott annyit az arcomon, a 
hajamon és a bajuszomon, láthatja ön is, hogy bátran adhatom ki 
magam professzornak vagy akár kereskedelmi utazónak. Az öltö
nyöm se éppen királyi. Eltekintve attól, hogy a népem még alig 
látott másképp, mint uniformisban, a civil ruháim közül is a leg
kevésbé „királyi” -t választottam.

— Nos hát, Glück auf! Sok szerencsét és jó utazást, Felséges 
uram — búcsúzott a doktor, aki csak a legközelebbi autótaxi-állo- 
másig kísérte el a betegét.

— Aztán szorgalmasan látogasson meg a távollétem alatt, s el 
ne hanyagoljon! A küszöbön pedig úgy álljon, mint Cerberus, és 
senkit be ne bocsásson hozzám. „Abszolút nyugalomra van szük
ségem” , mint az én derék orvosom mondta.

Beszállt a kocsiba, s a doktor odaszólt a sofőrnek:
— Az északi pályaudvarhoz vigye a nagyságos urat!
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Csak mikor az autó már elindult, jutott eszébe II. Harun al Ra- 
sidnak, hogy fogalma sincs arról, mennyi a viteldíj. Eszébe jutott 
egy rokonának, szintén uralkodónak az esete, akit egyszer egy 
kollégája megkért, járuljon ő is hozzá valamivel egy botrányosan 
eladósodott atyafiuk ügyeinek a rendezéséhez.

— Igen — felelte az —, nagyon szívesen. Segíteni kell rajta.
— Mennyivel járulnál hát hozzá, hogy ranszírozzuk szegényt?
— Szívesen adnék öt napóleont — felelte az nagylelkűen.
Annyira nem volt tájékozva a pénz értékéről, hogy azt hitte,

száz frankkal segíthet a bajba jutott kuzénon. Később, amikor 
fölvilágosították, akikor persze százezer márkát guberált ki.

No, ő ennyire mégse gyakorlatiatlan. De hát taxin még sose 
járt, s halvány sejtelme se volt arról (ahogy az udvarnál egy tré
fás kamarása mondani szokta: Keine Spur von dér Idee einer 
Ahnung von einem Begriffe), mennyit kell egy útért fizetni. Hogy 
nagyon feltűnővé ne tegye a kétségeit s ne adjon a sofőrnek tíz
szer annyit, amennyi dukál, s még kevésbé tizedrész annyit, 
amennyi a taksája, naivul megkérdezte tőle, mikor a pályaház
hoz értek, mivel tartozik neki, s nem győzött csodálkozni, hogy 
milyen kevéssel, pedig a jó ember dupla annyit kért, mint szabad 
lett volna.

így aztán „előlépett” Őfelsége. Nagyságosból méltóságos lett. 
Miikor szó és alku nélkül fizetett, a kocsivezető így búcsúzott tőle:

— Jó utazást kívánok, méltóságos Uram!
Amikor a kocsiból — mint az újságok írnák — rugalmas léptek

kel kiszállott, előtte terpeszkedett a nagy barna pályaház, amely
nek főkapujánál máskor díszkísérettel s legújabb típusú nagy au
tójával szokott népe harsány éljenzése mellett megállani. Tanács
talanul nézett körül. Nem tudta, merre tartson. Szerencsére a 
hordár, aki a sofőrtől a kicsi bőröndöt további intézkedés végett 
átvette, tudta. Vezette a pasasát, és közben megkérdezte tőle:

— Hányadik osztályon tetszik utazni?
Ez a kérdés nem hozta zavarba a gyakorlatiatlan utast. Otthon 

a családi tanács úgy döntött, hogy „második”-ra kell jegyet vál
tani. Az „első” nagyon is előkelő, a „harmadik” pedig túl vegyes 
ahhoz, hogy a király akár az egyikben, akár a másikban a népe 
igazi szellemével és annak hamisítatlan jellemével találkozhatna. 
Az orvos szerint vasúton a közbülső kocsiosztály fejezi ki leghí
vebben a közönség mentalitását és erkölcsi fölfogását. A szocioló
gusok s a lélekelemzők aligha adtak volna igazat neki, de a vi



lági dolgokban kissé tapasztalatlan család elhitte. Őfelsége hát azt 
felelte:

— Természetesen másodikon.
És alig várta, hogy meglássa, hogyan fest egy ilyen kocsi. Mi

lyenek az ülések, milyen a társaság ott, s mit fognak az utasok 
beszélni? . . .

A jegypénztárhoz értők.
— Várjon meg itt engem, amíg a jegyemet megváltom.
— Nem tehetem, nagyságos úr. Még egy pasasom van, s egy 

kis szerencsével akadhat egy harmadik is. Ne tessék a káromat 
kívánni. Ott leszek pontosan az i'dulásnál. Csak tessék a számo
mat kiáltani.

A király meghökkent. Érezte a gyámoltalanságát, s félt, hogy
még elhagyatottabb lesz, ha ezt az egyenruhás embert nem tudja
maga mellett.

— Maradjon csak — biztatta. — Kárpótolni fogom azért, amit 
elmulaszt.

A hordár fürkésző tekintetet vetett a pasasára. Mintha vizs
gálta volna, vajon ez az úr, aki „természetesen” második klasszi
son utazik, jó-e az összegre, amelyet vár tőle, s amelyet olyan 
úriembertől vasalna be, aki „természetesen” első osztályú fülkébe 
száll be vagy éppen ingyenjeggyel utazik. Mert ez utóbbiak a leg- 
nagylelkűbb borravalózók. A tanulmányozás, úgy látszik, előnyö
sen ütött ki a második osztályra nézve. A csomaghordó bizalom- 
gerjesztőnek találta az arcát, s így szólt a királyhoz:

— Ha parancsolja, meg is válthatom a jegyet.
Ez persze kényelmes lett volna, de az utas, aki még sohase vál

tott jegyet, át akarta élni az utazás minden szenzációját, s azt 
felelte:

— Majd én magam.
És odaállott a jegypénztárhoz. Tévedésből nem arra az oldalra, 

amelyet a szabályok előírnak.
Az egymás hátán szorongó utasok zúgolódtak, egy rendőr pedig 

hozzája sietett, és rászólt:
— Tessék átkanyarodni a másik oldalra és a sorát várni!
S dörmögve tette hozzá:
— S ez tartja magát úriembernek! Ügy tesz, mintha világéle

tében először utazna!
Akit így rendreutasított, az barátságosan mosolygott, s magá

ban gondolta:
— így bizony, először!



De mert tetszett neki ez a kalandosság, s mert hűséges köve
tője akart lenni a rendeletnek, amelyet az ő nevében adtak ki,
azok mögé állott, akik megelőzték, s türelmesen várta, amíg sor
kerül rá. Türelmesebben, mint bárki azok közül, akik aznap in
dultak útra, valamerre.

A város neve, ahová készült, föl volt írva a noteszébe, s be
téve is tudta. Érthetően s hangosan mondta ki. A pénztáros a je
gyet ellátta a napi bélyegzővel, kissé kijjebb is tolta az ablakon, 
de néhány ujját rajta tartotta. Világos volt, hogy nem adja ki a 
kezéből, amíg az árát meg nem kapta. A király nem volt hozzá
szokva hasonló bizalmatlansághoz — a hitele igazán korlátlan 
volt —, de ebben az esetben örült rajta. Ez is újabb bizonyítéka
volt annak, .hogy senki se ismerte föl.

— Mi az ára? — kérdezte naivul.
— Azt nem szokás kérdezni — rivallt rá a pénztáros.
De azért megmondta, s szokása ellenére fölpillantott — vasúti 

pénztárosok ezt tapasztalás szerint ritkán teszik — , amikor meg
látta a pénzt, amelyet eléje tettek. Arany volt. Régen nem fizet
tek ezzel a valutával. Olyan csodálkozással nézett az utazóra, hogy 
az belepirult.

Megijedt. Hátha mégis sejtik a kilétét! De a pénztárost egészen 
más probléma izgatta. Földobta néhányszor a vörösessárga érmet, 
s csak mikor a tiszta csengése kétségtelenné tette a valódiságát, 
csak akkor vette le kezét a jegyről. A király megkönnyebbülten 
lélegzett föl, s a visszajáró összeget nyomban továbbította a hor
dárjának, aki e fináncművelet folytán most már kétségtelenül 
meggyőződött arról, hogy nem fizet rá az üzletre, s csak azért 
nem titulálta méltóságosnak a bőkezű pasasát, mert ez a rang
jelzés nyilvánvalóan csak az első osztályú utasoknak dukál. El
lenben nagy udvariassággal kérdezte:

— Dohányzó vagy nemdohányzó szakaszt parancsol?
— Mindegy — felelte Őfelsége, akinek még sohase volt alkalma 

gondolkozni ezen a kérdésen, de aztán mégis hozzátette: — do
hányzóba szállók.

Gondolta, itt többféle típussal, érdekesebb emberekkel találko
zik. A dohányos ember, olvasta valahol, főleg ha megengedik, 
hogy rágyújtson, kedélyesebb, mint az, aki akár takarékosságból, 
akár egészségi okokból megvonja magától a szivar vagy cigaretta 
vigasztalását.

A kupéban csakugyan jó társaságot talált, — éppen olyant, ami
nőt keresett. Talán azért találta ilyennek, mert néki ma minden



érdekes. Lehet. . . Szinte a mesék birodalmában érezte magát, ami
kor hat olyan emberrel ült együtt, akik közül egyet sem ismert. 
Először történt ez vele életében. És olyan szűk helyre gyömö
szölve, amelyen otthon másodmagával se fért el, — hiszen meg
szokta, hogy tiszteletből mindenki drei Schritt vöm Leib tartotta 
magát tőle. Mulattatta ez az újszerű helyzet. De csak egyedül ő 
örült, a többi hat utas inkább bosszankodni látszott, s nem valami 
nagyon sugárzó arccal fogadta a „betolakodó” jövevényt. Vasúti 
kocsikban mindig sokallják egymást a bentülők. Egyik-másik mo
rogva fogadta a jó reggelt-kívánását, s akadt olyan is köztük, aki 
azt egyáltalában nem viszonozta. Csodálkozott a király, hogy ilyen 
udvariatlan alattavalói is vannak, s föltette magában, hogy orszá
gának az egyetemein tanszéket fog fölállítani a jó modor és ud
variasság tudománya részére. Föltéve persze, hogy sikerül ehhez 
megnyerni az oktatásügyi miniszternek a hozzájárulását. . .

A hangulat csak akkor enyhült meg irányában, mikor a hordár 
hálából a fejedelmi borravalóért mélységes alázattal kívánt jó 
utazást és szerencsés megérkezést neki. Meg kellett ennél az al
kalomnál győződnie arról, hogy előfordul eset, amikor egy hordár 
csinál pozíciót a királynak. Oh, milyen érdekes az élet, ha az em
bernek nem muszáj uralkodni!

így aztán ő is részt vehetett a beszélgetésben, amely már nagy
ban folyt, mikor a kupéba lépett. Kettennhárman, talán többen 
is, régibb ismeretségben lehettek egymással, a tónusról ítélve, 
amelyben diskuráltak. Lassankint és programszerűleg ő is bele
vegyült a társalgásba. Persze illő diszkrécióval. Magas állású em
berek aránylag mindig szerényebbek, mint az olyanok, akik büsz
kék arra, hogy második osztályon pompázhatnak. Ami náluk arisz- 
tokrataságot és kivételes helyzetet jelent ama többséggel szemben, 
amely kénytelen a harmadik vagy — oh, borzalom! — negyedik 
osztályon utazni.

Természetesen az utazásról beszéltek, általánosságban és a mai 
alkalomból, s a vasutat szidták mint üzleti intézményt és mint 
közlekedési eszközt. Amióta légi utazás van, azóta a vasutat azok 
is lenézik, akiknek semmi kilátásuk, hogy valaha zeppelineken 
fogják hasítani a levegőt.

— Se nem elég gyors, se nem kényelmes — panaszkodott az 
egyik. — Mindenképp reformra szorul.

— Minek is indítanak ilyen lassú vonatokat? — elégedetlenke
dett egy másik. — Ha vasút, legyen vasút.



— Bezzeg külföldön. . .  — jegyezte meg egy úr, aki, úgy lát
szik, járt már túl a határokon.

De nem folytathatta, mert valaki közbeszólt:
— Ott bizony másképpen van. Különösen Amerikában, ahol a 

vasutak éppúgy magánkézben vannak, mint az áruházak és ven
déglők. Ott persze élelmes üzletemberek állanak a vonatok élén, 
akik versenyeznek egymással, hogy ki a gyorsabb és ki az ol
csóbb.

Az utazók egyike államférfiú pózzal magyarázta:
— Hja, az állami intézmények sohase lehetnek tökéletesek.
Ez már a mi utasunk szakmájába vágott, és megkérdezte:
— Vajon miért?
— Hát a hivatalnok-vircsaft miatt — kapta feleletül. — A tiszt

viselők a vasutat nem üzletnek nézik, hanem bürokrátikus intéz
ménynek.

Valaki más folytatta:
— A vasúti igazgatók nagyon is kényelmes urak. Az irodájuk

ban előkelősködnek, s mindent az üzletvezetőkre bíznak.
— Ezek pedig a felügyelőkre — tréfálkozott egy másik.
— És ezek a még apróbb hivatalnokokra — duplázott rá egy 

harmadik.
— Oh, fejétől bűzlik a hal — állapította meg az, aki a témát 

fölvetette. — A miniszter semmit se törődik az utazóközönség pa
naszaival. Megelégszik azzal, ha elég jövedelmet hoz a vasút s ő 
szép kimutatással tud port hinteni az ellenzék szemébe.

— Szép kis kormány! — sóhajtott valaki.
így mondta: kormány, hosszú, nagyon nyújtott ó-val, s ebben a 

betűben annyi fájdalom volt! Indulatszó lett belőle a szó közepén, 
s így hangzott: óh!

Őfelsége már attól kezdett félni, hogy ha így folytatják, nem
sokára rája kerül a sor. S a kormányt ő nevezte ki, — úgy érezte, 
védelmeznie kell, és csendesen mondta:

— A kormány nem is olyan rossz.
— Igaz — replikázott valaki. — Volt már rosszabb kormá

nyunk is.
S egy másik megszólalt:
— De volt jobb is.
Azután egyenesen a királyhoz fordult:
— Uraságodnak talán tetszik a kormány?
Őfelsége kissé zavarba jött, s mentegetődzve felelte:
— Bocsánatot kérek, utazásközben elvből nem politizálok.



— Azt hiszem, okosan teszi — hagyta rá egy idősebb úr. — 
Az ember sohase tudhatja, kivel kerül egy kupéba. Idegenekkel 
szemben úgyse nyilatkozhatik az ember teljes őszinteséggel.

— Nos — hősködött egy másik. — Én ezt az elvi álláspontot 
nemcsak nem helyeslem, de határozottan gyávaságnak tartom. Én 
bizony bárki előtt bátran vallók színt, s a titkos választásnál is 
nyíltan szavazok. Azt se bánnám, ha egyszer a királlyal kerül
nék össze hajón vagy vasúton, ami persze lehetetlen, hogy előtte 
is föltárjam a véleményemet.

Harun al Rasid kíváncsian kérdezte:
— Ugyan mit mondana neki?
— Azt, hogy ő a legjobb ember a világon, de jobb ember, mint 

király.
— Miért?
— Mert nem jól válogatja meg a minisztereit.
Sóhajtva mondta II. Harun al Rasid:
— Ez valószínűleg nem könnyű feladat.
— Persze, hogy nem. De ha meghallgatná a magunkfajta em

ber véleményét is, lehet, hogy különb minisztereket nevezne ki. 
Mi egyszerű emberek gyakran jobban tudjuk, mi kell az ország
nak és a polgárságnak, mint azok az előkelőségek, akiknek sorá
ból a . király, néha bizony nem a legszerencsésebben, kiszemeli a 
tanácsosait. Őfelségét, szegényt, akárhányszor félrevezetik, s olyan 
egyéneket ajánlanak néki, akik talán sokat tudnak, értenek is 
valamennyit az államigazgatáshoz, de híján vannak minden szo
ciális érzé'knek, s nagyobb súlyt vetnek arra, hogy az adók pon
tosan folyjanak be, mint arra, hogy az országot művelt és elégedett 
nép lakja.

— S magáról az uralkodóról mit tart Uraságod? — kérdezte 
Őfelsége, s iparkodott lehetőleg elfogulatlannak látszani.

Valaki közbeszólott:
•-— Oih, tisztelt uram! ön  az imént úgy nyilatkozott, hogy út

közben nem szokott politikáról beszélni. S most, elvi álláspontja 
ellenére, annyira belemélyed a politikába, hogy a király szemé
lyét is belevonja a diskurzusba.

— Nem én tettem — védekezett a király — , hanem a tisztelt 
előttem szóló.

— Ügy van — bizonyította az, akihez a kérdést intézte —, és én 
szívesen válaszolok. A király, mondtam már, jó ember: olyan, akit 
úgy általánosságban ,,jó fiú” -nak szokás nevezni. De hát ő is csak 
ember. Nem lehet annyi füle, hogy meghalljon minden panaszt, s



nem lehet annyi szeme, hogy meglásson minden visszaélést, amit 
a közegei elkövetnek.

— Ki tudja, valóban olyan jó ember-e? — kockáztatta meg a 
kérdést a király, azt remélve, hogy igenlő feleletet kap rá, de ag
gódva is, hogy valami kellemetlent fognak rá mondani.

Egyik eset se következett be. Az utasok megdöbbenve néztek 
egymásra, és sugdolózni kezdtek, — oly halkan, hogy amit mond
tak, a király nem hallhatta.

— Vigyázat! — így szólt az, egyik. — Nem valami agent provo- 
cateur ez? Előbb erösködik, hogy nem politizál, s aztán bemártani 
iparkodik, valószínűleg, hogy minket bemártson, magát a király 
fölkent személyét is!

— Lehet, hogy detektív — aggodalmaskodott egy másik.
— Ily körülmények közt legokosabb lesz hallgatni — suttogta 

egy harmadik.
És végre megszólalt az, akihez a király a szavait intézte:
— Őfelségéről pedig jó lesz nem tenni megjegyzéseket. Az úr 

megjárhatja, ha rosszat mond róla.
— Ez igazán eszem ágában sincs — mondta egészen őszintén a 

király.
De nem hitt neki senki. A hangulat alaposan megromlott, s a 

társalgás végelgyengülés elé nézett. Akik régtől ismerték egymást, 
az otthoni és családi ügyeiket tárgyalták meg, a többiek pedig, ki 
könyvet, ki újságot vett elő, és azt bújta. Gyanús útitársukat a 
bojkott egy nemének vetették alá. Nem szólott hozzá többé senki. 
A bizalmatlanság magva el volt hintve, s Őfelsége kezdte rosszul 
érezni magát a kupé ellenséges atmoszférájában, s ily körülmé
nyek között legjobbnak vélte, ha a legközelebbi nagyobb állomá
son kiszáll a kocsiból, ahol oly nem szívesen látják. Meg is tet
szett neki a legközelebbi pályaudvar, s a közönség is, amely ott 
kisvárosi szokás szerint leste a vonatok jövését-menését.

Gondolta, bizonyosan rokonszenves lesz a város is, amelyhez 
tartozik. Kissé bántotta, hogy az útitársai, amikor elköszönt tőlük, 
hűvösen viszonozták a búcsúszavát, s nemigen titkolták afölötti 
örömüket, hogy eggyel kevesebben lesznek a szakaszban, s föl
tűnt neki, hogy az urak közül, pedig ketten sokkal fiatalabbak 
voltak, mint ő, senki sem segítette amikor a táskáját emelte ki a 
hálóból. De másrészről, mint királynak, hízelgett ez a hidegség, s a 
tudat, hogy azért haragusznak rá, mert az uralkodójukról nem 
nyilatkozott kellő tisztelettel.

A poggyászát itt is hordárra bízta.



Először volt életében egyedül idegen városban.
Vajon mi vár itt rá?
Hordárjának a számát nem nézte ugyan meg, de ebből a mu

lasztásból nem származott nagyobb baj, mert — a város igen kö
zel lévén a pályaházhoz — gyalog követte őt abba a vendéglőbe, 
amelyet az azzal ajánlott neki, hogy a tanfelügyelő úr is ott szo
kott megszállni, amikor inspekcióra jön.

— Nos — egyezett bele mosolyogva az utazó —, ha a tanfel
ügyelő úrnak jó az a hotel, akkor nekem is jó lesz.

Még sohase lakott vendéglőben, s egészen boldognak érezte 
magát, hogy ilyen újszerű gyönyörűségben lesz része. Amit a ke
reskedelmi utazók, ügynökök, politikusok és egyéb gyakorta-rád- 
lizók a lelkűkből meguntak, az rá különös vonzóerőt gyakorolt. 
Eszébe jutott a rokona, szintén nagy birodalomnak az ura, aki 
egyszer elbeszélte neki, hogy életének legnagyobb szenzációja és 
legemlékezetesebb napja az volt, amikor a Balti-tenger partján 
flunder-1 ehetett, — olyan halat, amelyet a legegyszerűbb halá
szok is csak faute de mieux esznek, ha jobb táplálékra nem akad
nak. Magában elégedetten állapította meg:

— Az expedícióm nem rosszul kezdődik.
Hamar feledte el, hogy amikor az útitársai jóformán kitessékel

ték a kupéból, bánatosan sóhajtotta:
— No, az utazásom nem valami jó kezdettel indul.
De hát az optimista, főleg ha méghozzá idealista is, hamar bé- 

kül meg minden kedvetlenséggel, s az éremnek mindig azt a fe
lét látja, amely csillog. S ha mind a kettő kopott és homályos, 
akkor is legalább az egyiket fényesnek nézi.

A  Három Galamb-hoz címzett szálló előtt állottak meg, ahol — 
első eset a másodosztályú utas életében — nem a város polgár- 
mestere fogadta ünnepi ruhás és zászlódíszes küldöttség élén, har 
nem a hotelportás, akinek a hordár bizalmasan a fülébe súgott 
valamit. Valószínűleg azt, hogy a vendég a tanfelügyelő úr szo
bájára pályázik. Mert abba kalauzolták föl.

A 6. számú szóiba mellett, amelyet megnyitottak előtte, nem 
volt ugyan fürdőszoba (s a hotelnek egyáltalában nem volt ilyen 
alkalmatossága), de hát annak legújabb lakója nem azért jött ide, 
hogy f űröd jön, hanem hogy tapasztalatokat gyűjtsön, s mentül 
több ismeretséget kössön. S mivelhogy e szobának legnagyobb 
erényeképpen újból azt a vendégkönyvvel is bizonyítható tényt 
emelték ki, hogy a nagyságos tanügyi inspektor úr szokta azt 
minden hóban 1—2 napig lakni, szívesen telepedett le benne. Nem



ismerte ugyan közelebbről a tanfelügyelőket (mindössze kettőt- 
hármat fogadott kétperces kihallgatáson, mikor azok valamelyes 
kitüntetés megköszönése végett kihallgatásra jelentkeztek nála), de 
úgy gondolta, hogy magasabb pedagógiai képzettségű férfiak — s 
Őfelsége azt képzelte, hogy e jó urak ilyenek — csak tudják, mi
lyennek kell egy szállodai szobának lenni. Épp ezért, mikor a 
szobapincér azt kérdezte tőle, konveniál-e neki a szoba, teljes 
megelégedéssel felelte:

— Semmi kifogásom sincs ellene.
— Szebb szobánk nem is igen van. Csak még egy dísztermünk, 

Prunksaal-unk, amelyet persze kiválóan magas állású uraknak 
tartunk fönn.

A vendég mosolygott.
— Nos hát, nagyon bölcsen tették, hogy nem oda helyeztek. 

Képtelen lettem volna megfizetni, s ki tudja, jól éreztem volna-e 
magamat benne.

A pincér ekkor kissé lehalkította a hangját, s így szólt a ven
dégéhez:

— Még csak arra kell kötelességszerűen figyelmeztetnem Nagy
ságodat, hogy szállodai szokásaink nem engedik meg, hogy a ven
dégek hölgyeket vigyenek föl a szobájukba.

Nevetve felelte a király:
— Nyugodt lehet, barátom, a városban egyetlen hölgyismerő

söm sincsen.
S magában gondolta:
— Derék, erkölcsös nép ez az enyém.
A bejelentő lapra, amelyet elébe tettek, természetesen költött 

nevet írt, s a „foglalkozás” rovatába ezt: magánhivatalnok. Ami 
kétségtelen rendőri kihágás volt, mert másképpen hívták, és nem 
magán-, hanem köztisztviselő volt, de reménykedett, hogy a visz- 
szaélés, amelyet elkövetett, sohase fog kiderülni. S ha mégis. .. 
Kissé hamiskásan rajzolta ki maga elé annak a nagyszerű színi-, 
sőt mozielőadásnak a képét, amely akkor állna elő, ha igazolásra 
szólítanák föl és ő kénytelen volna bevallani.. . Nagyon csi
nos kis vígjáték lenne, — de hát ne legyen az! Nem azért jött el 
hazulról, hogy heccet csináljon vagy bohózattémát szolgáltasson 
a filmszövegíróknak, hanem hogy tanuljon s a népe baján se
gítsen . . .

Magára maradván a szobájában, amelyet egész életében a tan- 
felügyelő úr szobájának fog nevezni, kissé körültekintett benne. 
Utazott körülötte, mint egy francia klasszikus író, akinek a híres



művét — Utazás a Szobám körül — még ifjúkorában nagy élve
zettel olvasta. Ami legjobban ragadta meg a figyelmét, egy táb
lácska volt, amely a villamos csengő gombja fölött függött. Ezek 
a különös szavak voltak olvashatók rajta:

— A pincérnek egyszer, a szobaleánynak kétszer, a háziszolgá
nak háromszor tessék csöngetni.

Ez megint egészen új dolog volt, s nagyon megtetszett az uta
zónak, aki nyomban arra gondolt, hogy valami ehhez hasonló és 
igen célszerűnek látszó intézményt otthon is próbál majd meg
honosítani. De hamar letett e reform tervéről, mert eszébe jutott, 
hogy a dolgozószobájába hiába szögeznének föl ilyen táblát, — 
neki nincsen se pincére, se szobalánya, se háziszolgája (vajon mi 
is ez az utóbbi?), s nincs is szüksége ily személyzetre, mert 
Laurenciusz, a komornyikja, egyszeri csöngetésre mindig rendel
kezésére áll, s általa akár még egy tucat a szolgahadseregből. El
lenben, tovább töpren'kedvén a meglepő fölfedezésen, sokallotta, 
hogy a tanfelügyelő úrnak, amikor itt lakik, ily tekintélyes ud
vara legyen, s ekként elmélkedett:

— A tanfelügyelőknek egészen csinos jövedelmük vagy igen te
kintélyes fix fizetésük lehet, ha úton is hárman szolgálják ki őket. 
Otthon bizonyosan kétszer ennyi szolgával rendelkeznek.

Szinte hinni se akarta, hogy a Három Galamb ilyen kényelem
mel tudja ellátni a vendégeit, s mialatt a kofferját pakolta ki 
(először tette életében!), csupa kíváncsiságból, megnyomta a vil
lamos gombot.

A dolog nem volt „pumpic” — a pincér nyomban előtte ter
mett.

— Parancsol a nagyságos úr? — kérdezte.
A nagyságos úr kissé zavarba jött, mert nem tudta, hogy ha

marjában mit parancsoljon. Mégis, hogy mondjon valamit, így 
szólt:

— Azt akartam megtudni, hogy mi az ára a szobának.
— Az árszabás ott függ az ajtón — felelte a pincér.
A kérdéses tarifa csakugyan ott volt. A király nem végezte va

lami alaposan az utazást szobája körül, hogy a figyelme ezt a kö
rülményt is elkerülte.

— Oh, kérem — mentegetőzött. — Bocsánatot kérek, hogy hiába 
fárasztottam. Nem vettem észre.

Kis idő múlva kétszer csöngetett.
A hatás meglepő volt. A szobalányok még a pincéreknél is für



gébbek. De kacérabbak is. Csinos leány jelent meg a színen, aki 
mosolyogva kérdezte:

— Mivel szolgálhatok a nagyságos úrnak?
— Még egy törülközőt kérek — mondta barátságosan a ven

dég. — Tudja, megszoktam otthon, hogy mindig kettőt kapok.
Pár perc múlva ott volt a törülköző és a lány is, s az utóbbi 

kérdezte:
— Más semmivel se szolgálhatok?
A király azt felelte, hogy „momentán” semmivel, pedig a lány 

alighanem azt gondolta, hogy ha hölgyeket nem szabad hozni a 
hotelbe, abból semmiképpen se következik, hogy az ottlevőket is 
ignorálni legyen köteles a vendég. Kissé kedvetlenül hagyta ott a 
6-os számú szobát. Lehet, hogy a . tanfelügyelő úr egyéb szolgá
latokat is igénybe vett tőle . . .

A háziszolgára már nem is csöngetett a szoba legújabb ven
dége. Az eddigi tapasztalatok után biztosra vette, hogy három
szori csöngetésre az is megjelenne. Nem volt rá kiváncsi. És nem 
is tudott volna mit kérni tőle.

Ahogy kissé rendbeszedte magát (már amennyire a hotel sze
rény kényelmi eszközei engedték), lement a földszintre, és tuda
kolta, hol van az ebédlő. Nemrég múlt tizenkét óra, s mulatságos
nak találta, hogy déltájban ebédelhet egyszer, ezer angol mér- 
földnyire az udvari rendtől, amely ebben az órában „második reg
geliét ír elő. A szálloda tulajdonosa maga kalauzolta be az ét
terembe, s ezekkel a szavakkal ajánlott föl néki asztalt:

— Nagyon előnyös hely. Távol minden légvonattól és kilátással 
a korzóra.

Végignézett a termen, s úgy látta, némelyik asztalnál hárman- 
négyen is ülnek, másokat pedig egyetlen vendég foglalt el. Ismer
kedni óhajtván mentül több emberrel, így szólt az hotelier-hez:

— Nem szeretek egyedül étkezni. Társaságban jobban ízlik az 
étel. Mért nem vezetett oly asztalhoz, amelynél már ül valaki?

— Ez nálunk szokatlan dolog, nagyságos uram. Itt az a divat, 
hogy amíg egyetlen üres asztal van, ahhoz telepszik a vendég. 
De ez a fővárosban is, tudhatja Uraságod, hiszen onnan jön, szin
tén így van.

A király nem tudta. Sose volt még vendéglőben. De nem merte 
bevallani, inkább azt mondta, ami szintén igaz volt:

— Nem járok vendéglőbe. Otthon mindig a lakásomon étkezek.
— Persze van családja?



— Van — felelte Őfelsége, és a hangján észre lehetett venni, 
hogy szeretettel gondol a famíliájára.

Hízelegni akart hát neki a vendéglős, amikor tudakolta:
— Hányán vannak?
A király nem merte elmondani, hogy három leánya és egy fia 

van otthon. Attól tartott, hogy erről az adatról nyomban ráismer
nek. Szinte szemrehányóan tekintett magába, hogy annyit kell 
hazudnia, s így felelt:

— Három fiam és egy leányom van.
Ez csakugyan nem tűnt föl gyanúsnak. Sőt ellenkezőleg. A ven

déglős szinte örömmel felelte:
— Akkurát mint nekem . .. Nos, ha parancsolja Uraságod, majd 

keresünk társaságot.
— Nem parancsolom — jegyezte meg a király —, de kérem, 

tegye lehetővé . . .  Talán akad ebben a teremben valaki, aki ha
sonlóan gondolkozik.

— G. tanár úr olyan ember, aki szeret diskurálni — mondotta 
a szállodás, s az ő asztalához vezette vendégét. — Megengedi, ké
rem, hogy ez az úr itt helyet foglalhasson?

— Oh, szívesen — volt a válasz.
A király bemondta a bejelentő lapra írt nevet, tudomásul vette, 

bár nem valami jól hallotta, a tanárét, leült vele szemközt, és az 
étlap tanulmányozásába mélyedt.

Különös örömére szolgált, hogy „étlap szerint” étkezhetik egy
szer, — oly élvezet, amelyben még sohase volt része. Ha a kocsija 
vagy az autója egy-egy fényes kivilágított restaurant mellett ro
bogott el, gyakran támadt kedve megállani egy ily helyiség előtt, 
betelepedni oda és vígan habzsolni azokat a polgári gyönyörűsé
geket, amelyektől a szomorúan magas rangja örökre megfosztotta. 
De sohase merészkedhetett bele ilyen kalandba. Mit írtak volna 
az újságok, ha egy szép estén megjelenik valamelyik Grand Ho
telben s ott megvacsorázik, mint egy bankigazgató vagy más sze
gény ember! Egész Európa tele lett volna a furcsa eset hírével, 
amelyet a legkülönbözőképpen kommentáltak volna. . .  Most 
végre alkalom nyílt rá, hogy megismerkedjen a vendéglők főzt- 
jével. A helyiség nem éppen „first eláss” , de mégis „nyilvános” 
jellegű volt, s a legnyilvánosabb életet élő királynak eddig épp 
a nyilvánosságnak ez a fajtája volt eltiltva. Ez az egyszerű vi
déki étterem azzal a szenzációval szolgált most neki, amelyet any- 
nyiszor várt hiába a fővárosába pompázó előkelő ebédlöhelyek- 
tő l. . .  Kedvére válogathatott az ételekben, bár azok távolrul se



voltak oly finoman elkészítve és ,,kiállítva” , mint az otthoni fogá
sok, amelyeket az ő portáján szoktak szervírozni neki, ahol egy 
harminckét tagból álló konyhazászlóalj tervezi és építi föl min
dennap a diner-jét — mégis kitűnően ízlettek neki.

— Mily jó gondolat volt ez a kis kiruccanás! — örvendezett. 
És elhatározta, hogy egyszer, ha a 'közjogi törvények s a koroná
zási eskü (amelynek pontos szövegére e pillanatban nem emlék
szik) megengedik, a királynét is elhozza ide vagy más hasonló 
vendéglőbe ebédelni. Tizennyolc év óta él együtt ezzel a jó asz- 
szonnyal, mindig egyetértettek, a gyermekeik nevelése körül se 
különböztek össze sdha, — megérdemli, hogy ő is élvezzen egy
szer valami polgári jó-t, valami közönséges rendkívüliséget. Hadd 
étkezzen ő is egyszer á la carte, fesztelenül, függetlenül, urasan! 
Mert ma reggel óta látja csak, mennyivel függetlenebb, s ennél
fogva nagyobb úr nálánál akármelyik alattvalója, akinek kisebb 
ugyan a hatalma, mint őneki, de nagyobb a szabadsága! Neki 
loppal, inkognitó, sőt hamis néven kellett rövid időre egy kis 
szabadságot kierőszakolni, míg — lám! — ez a tanár mindennap 
itt ebédelhet, sőt ha kedve tartja, még ehhez a házhoz sincsen 
kötve, s a lépéseire, amelyeket tesz, s amelyeket nem tesz, bizo
nyára nem ügyel föl annyi ember, mint az övéire, akik csupa 
hűségből, tiszteletből, lojalitásból és államérdekből szinte rabság
ban tartják.

Megrendelte a levesét, s aztán megindult a társalgás közte és 
a tanár 'között.

A professzor úr nagy tudománya ellenére is igen művelt fér
fiú volt, aki őszinte örömet érzett, mikor az asztalához egy ,,elég 
disztingvált külsejű” úriember telepedett le. A kis városban, 
amelynek gimnáziumában a latin és görög nyelvet tanította, ke
vés olyan ember akadt, akivel érdemes volt szóba állnia és még 
kevesebb, aki őt érdeme szerint becsülte. A jó vidékiek nem sze
rették a műveltségnek azt a je ne sais quoi-ját, amely a lényé
ből áradt és őt a tanártársaitól és az ún. intelligencia félig intelli
gens kiválóságaitól megkülönböztette. Haragudtak rá, mert iro
dalommal is foglalkozott, amit sokan személyes inzultusnak tar
tottak magukra és dehonesztáló tulajdonságnak őrá nézve, és nem 
tudták megbocsátani neki, hogy egy kaszinói előadásában keve
sellte a könyveket, amelyeket a kaszinó és a tagjai vásárolnak, 
ellenben sokallta az időt és a pénzt, amelyet ez utóbbiak kártyá
zással elvesztegetnek. Ez a körülmény megmagyaráz egyet-mást, 
ami az alábbi beszélgetésben máskülönben talán feltűnő volna.



— A Három Galamb jó vendéglőnek látszik — kezdte meg a 
társalgást a király.

— Az életben minden viszonylagos — felelte a tanár. — Ennek 
a városnak és a publikumának jó. Másihol talán szidnák s a szín
vonalát nagyon is alacsonynak találnák.

— Ügy értettem — magyarázta Őfelsége —, hogy szerény igé
nyeket kielégíthet.

S a tanár úr, mint ahogy megszokta a hetedik osztályban, ha jó 
feleletet kap, egyetértőleg 'bólintott, s azt mondta:

— Helyes.
A leves ízlett Harun al Rasidnak. Sose evett még ily rosszat, de 

néki az alkalom s az eredeti helyzet tetszett és nem az étel. Di
csérte hát azt is. Megint eszébe jutott a Flunder, amelyet egyik 
fölséges rokona Swinemünde-ben vagy Heringsdorfban evett és 
abban az órában a legfinomabb rajnai lazacnál is jobb falatnak 
tartott. Vajion ez az atyafia nem gondol-e most is nagyobb kegye
lettel és jobb szájízzel erre a félszegúszó halra, mint a trónra, 
amelyet azóta elvesztett?

— A leves egészen jó — mondta.
A tanár. — Nincs a világon se jó, se rossz, gondolkodás teszi 

azzá.
Harun al Rasid. — Ez az idézet ugye, Shakespeare-ből való?
A tanár. — Onnan. Hamlet mondja, aki csak tudhatja, mert 

ugyancsak sokat gondolkozott.
Örült, hogy olyan emberre talált, aki úgy látszott, olvasott né

hány könyvet, s inkább állította, mint kérdezte:
— Uraságod bizonyára a fővárosból jött.
— Ügy van. Ott lakom.
— Az mindjárt meglátszik — mondta a tanár, s fejcsóválva 

tette hozzá: — És mégis jónak találja ezt a hotelnek nevezett 
herberget és ezt a levesnek kiadott löttyöt? A fővárosi vendég
lők mégiscsak különbek.

Harun al Rasid. — Semmi kétség. De én nem ismerem őket.
A tanár. — Lehetséges volna ez?
Harun al Rasid. — Soha egyben sem fordultam meg.
A tanár. — No ön eredeti ember, akit múzeumba kellene mu

togatni. Nem kapott soha erre vonatkozó ajánlatot Barnum és 
Beiley-től? Fővárosi ember, aki sohase evett korcsmában! Hiszen 
ez lehetetlen, mert elképzelhetetlen. Uraságod bizonyára tréfál.

Harun al Rasid. — Parole d’ honneur, hogy: nem.
A tanár. — No hát, én sajnálom, hogy szakmám a classica phi-



lologia és nem a természetrajz. Mert akkor módomban volna fog
lalkozni az ön különös esetével.

Harun al Rasid. — Mondja meg nyíltan, hogy érdemesnek tar
tana kitömetni.

A tanár. — Majdnem úgy van.
Harun al Rasid. — Olyan különc az, aki mindig a családja kö

rében ebédel—vacsorái?
A tanár. — Hát biz’ ez kissé nyárspolgárias.
Jóízűt nevetett az inkognitó-utazó király. Hogy fognak nevetni 

otthon a felesége meg a doktor, ha elmondja, hogy spisznek 
nézték!

— Majid én is citátummal felelek — így szólt. — Es muss auch- 
solche Kanze geben. Mindig a famíliámmal étkezek.

— És őnagyságának sohase szottyan kedve — kérdezte a tanár 
— korcsmába menni, ott muzsikát hallgatni és háztartási gondok
tól távol vacsorázni?

Harun al Rasid. — Oh, néki egészen hasonló hajlamai vannak, 
mint nekem; ő is legjobban érzi magát otthon.

A tanár. — Bizonyára csinos lakásuk van.
Harun al Rasid. — Igen, elég csinos és tágas.
A tanár. — Ez sokat megmagyaráz. Azért tart itt mindent szép

nek és jónak, mert az változatosságot is jelent. Variatio delectat.
Harun al Rasid. — Igaz. Otthon talán jobban főznek, de hát 

úton . . .  az mégis más.
A tanár. — Bizonyosan a nagyságos asszony főz maga?
Harun al Rasid. — Az igazat megvallva, nem. Erre az asszo

nyom nem ér rá.
A tanár. — Talán hivatalba jár?
Harun al Rasid. — Ahhoz sincs ráérő ideje. Négy gyermekünk 

van, s azok elég dolgot adnak.
A tanár. — Szép. . .  Szabad tudakolnom Uraságodnak a fog

lalkozását?
Szépen vagyunk! — sóhajtott magában a király. Leülök ehhez 

az asztalhoz, hogy megtudjak valamit attól és arról, aki mellette 
ül, és most ő vizsgáztat meg engem! Egyik miniszterére gondolt, 
aki elbeszélte, hogy egy alkalmatlan időben nála lábatlankodó 
interviewer-t egyszer azzal tréfált meg, hogy nem engedte szóhoz 
jutni, folytonosan ő intézett kérdéseket hozzá, úgyhogy a jó em
ber nem tudott meg tőle semmit, ő pedig a derék férfiúból kivett 
mindent. Bántotta, hogy a dolog ily fordulatot vett, s úgy járt,



mint ama pórul járt riporter, de azért engedelmesen felelt a kér
désre:

— Magántisztviselő.
Ámde a tanár úr tanár volt, aki szeretett a dolgoknak a mé

lyébe látni, s tovább érdeklődött:
— Magántisztviselő . . .  Ez nem sokat mond. Ebből nem okoskod

hatok k i . . .  Bank?
Harun al Rasid. — Nem.
A tanár. — Gyár?
Harun al Rasid. — Az se.
A tanár. — Hát?
A királynak tetszett, hogy ily hangon beszéltek vele. Ez épp

úgy különbözött az udvari tónustól, mint a mai leves attól, ame
lyet otthon szolgálnak föl neki. És ízlett a leves is, s az asztal
társa nem éppen aulikus konverzációja is. Rövid gondolkodás után 
bemondotta:

— Magántitkár vagyok.
— Remélem, valami nagy állatnál — mosolygott a tanár.
— Igen, elég nagynál — s nem jutván más nagy állat az eszébe, 

kiegészítette a feleletét —, egy miniszternél.
— Hajhó!
A tanár úr a szűzpecsenyéjét vagdosta, de alighanem azt kép

zelte, hogy érettségin van, s tovább vizsgáztatta a „növendékét” .
— Jó állás lehet. . .  Melyik miniszter mellett tetszik működni?
A király kissé gondolkozott, s mert ma már többször volt szó

a tanfelügyelőről, a feleletét hozzája kapcsolta, és vígan hazudott 
tovább:

— Az oktatásügyi miniszter mellett.
— Nem is képzeli Uraságod — kiáltotta élénken a classica phi- 

lologia professzora —, mennyire érdekel ez engem. Tanférfiú va
gyok, s így ex offo fontos rám nézve minden, ami a szakmám
mal kapcsolatos. Ért valamit a szakmájához az ön minisztere?

— No de, kérem . . .  — ijedezett a hatos számú szoba lakója.
Mit feleljen erre a furcsa kérdésre? Szerencsére, mialatt a vá

laszon töprengett, folytatta az inkvizítor:
— Csodálkozik a kérdésen? Inkább azon csodálkozzon, hogy 

mily kevés miniszter vezeti azt az igazgatási ágat, amelyre rá
termett.

Harun al Rasid. — Csak nem gondolja, hogy —
A tanár. — De igen, gondolom. Sőt tudom, hogy nincs mindenki
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azon a helyen, amelyet ő tudna a legjobban betölteni. Pedig, 
ugyebár, ez volna az ideális kormányzat?

Harun al Rasid. — Ügy van.
A tanár. — No, és most nézze az én esetemet. Hat esztendő 

óta ülök ebben a fészekben — a várost értem — és ezen a sze
métdombon — a gimnáziumot gondolom. Munkatársa vagyok a 
legelőkelőbb szaklapoknak, néhány könyvet is írtam, amelyeket 
barátságosan fogadott a sajtó, s folyton kérvényezem, hogy he
lyezzenek végre át valamelyik fővárosi középiskolába. Ezt leg
inkább azért szeretném, mert tudományos törekvéseim megkíván
ják, hogy a nagy könyvtárak rendelkezésemre álljanak. És min
den siker nélkül. Bizonyára az ön kezén is keresztülment néhány 
kérvényem, amelyekben az áthelyezésemet kérem. Még egyszer 
közlöm a nevemet, hátha emlékezik . . .

És elszótagolta a vezeték- és keresztnevét, érthetően, lassan.
Harun al Rasid. — Meglehet. . .  Határozottan nem tudom . . .
A tanár. — No látja, ilyen az oktatásügyünk. Még ön se em

lékszik az esetemre és a nevemre, — hát hogy’ venné tudomásul 
őket őexcellenciája?

Harun al Rasid. — Arról biztosíthatom, hogy a miniszter úr 
érti a szakmáját.

A tanár. — Ezt Uraságod persze őtőle magától hallotta . . .
Harun al Rasid. — Tőle is.
A tanár. — Nos, hát én meg arról biztosíthatom önt, hogy az 

ön főnöke igen okos politikus, amint mondják, szeretetre méltó úri
ember is, de a tanügyekhez éppen csak hogy konyít. Legalább 
tízezren vannak az országban, akik az állását jobban töltenék be, 
mint ő.

Harun al Rasid. — Nem túloz ön?
A tanár. — Sőt enyhítek. Talán tizenötezren is vannak. De 

hát mit csináljunk? Das ist dér Welt Lauf.
Harun al Rasid. — Önnel valószínűleg igazságtalanság történt, 

s most generalizál. Pálcát tör az egész igazgatási ág fölött.
A tanár. — ön  pedig vagy hihetetlenül naiv, vagy pedig a hi

vatala meg a főnöke kedvéért nyilvánvaló tényeket letagad. Talán 
még azt is kétségbe vonja, hogy protekció dühöng az egész vo
nalon.

Harun al Rasid. — Hogy érti ezt?
A tanár. — Legalább tízszer fordult elő, hogy kevésbé érdemes 

tanerőnek az áthelyezését vagy a kinevezését írta alá az ön drá- 
galátos minisztere, míg az én instanciámat figyelmére se méltatta.



Harun al Rasid. — Mi lehet ennek az oka?
A tanár. — Politika, kedves uram .. . Pártszempontok. . .  az 

utóbbi választáson az ellenzék jelöltjére szavaztam, s ezért senki 
se vállalkozik a kormánypárti korifeusok közül arra, hogy ki
nevezésre ajánljon.

Harun al Rasid. — Hihetetlen!
A tanár. — Kérem, ne tetesse magát olyan naivnak. Miniszter 

mellett dolgozik, és úgy tesz, mintha nem tudná megkülönböztetni 
a sólymot a gém to l . . .  Jól tudhatja, hogy néhány gramm protek
ció többet ér egy mázsa tehetségnél.

Elgondolkozott a király, s aztán így szólt:
— Mért nem próbál egyenesen a királyhoz fordulni? Ö párto

kon felül áll, s lehet, hogy ő —
Elutasító mozdulatot tett a tanár.
— Ugyan menjen — mondotta. — Hát azt hiszi, kezébe kerülne 

a kérvényem? Csak azokat a beadványokat juttatják el hozzá, 
amelyeket erre alkalmasaknak tartanak.

— No, és mármost tegyük fel mégis — próbálta meggyőzni a 
magántitkár — , hogy a kérvénye eljut a Felségihez?

Barátságosan, de egy nemével a szánalomnak nézett a tanár az 
asztaltársára, s így szólt:

— Ez igen szép volna Öntől, nagyon tisztelt titkár uram, s a 
jóindulatát úgy köszönöm meg, mintha a fölajánlott szolgálatot 
meg is tette volna. De hát azt gondolja ön, hogy e szívességnek 
lehetne sikere?

— Azt hiszem . . . nem tudom . . . talán . . .  miért ne? Ha a ki
rály akarja . ..

— Oh, a szegény király! — sajnálkozott a professzor. — Hát az 
is számít valamit?

Királyok nem szoktak káromkodni, ez elbeszélés hősének mégis 
nagy megerőltetésébe került, hogy -föl ne kiáltson: az istenit! 
Ehelyett csak annyit mondott:

— Nézze, kedves tanár úr, én mégiscsak valamivel közelebb 
állok Őfelségéhez, mint ön . . .

Kicsit meghökkent, félt, hogy elárulja magát, azért nyelt egyet 
és folytatta:

— Már ti. azáltal, hogy egy városiban lakom vele, s egyik ta
nácsosának a titkára vagyok. De én azt, hogy Őfelsége keveset 
számítana, sohase vettem észre.

— Én egy szóval se mondtam, hogy keveset — replikázott a ta
nár — , én azt állítom, hogy semmit se számit.



A király csöppet se volt megsértve. Már egészen beleélte magát 
Harun al Rasid szerepébe, s így szólt:

— Ön tréfás embernek látszik.
A tanár. — Balvélemény, hogy a classica philologia tanárai nem 

lehetnek elmések. A régi auktorokkal való foglalkozás derültté 
teszi az embert. Persze, amit mondunk, azt cum grano salis kell 
értelmezni. . .  Némely dolgok a távolból jobban látszanak, mint 
közelről. Például az alpesek és a királyok. . .  A  király — általá
nos vélemény ez róla — a legszeretetreméltóbb és legderekasabb 
férfiú a világon, de —

Harun al Rasid. — De?
A tanár. — Csák uralkodik, és nem kormányoz.
Harun al Rasid. — Ha így jár el, okosan cselekszik. Elismert 

nagy államférfiú állította föl a tételt: le roi règne mais ne gou
verne pas.

A tanár. — Igen, igen, de annyira uralkodni mégse kellene, és 
oly kevéssé kormányozni mégse volna szabad. Ha tettleg akarna 
részt venni a gépezet működésében, minden napjának tíz eszten
deig kellene tartani. Nem is okolom őt a mellőztetésemért, sőt a 
miniszter úrra se igazán haragszom, amért nem vett észre. A  ki
rály sose látott, őexcellenciájánál pedig csak egyszer tisztelegtem. 
Azt hiszem, abban a percben, amint kifordultam az ajtón, elfelej
tette, hogy a világon vagyok. Nem is képzeli, milyenek ezek a 
nagy urak . . .

Harun al Rasid. — Oh, dehogy nem! Valami kis képzelőtehet
ségem nekem is van.

A tanár. — Nos, akkor láthatja a helyzetem sivárságát. Végre 
a király is ember, néha a miniszter is az, s befolyásoknak vannak 
alávetve. Mégis, mivel Uraságod olyan előzékeny, bátor vagyok 
átadni a névjegyemet. Előforduló esetben, ha újabb folyamodást 
nyújtanék be . . .

Harun al Rasid. — Talán tehetek valamit önért. Már amennyi 
ilyen kis tisztviselőcskétől tellik. Bizonyosan ismeri Scribe-nek a 
híres vígjátékát, az Egy Pohár Viz-et, amelynek az a facit-ja, 
amit a közmondás így fejez ki: Kleine Ursachen, grosse Wirkungen.

Magában pedig gondolta: végre közelebb jutott a céljához. Akadt 
egy ember, aki szemébe mondta véleményét róla is, egyik mi
niszteréről is. S rátalált egy olyan alattvalójára, akiről megtudta, 
hogy mit kíván. Belátta, hogy ha ezer évig élne, uralkodna és 
utazna Harun al Rasid módjára, akkor se tudhatna meg mindent, 
amit az uralkodónak tudnia kell, hogy a népét boldogítsa, mégis



folytatni akarta kísérletét, hogy legalább valamivel gyarapíthassa 
az ismereteit. A tanár pedig ezt válaszolta neki:

— Nagyon köszönöm. Nem sokat remélek, de örülök, hogy ily 
szeretetre méltó férfiúval találkoztam. Az önnel való társalgás 
zöld- és színes-virágos oázis az unalom e sivatagában, amit szá
momra ez a város jelent.

Harun al Rasid. — Rosszak itt talán az emberek?
A tanár. — Oh, dehogy! Se jobbak, se rosszabbak, mint másutt, 

csak unalmasabbak. S a legnagyobb baj az, hogy a n ők . . .
Harun al Rasid. — Mi van velük?
A tanár. — Hát, kérem, ez tudvalevőleg igen fontos cikk . . .  Ha 

szabad kérdenem, hogy áll ön a nőkkel otthon?
Harun al Rasid. — Nem értem a kérdést.
A tanár. — Hja, persze. . . Ön valahogy el van látva, hiszen 

nős ember . . .  A házasember ebben a tekintetben boldog, — a leg
rosszabb esetben is van felesége . . . De hát itt a hölgyviszonyok 
borzalmasak.

Harun al Rasid. — Csúnyák talán a nők?
A tanár. — Épp az a baj, hogy nem. Elég csinosak és szépek 

is vannak köztük, oly klasszikus idomúak, hogy a classica philo- 
logia tanárát is, aki mellesleg Athénben, Rómában és Firenzében 
tanulmányozta a művészi szépség törvényeit, nyugtalanítják. De 
hát, ha ebben a Kráhwinkelben kétszer mutatkozik az ember 
egy lánnyal, már összeházasítják vagy kikosaraztatják vele, s ha 
háromszor látnak meg valakit egy asszonynak a társaságában, 
már arról suttognak, hogy viszonya van vele, vagy legalábbis azt, 
hogy el akarja csábítani. Már csak ebből a szempontból is jó volna 
a fővárosba költözni. Ott a nők talán feltűnőbbek, mint itt, de 
nem oly föltűnő, ha az ember foglalkozik velük.

A király nevetett.
—- Nem is tudtam, hogy a klasszikus filológusok ilyen nagy 

súlyt vetnek a nőkre.
— A tudományunk nem inkompatibilis sem a nőkkel, sem a 

szerelemmel. S azért, hogy az ember görögül meg latinul beszél. . .
— Azért a szerelem nyelvén is beszélhet — mondta mosolyogva 

a király. — Átérzem helyzetének fonákságát, de nem ígérhetem, 
hogy ha a kérvénye fölött fognak dönteni, ez a szempont tekin
tetbe jöhet.

Tetszett néki ez a kissé csacska, de tagadhatatlanul nyílt lelkű 
ember. Megkérdezte tőle:

— Most mi a programja?



— A szemközti kávéházba megyek — felelte a tanár. — Ott fél
órát újságot olvasok, s aztán sietek haza befejezni egy tanulmá
nyomat a Fhilologiai Közlöny számára.

— Nem ígérem meg, hogy elolvasom — tréfált Őfelsége —, de 
a kávéházba szívesen elmegyek önnel.

Még sose látott kávéházat belülről, és gondolta, jó lesz ezzel a 
közjóléti intézménnyel is megismerkedni.

— Gyerünk — mondta a tanár. — Megismertetem önt ott né
hány úgynevezett kapacitással. Vidék és vidékies urak, — de mi
velhogy ön kedveli ezt a komikus zsánert, talán nem érzi majd 
magát rosszul köztük. Mulatni fog velük vagy — rajtuk. Én ha
mar menekülök tőlük, mert nem szeretnek viszont, s mert szá
momra kevés a beszédtémájuk. És aztán, mint a vidékiek általá
ban, nagyon érzékenyek.

— Ön úgy beszél, mintha legalábbis párizsi lakos lenne.
— Kérem, titkár úr, én vidéken élek, de azért kevésbé vagyok 

vidékies, mint sok nagyvárosi ember. A vidékiség is szív- meg 
lélekügy, nem pedig illetőségi kérdés. Az ökör, ha Bécsbe viszik 
is, ökör marad, s a kissé modern és eleven szellem, hiába él falun, 
mégse igazán vidéki.

Mire idáig értek a beszélgetésben, már a kávéház előtt álltak, 
amelybe aztán — az egyik unottan, a másik nagy várakozással — 
beléptek.

Őfelsége kíváncsian tekintett körül. Nem csoda, először életében 
fordult meg ilyen kultúrintézmény helyiségében. Nézte a sok pa
rányi asztalt, a kávézó polgárokat, a köztük sürgölődő pincéreket, 
a trónszerű emelvényen ülő fess hölgyet (nem tudta, hogy az a trón: 
kassza, s hogy az ott pompázó dáma: kasszatündér), de legfőkép
pen a három biliárdasztalt, amelyek mindegyikénél két-három vi
tézlő férfiú mérkőzött harcidákóval fölfegyverzetten. Ez ragadta 
meg legjobban a figyelmét. Neki is volt otthon biliárdja, játszott 
is néha rajta a belügyminiszterével, de az ott külön szobában 
zöldellett, közvetlenül a zeneszalon és a könyvtárterem között. 
Sose hitte volna, hogy ez ennyire népies mulatság. Épp azon gon
dolkozott, vajon a professzor úrnak volna-e kedve vele egy öt
venes karambolt játszani, amikor ez megszólalt:

— Uraságad úgy elbámul itten, mintha még nem látott volna 
soha kávéházat!

Ki is képzelhetne el olyan rendesen öltözött embert, aki any- 
nyira kultúrátlan, hogy kávéházba se jár?

A király nem mert egészen őszinte lenni. Tudta, hogy vannak



igazságok, amelyeket mindenki hazugságnak tart, éppúgy, mint 
hazugságok, amelyeket a konvenció igazságokká avat. Gondolta, 
úgyse hiszik el, ha igazat mond, hát inkább hazudik egyet, hogy 
ne kételkedjenek az igazmondásán. Látta, mily nehezen hitték 
el neki azt a kétségtelen valóságot, hogy fővárosi ember létére 
sose étkezett vendéglőben. Azt válaszolta hát:

— Már hogyne ismerném a kávéházi életet! Annyira művelet
len mégse vagyok! Hogy fürkészve tekintettem körül, azért tör
tént, mert szokásom mindent alaposan megnézni.

— Otthon hová szokott járni? — kérdezte a professzor, aki 
gyakran fordult meg a székvárosban, és mint afféle legényember, 
ismert vagy egy tucat kávéházat.

Erre a kérdésre zavarba jött Őfelsége, nem először a mai ka
landos napon, de aztán eszébe jutott, hogy az autója gyakran 
siklott el az esti órákban egy pazar fénnyel kivilágított helyiség 
mellett, amelyen óriási betűk hirdették: Café Gloria. Nagy biz
tonsággal felelte:

— A Café Glóriába.
Fejét csóválta a tanár, mint amikor valamelyik tanítványa rosz- 

szul fordítja Vergiliust.
— Hm — hümmögött — , az nem éppen miniszteri titkároknak 

való hely.
— Miért?
— Mindig jobban bámulom a naivitását s a világi dolgokban 

való gyámoltalanságát. Hát én, aki vidéken nyomorgok, kell hogy 
magyarázzam Önnek, aki a székesfővárosban éli világát, a nagy
város rejtelmeit? A Café Gloria igazi éjjeli lokál berlin-friedrich- 
strassei mintára, ahová mulatni, pezsgőzni s bizony sokszor sik
kasztott pénzt költeni járnak a könnyelmű vivőrök, akik ott nem 
is igen ülnek másként, mint lánnyal az ülőkben. S önt, megvallom, 
alig tudom ily helyzetben elképzelni.

A király érezte, hogy elpirult. Magas állása ellenére példás férj 
volt, aki hasonló kilengéseknek még a gondolatától is irtózott.

— Oh, én nem éjjel járok oda — próbált mentegetődzní —, ha
nem nappal, amikor a helyiség jóformán üres és háborítatlanul 
lehet benne olvasni, írni, gondolkozni.

Ezt szerencsére eltalálta a saját székvárosát csak alig ismerő 
uralkodó. A kérdéses kávéház csakugyan ily karakterű établisse
ment volt. Nappal csak a formaság kedvéért tartották nyitva, ne
hogy azt higgye valaki, hogy csőd miatt van zárva, s az egyetlen



nappali pincér, akit fé,Izsóidra szerződtetett a helyiség tulajdonosa, 
váltig csodálkozott, ha bebotlott valaki és tejeskávét kért habbal.

— Az ön helyén mégis — tanácsolta a tanár — , mivelhogy, úgy 
látszik, jobb családból való, más kávéházat választanék. Ami éj
jel komisz, az napvilág mellett se lehet finom. Aki lupanárból fé
nyes nappal lép ki, feltűnőbbé teszi magát, mint aki éjjel látogat 
el oda, amikor sötét van. S a Café Glória alig különbözik az ilyen 
szabadalmazott leányboltoktól, csak abban, hogy — nincsen sza
badalma.

— All right! — felelte Őfelsége. — Köszönöm a figyelmeztetést. 
Mától fogva nem fogom a Café Glória küszöbét átlépni.

S ezt a fogadalmat, mondani se kell tán, egész életében híven 
megtartotta.

Helyet foglaltak, és kávét rendeltek. A hatos számú szoba la
kója persze ivott már illatosabbat is (a királyné maga szokott neki 
„fekete leves”-t főzni), de azért programszerűleg dicsérte, a ta
nár ellenben fumigálta, mint mindent, ami őt, a nagyvárosba vá
gyót ebben a kutyabagosi környezetben bosszantotta.

— Azt ígérte, professzor úr, hogy megismertet néhány jeles em
berrel — emlékeztette új barátját a király, miután a cikóriás 
feketéjüket megitták.

— Rendelkezésére állok — felelte udvariasan a classica philo- 
logia mestere, s egy kerek asztalhoz vezette, amelyet 7—8 jól öl
tözött úriember ült körül. Mindegyiknek az arcán az a fontosság 
és fontoskodás, amely komoly államférfiakon csak ajkkor vehető 
észre, ha sorsdöntő kérdésekről van szó, de a vidéki hatalmassá
goknak az ábrázatán sztereotippé szokott válni.

— Uraim — így szólt hozzájuk a tanár —, van szerencsém be
mutatni Gundal miniszteri titkárt, aki ma délelőtt érkezett , a fő 
városból.

Így mondta: miniszteri titkár. "Ez jobban hangzik és többet 
mond, mint a „magántitkár” . A derék tanár pozíciót akart csinálni 
új barátjának a vidéki urak közt, akikről tudta, mily sokát ad
nak minden címre és egyéb látszatra.

Sorban bemutatkoztak erre a Tafelrunde urai is, akik rang
jukat mindnyájan érthetőbben és hangosabban mondták ki, mint 
a nevüket.

Őfelsége leült közéjük, míg a tudós professzor azzal a mentség
gel, hogy a félórája letelt és otthon sok munka várja, búcsút vett 
a társaságtól.

— Sok munka! — jegyezte meg gúnyosan valaki. — Ügy tesz



mindig, mintha a halhatatlanság számára dolgozna, pedig valószí
nűleg iskolai dolgozatokat javít.

A király azért jött a nép közé, hogy mentül többet tudjon meg 
az alattvalóiról, de a megszólást s a pletykát nem szerette.

— A tanár úr, úgy tudom, jeles a szakmájában — mondotta — , 
és tanulmányokat ír a szaklapokba.

— A szaklapok! — gúnyolódott ugyanaz az úr. — Az is jelent 
valamit? Az a doktor, aki a legtudatlanabb az egész megyében, 
állandó munkatársa az Orvosi Szemlének. A szaklapok mindent 
közölnek, ami a szakmájukba vág. Minden marhaságot.

A gyógyszerész megszólalt erre:
— Hiszen lehet, hogy tud valamit. A tanárok nem lehetnek tel

jesen analfabéták. De hogy mért oly gőgös az istenadta, azt va
lóban nem tudom. Talán azt hiszi, hogy mert jobban érti a diák
nyelvet, mint például én, azért már joga van ,,von oben herab” 
kezelni bennünket!

— Gőgösnek igazán nem találtam — védelmezte a távollevőt 
a király. — Sőt, úgy láttam, igen előzékeny és udvarias.

Néihányan nevettek, s egy úr így szólt:
— Persze önnel, a miniszteriális tisztviselővel szemben udvarias, 

mert előnyöket vár öntől, de a mi társaságunk sose elég jó neki. .. 
Szabad tudakolni, melyik minisztériumban működik Nagyságod?

A király már éppen eleget volt kénytelen hazudni ma, s nem 
kívánt az eddigi valótlanság keretén belül tovább is hazudni, — 
azért sietett a fölvilágosítással:

— Egyikben sem. Nem vagyok bent a státusban. Csak magán- 
hivatalnok vagyok, a kultuszminiszter úr privát szekretáriusa.

— Így hát a fizetését is-tőle kapja? — kérdezte valaki indiszk- 
rétül-

Erre a kérdésre se volt elkészülve: Őfelsége, azért nern .válaszolt 
rá egyenesen, a kissé határozatlanul 'mondotta:

— Fődolog, hogy azt pontosan megkapom.
Aggódni kezdett, hogy most mindjárt azt fogják kérdezni, meny

nyi a fizetése, ami mérhetetlen zavarba hozná, mert fogalma se 
volt arról, mennyi lehet egy olyan tisztviselőnek a dotációja, ami
nőnek magát kiadta. Szerencsére ez a kérdés elmaradt, s egy ügy
véd vette át a szót:

— Az ilyen magántitkárnak néha több a befolyása, mint egyik
másik rangban előkelőbb köztisztviselőnek, mivelhogy állandóan 
a principálisa körül forog s azt szuggerálhat neki, amit akar. Az 
ön befolyása is igen nagy lehet.



— Sokkal kisebb, mint az urak gondolják — felelte szerényen 
a király.

S ezúttal, bár talán nem hitték el neki, igazat mondott. Ő leg
alább mindig arról panaszkodott a feleségének, 'hogy milyen kevés 
a befolyása, amin a királyné mindig jőízűt nevetett, mert örült 
rajta.

— A tanár bizonyosan régi ismerőse uraságodnak — mondotta 
valaki.

Már nem nagyságolták. Privát titkárnak nem jár ki ilyen ma
gas címzés. Őfelsége megint „tisztelt úr” és „Uraságod” lett.

— Az ebédnél ismerkedtem meg vele — felelte. — Igen mű
velt férfiúnak a benyomását tette rám.

— Azt mi, szegény kisvárosiak nem tudjuk megítélni — mondta 
keserűen egy a helyi nagyságok közül. — De hogy ügyes ember, 
az egészen bizonyos. Hogy’ sietett a hatalomhoz dörgölődzni! Bi
zonyosan kérte is már a titkár úr protekcióját.

A lovagias király:
— Szó se volt köztünk a magándolgairól. A város viszonyairól 

érdeklődtem nála. Mint ahogy önöktől is szeretnék egyet-mást 
megtudni. Ezekről adott nekem némi fölvilágosítást.

— A tanár úr persze csupa rosszat mondott rólunk. . .  Mert 
nem tudunk görögül.. .

— Ellenkezőleg — felelte lojálisán a király. — Dicsérőleg nyilat
kozott az itteni állapotokról, s csak azon sajnálkozott, hogy 
nincs a városban nagyobb könyvtár, melyre tudományos kutatásai 
érdekében szüksége volna.

— Igen, a könyvek a vesszőparipája — epéskedett valaki. — 
Azt szeretné, ha minden pénzünket könyvekre költenők. Amellett 
ő a könyveit nem is az itteni könyvesboltokban szerzi be, hanem 
azon ürügy alatt, hogy itt nem kaphatók, a fővárosból, sőt kül
földről hozatja. Ez közel áll a hazaáruláshoz. A pénzt, amelyet az 
államtól kap, külföldre küldi-ki.

— Most legaláb'b tudom — jegyezte meg mosolyogva a király 
—, miért volt az utóbbi évben külkereskedelmi mérlegünk olyan 
kedvezőtlen. A tanár úr külföldről hozatja a szótárait.

A jó urak nem vették észre a gúnyt, s tovább szidták a távol
levőt.

— Ha nem is éppen hazaáruló — támadta valaki —, de bizo
nyos, hogy elbizakodott, rátarti, hencegő fráter és szemérmetlen 
stréber. Azt mondják, egyetemi tanár szeretne lenni. Hogy milyen 
akarnok, onnan is kitetszik, hogy mindjárt önhöz varrta magát.



Abban a reményben persze, hogy a nagyralátó céljait előmoz
díthatja.

— Tartozó kötelességem kijelenteni — védte új ismerősét to
vább is a király — , hogy én voltam az, aki az asztalához ültem 
s az ismeretségét kerestem.

Őfelsége lovagiassága kárba veszett, és nem sok szimpátiát 
szerzett vele. Az ,,intelligencia” tagjai gyűlölték a tanárt, vagy 
amint ők „elmésen” emlegették, a „tanarat” , s így nem szerethet
ték az idegent se, akit ő hozott az asztalukhoz. A védelem, mely
ben mindannyiuk „ellenségét” , az ambiciózus professzort részesí
tette, nemcsak ez utóbbinak ártott a szemükben, de a védőjüknek 
is. Intrikát, rosszindulatot, szélhámosságot és még sok mindent 
kerestek és találtak e két ember „szövetségében” . Bizalmatlanul, 
szinte ellenségesen tekintettek az idegen úrra, aki idecsöppent 
közéjük, és sehogy se tetszett nekik. Noscitur ex sociis — gondol
ták és mondták. — Aki ily jóban van a tanárral, maga se lehet 
jóravaló ember. A király pedig kezdte igen kényelmetlenül érezni 
magát a társaságban, s ez urak szeméből feléje nyilalló hűvösség 
eszébe juttatott egy ősrégi adomát, amely néki új volt. (Királyok
nak sokszor tálalnak föl újként olyan dolgokat, amelyek mások
nak már régóta nem újak.) Az udvari orvostól hallotta, aki sze
rette őt viccekkel, anekdotákkal mulattatni, mondván, hogy ezek 
többet érnek az aszpirinnél és egyéb gyógyszer-gyártmányoknál. 
Pompás, minden tekintetben derék fiatalembert ajánlottak egy 
úriember lánya számára férjnek. Minden jó lett volna, — a lelkek 
harmóniája a fiatalok közt megvolt, bele is szerettek egymásba 
(ami sohase árt, ha házasságról van szó), s vagyonilag is pászol- 
tak együvé, s az apa mégse adta könnyen a beleegyezését. S mi
kor kérdezték tőle, miért vonakodik, azt felelte:

— Nem tetszik nekem az az úr, aki a partit hozta.
így voltak — érezte ezt a király is — a kávéházi urak is a ma

gántitkárral. Nem tetszett nekik az ismeretség-közvetítő.
A hidegségüket és a bizalmatlanságukat egyre jobban éreztet

ték vele.
— Minek köszönhetjük tulajdonképpen a szerencsét? — kérdezte 

a város egy főbb tisztviselője. — Mi járatban van nálunk? Ta
nulmányút? Kéjntazás? Üzleti dolgok? Családi ügy?

Ezekre a kérdésekre reggel óta el volt készülve, s nyugodtan 
felelte:

— Diszkrét magánügy.
Azt hitte, ügyesen válaszolt. De hát Őfelsége rosszul (vagy se



hogy se) ismerte a „jó vidékiek”-et, akik szeretik ugyan a diszk
rét és titokzatos dolgokat — ha beavatják őket beléjük, ellenben 
erkölcsteleneknek tartják, ha előttük is titkok maradnak.

Egy nemével a neheztelésnek folytatta a kérdező:
— Csak azért kérdeztem, mert szívesen álltunk volna rendel

kezésére, ha valami elintéznivalója van itt nálunk.
Bántotta őt és a társait, hogy az idegen úr „barátját” , a tanárt 

valószínűleg beavatta a diszkrét ügyeibe, őket pedig nem méltatta 
erre a bizalomra, ami a hangulatot irányában csak még jobban 
elmérgesítette.

A király kitűnő diplomata (hírében állott, akinek már igen szép 
sikerei voltak oly kérdésekben, amelyeket más uralkodókkal, mi
niszterekkel és barátságos vagy még ellenségesebb államok nagy
követeivel kellett elintéznie, de világszerte tisztelettel emlegetett 
diplomáciája nem volt elegendő, hogy megbirkózhasson olyan 
vidéki urakkal, akiknek az esze egészen más csavarok szerint mű
ködik, mint a Talleyrand-oké, Palmerstone-oké, Bismarckoké, 
Pasicsoké és Andrássyaké. Ezeknek az eszén nehéz túljárni, ama- 
zokén lehetetlen.

A megnyugtatásnak szánt válasz éppen nem volt alkalmas arra, 
hogy ily hatást idézzen elő. Ellenkezőleg: még nagyobb nyugta
lanságot keltett. Az emberek — nemcsak ott, ahol a mi utazónk 
most tartózkodott, de egyebütt is — csak azokat az embertársaikat 
szeretik, akiknek szolgálatot tehetnek. Ebből persze egyáltalában 
nem következik, hogy ily szolgálatot valósággal tesznek is nekik, 
de ennek a lehetősége és képzelhetősége föltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy megbarátkozhassanak velük. Azokat, akikkel szemben 
nem játszhatják a Gondviselést vagy a jótékony nemtőt, nem 
tudják szívelni.

Az idegen úr egyre jobban érezte, hogy a levegő percről percre 
hűvösebb lesz körülötte, pedig a kávéház folyton melegebb lett, 
mert sokan lélegzettek és cigarettáztak benne, s a fogyasztott 
italok is langyos párákkal sűrítették az atmoszférát.

A nagy asztal urainak gyanús lett az idegen, és kellemetlen 
dolgokat kezdtek sugdosni róla. Ha a kövér malomigazgató, a 
vidám kedélyesség e pohos szobra, vagy a mindig tréfakedvű főor
vos mutatja be nekik, valószínűleg megkedvelik. Így azonban 
bizalmatlanságuk a „rejtélyes” úr iránt, aki az intelligencia ellen
ségével barátkozik és diszkrét ügyekben utazik, folyton növeke
dett, s a suttyomban folytatott tanácskozásokban sanda gyanúvá 
nőtt.



— Nem rendes ember . . . Aligha az, akinek kiadja magát. . . 
valami unheimlich van benne. . .  Mi lőhet ez a titokzatos ügy, 
amiben utazik? . . .  Én szélhámosnak tartom.

Ezekből a megjegyzésekből a király nem hallott semmit, de 
érezte, hogy nem csupa jót gondolnak róla, s hogy nem grata 
persona ebben a társaságban, kifizette hát a kávéját, udvariasan 
meghajlott az urak előtt, s elhagyta a kávéházat.

Fölment a hatos számú szobába, s búsult, hogy bárhogy közele
dik a népéhez, még mindig igen távol marad itőle.

A magukra maradt intelligencia pedig rno,st már zavartalanul 
adhatott kifejezést annak a gyanúnak, hogy a „tanár barátja” (így 
hívták egymás között) nem lehet valami „kóser” ember. Végül 
olyan megjegyzés is elhangzott, hogy „le kellene leplezni” , ami 
általános tetszésre talált. S ennek a halk hangon folytatott eszme
cserének az eredményeként, a városi főjegyző fölszaladt a hivata
lába (a városháza nem volt messze), fölkapta a telefonkagylót, föl" 
hívta a kultuszminisztériumot, s a jelentkező tisztviselőhöz így 
szólt:

— Halló, halló! Itt x x x  város főjegyzője. Közszolgálati ügyben 
vagyok bátor kérdezni: hogy hívják a miniszter úr magántitkárát?

A felelet ekképpen szólott:
— Sehogy se hívják. Őexcellenciájának egyáltalában nincs ma

gántitkára.
A főjegyző úr, akit mert a mondatai éppoly hosszúak, mint 

bombasztikusak voltak, „aranytollú” -nak neveztek a tisztelői, der- 
medten ült az íróasztalnál, ahol ezeket a szűnni nem akaró „klasz- 
szikusveretű” mondatokat szokta nem minden in- és transpiráció 
nélkül alkotni. Számított ugyan ilyféle fordulatra, mégis elakadt 
a hangja, és nem tudott tovább kérdezősködni. Ügy járt, mint a 
nápolyi lottójátékos, aki ha lutrira tesz, naivitásában biztosra 
veszi, hogy ternót csinál, s mégis, mikor a számai kijönnek, csak 
azért nem üti meg a guta, mert hetek óta nem evett húst, s egyál
talában rosszul van táplálva. Ha az „aranytollú” úgy ismerte volna 
Hamlet drámáját, mint az, akit „leleplezni” készült, valószínűleg 
így kiáltott volna föl:

— Oh, az én próféta lelkem!
Mert ő volt az első, aki a professzor barátját „notórius szélhá- 

mos”-nak tartotta, veszedelmes „individuum”-nak, aki egyenesen 
csalafintaságok elkövetése végett jött ide, hogy drágalátos barát
jával együtt megzavarja e békés város nyugalmát. De nem idézett 
ily nagy szellemeket; s ha mégis klasszikusokra kívánt hivatkozni,



akkor a főispán úr legújabb adomáit kolportálta, amelyeket a 
belügyminisztériumból hozott a hálás vidékre.

Mikor kábult öröméből fölocsúdott, a minisztérium már nem 
tartózkodott a telefonnál, s a boldog leleplező nem folytathatta a 
beszélgetést. Szerencsére a kapott fölvilágosítás elegendő volt, hogy 
annak alapján úgynevezett további lépések történhessenek.

Visszarohant a kávéházba, s tudtul adta a még együtt ülő tár
saságnak, amit irányadó helyről hallott. Az örvendetes hírre a sok 
komoly férfiú mind fölélénkült. Ily szenzációja a városnak, mióta 
a polgármesterét fegyelmileg elcsapták a hivatalából, még nem volt. 
A többi asztalok közönsége is fölfigyelt, mikor az egyre jobban 
gesztikuláló urakat látta s a folyton elevenedő társalgást észre
vette. Mindenki azt gondolta, hogy valami közjóra irányuló üdvös 
mozgalom készül kiindulni az intelligencia asztalától, amely — ti. 
a mozgalom és nem az asztal — új korszakot fog jelenteni a vá
rosnak eddig pangó társadalmi és kulturális életében. (Ilyen illú
ziókat és reményeket táplálnak a vidéki népek, ha a vezetőik ko
moly ábrázatát látják.) De a kerekasztal lovagjai jól vigyáztak, 
hogy egyelőre semmi se szivárogjon ki a morálmentő tanácsko
zásból, amelyet a város és a közügy érdekében folytattak.

— Most megfogtuk! /
— A nyakát törjük!
— Nemcsak a fővárosi szélhámosnak, de a tudósnak is!
— Majd megkapja jutalmát, amiért ily kétes egzisztenciát a 

barátjául fogad, minket pedig nem becsül annyira, hogy kitünte
tésnek tartsa, ha a társaságunkba fogadjuk!

Ily nyilatkozatok hangzottak el a törzsasztal körül, s az arcokon 
az a jóleső derű sugárzott, amelyet jó lelkek akkor éreznek, ami
kor az embertársaiknak kellemetlenséget okozhatnak. A rendőr
fogalmazó pedig, aki mióta a főispán tiszteletbeli rendőrkapitány
nak nevezte ki, szintén tagja lett a városboldogító szövetségnek, 
fölugrott, és kijelentette, hogy azonnal intézkedik.

— Talán előbb mégis értesíteni kellene a főkapitányt — jegyezte 
meg valaki.

— Az bajos lenne — viszonozta egy másik — , ő ilyenkor, hiszen 
tudjátok, hivatalos ügyek iránt nem érdeklődik.

Többen nevettek, s az urak egyike vigyorogva mondta:
— Persze, ezekben az órákban a legprivátabb dolgait intézi.
— Jól teszi — hangzott egy vélemény. — A hivatal várhat, a 

nő pedig nem várhat.
— Akár jól, akár rosszul teszi — vélekedett a fogalmazó, aki



minden ambíciójával örült, hogy hivatalfőnökének az „akadályoz
tatása folytán” szerephez jut ily szenzációs ügyben —, nem vár
hatjuk be szeretve tisztelt principálisomat. Ebben az esetben nincs 
igaza az előttem szólónak, a hivatal nem várhat. Amíg a főkapi
tány csókolódzik, azalatt a madár ki is repülhet. Cselekednünk 
kell, mielőtt a legközelebbi vonat indul. Szükséges, hogy mielőbb 
lestoppoljuk. A rendőrség nem olyan álmos, mint a többi közigaz
gatás. Itt nem az akták száma a fő, hanem a cselekvés és a gyor
saság. Felelősségem teljes tudatában —

Az utolsó három szót olyan hangsúlyozással mondta, mint egy nagy
hatalmasság külügyminisztere, amikor „felelőssége teljes tudatában” 
azt tanácsolja az uralkodójának, hogy üzenjen háborút a szom
szédos hatalomnak, a győzelem több mint biztos. Sőt — tetszett 
neki a hangzatos frázis — ismételte:

— Felelősségem teljes tudatában azonnal igazolásra fogom föl
szólítani a pasast. Legügyesebb detektívünket küldöm a nyakára.

— Mondd: az ügyesebbet — enyelgett vele a főjegyző. — Hiszen 
köztudomású, hogy mindössze két titkosrendőrtök van.

. . .  Míg ez a haditanácskozás folyt, a Három Galamb hatos 
jzámú szobájában kelletlenül érezte magát annak illusztris lakója. 
Sejtelme sem volt ugyan az őt fenyegető „veszély” -ről, de szomor- 
kodott útjának eddigi eredménytelenségén. Mulatságosabbnak kép
zelte azt, az embereket pedig, akikkel találkozik, egyenesebbeknek, 
közlékenyebbeknek, jobbaknak remélte.

— Oh, szegény Harun al Rasid! — sóhajtotta.
S e névnek az emlegetésénél nem a bagdadi kalifát, hanem saját 

magát sajnálta. Benne volt-e a hiba, hogy — az egy professzort 
kivéve — nem tudott közelebb férkőzni az alattvalói szívéhez? Vagy 
ezekben, akik talán ösztönösen érezték, hogy távol állnak az elő
kelő mentalitásától s az őt foglalkoztató problémáktól? Mint minden 
igazán jó ember, inkább magát okolta, kételkedni kezdett a saját 
értékében, s búsulni azon a lehetőségen, hogy ha véletlenül nem 
születik királynak, talán mindenütt hasonló bizalmatlansággal fo
gadnák, mint ebben a városban . . .  S még ennél az aggodalomnál 
is jobban fájt neki a keserű csalódás, amely a kisvárosi társaság 
körében érte. Ilyen hát a „jó vidék” , amelyet parlamentjében az 
összes pártok annyira dicsőítenek, a nagyváros lakosai oly sárgán 
irigyelnek, s a regény- és drámaírók a metropolisok lakói fölé 
toronymagasságra helyeznek! A tehetséges ember lenézi a szür
kéket, ezek pedig áskálódnak és ármánykodnak a talentum ellen, 
amelyet egy kanál vízbe szeretnének fojtani. Micsoda háborús



kodás egy kicsi társadalomban, s mily bősz vihar egy pohár 
vízben!

. . .  A királyné két könyvet is pakolt unaloműzőnek a holmija 
közé. Két különösen kedves olvasmányát: a Don Quijotét és Emer- 
sonnak az Essay-it. Lapozgatott mind a kettőben, de alig olvasott 
belőlük. Az előbbi csak arra emlékeztette, hogy szélmalomharcot 
folytat előítéletek, megcsontosodott tradíciók és emberi gyarló
ságok ellen, az utóbbiból pedig csak egyetlen mondás ragadta meg 
a figyelmét, amelyre a tekintete véletlenül rátévedt: „Nem isme
rek semmit az életben, ami annyira kielégítő volna, mint a mély 
és jó megértés” . A királyokra nézve vajon ez a megértés mért van 
sokkal inkább megnehezítve, mint más — boldogabb — halandók 
számára?

. . .  Kopogtattak az ajtaján.
Nem csöngetett se egyszer, se kétszer, se háromszor, s így nem 

várt senkit. Se pincért, se szobalányt, se háziszolgát. Nem minden 
kíváncsiság nélkül kiáltotta tehát:

— Szabad!
Ismeretlen férfi, kicsit félszeg mozgású, olyan majdnemúr, aki 

szeretne egészen az lenni, lépett be, jó napot kívánt (a hangjáról 
észre lehetett venni, hogy nem éppen őszintén), s bemutatkozott:

— Polgári és titkosrendőr vagyok.
Őfelségének, aki olykor egy-egy pillanatra kiesett a szerepéből, 

kiszaladt a száján:
— Mit akar? Nem hívattam.
Az pedig felelte:
— Hjah, kérem, mi nem olyankor jövünk, amikor hívnak, ha

nem rendesen hívatlanul toppanunk be. Uraságod ellen az a gyanú 
merült föl, hogy nem az, aminek kiadja magát. A főkapitány úr 
parancsára ezennel igazolásra szólítom föl.

— Mit ért „igazolás” alatt? — kérdezte Második Harun al Rasid, 
akinek ez a szó arabusul hangzott.

— A kis ártatlan! — gúnyolódott a- rendőr. — Valószínű, hogy 
ez az úrnak nem első esete. Azért hát ne affektáljon. Olyan em
berrel van dolga, akivel nem lehet komédiázni. Igazolja a kilétét! 
Mutassa az írásait!

A király jóhiszeműen felelte:
— A  nevemet és foglalkozásomat ráírtam a bejelentő lapra, 

amelyet elébem tettek.
— Tudjuk — tekintélyeskedett a detektív — , de hát ezek az 

adatok nem egyeznek meg a valósággal. Elő azokkal az írásokkal!



A kalifa tanítványa elgondolkozott. Most hát itt a nagyszerű, 
noch nie dagewesen színpadi vagy mozijelenet, amelyben leleplez
nek egy királyt, akiről kisül, hogy ¡hamis nevet használ és álfog
lalkozást mond be. Ha most kirukkol az igazi nevével s a valódi 
hivatalával, amely egyike a világ legjobban dotált állásainak, nagy 
tabló! Az újságok holnap olyan kövér betűs hírcímeket hoznak, 
mint már régóta nem, s Európa meg a vele határos országok hete
kig beszélnek a kalandjáról. De akkor egyszersmind vége az inkog- 
nitójának, vállalkozása a komikum posványába fullad, s kiderül 
róla, hogy rosszabb színész, mint Harun al Rasid volt, aki Dzsá- 
fárral, a hű személye körüli miniszterrel minduntalan s nagy si
kerrel tett olyan kirándulásokat, aminőt ő ma kezdett. . .  Nem, 
nem adja föl a játékot, tovább fogja tanulmányozni a népét, s 
egy csattanós végjelenetért, amelytől részint hanyatt és részint 
hasra vágódnak, akik szemlélik, nem fog lemondani az emberba
ráti tervéről.

— Nos, lesz-e már? — türelmetlenkedett a rendőr.
Közben pedig Őfelsége kereste a módot, hogyan evickélhetne ki 

épen és kudarc nélkül a slamasztikából, amelybe valószínűleg 
azért került, mert a játékból, amelyre vállalkozott, előzőleg nem 
tartott elég próbát. A meiningeni herceg, akinek néhány előadását 
látta ifjú korában, ezt másképp csinálta volna — gondolta. A de- 
tektívhez pedig ezekkel a szavakkal fordult:

— Nézze, kedves uram, az, amit maga mond, az nem egészen 
„ohne” , s az a bejelentő lap, beismerem, nem merő szentírás. Erre 
vonatkozólag lesz is némi közlendőm, s lehet, oly okmányom is, 
amelyet fölmutatok, de — csak a rendőrfőkapitány úr előtt. Mondja, 
nem jöhetne ő ide?

Jóízűt, hangosat nevetett a detektív. A kacagása áthallatszott 
az ötös és hetes számú szobákba is. Magában azt állapította meg, 
hogy ilyen arrogáns „gyanúsított” -tal még nem találkozott a 
praxisában!

— No, maga ugyan jól ismeri a nagyságos főkapitány urat! Mi
csoda fogalma van róla! Nagy úr ám az, hallja az úr, s minden 
apró kis szélhámos kedvéért nem mozdul el —

— A szeretője mellől — akarta mondani, de még idejében meg
gondolta magát, eszébe jutott a szubordináció, és így fejezte be 
a mondatot:

— A hivatalából.
Ezt belátta Őfelsége.
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— Nos, hát ha őnagysága nem fáradhat ide, talán szíves lenne 
ön engem hozzá vezetni. Igen? — kérdezte.

S a detektív, tán azért, mert érezte, hogy nagyobb bankjegy 
csúszik a tenyerébe, mint amekkorákkal a megvesztegethetetlen
ségét eddigelé nem minden siker nélkül próbára tették, kissé tisz- 
telettudóbb hangon mondotta:

— Erről már inkább lehetne csevegni. De bocsásson meg az úr, 
még most is muszáj nevetnem azon, hogy uraságod minő fura 
dolgot kívánt. Azt, hogy a rendőrfőnök úr majd a maga írásainak 
a megtekintése végett idezónázik! Hahaha! Hihihi! Nagy haramiá
nak vagy nagy tűznek kell lenni annak, amiért őnagysága a hely 
színére megyen!

— Kérem — mentegette magát bűnbánóan a király —, belátom, 
hogy bolondot kívántam, de hát nem ismertem eléggé a helyi 
viszonyokat. (És a helyi nagyságokat — tette magában hozzá.) Nos 
hát, elvezet hozzá?

— Vegye a kalapját, és menjünk — mondta leereszkedéssel a 
rend őre.

És Őfelsége — örült is, bosszankodott is — a detektív kíséreté
ben, utóbbi a jobb, a király a bal oldalon indult a városháza felé. 
Hogy’ fognak ezen mulatni otthon! Ő talán az első uralkodó népek 
és nemzetek történetében, akit nem a világtörténelem, hanem egy 
kisvárosi rendőrkapitány von felelősségre és szólít föl igazolásra . . .

Odaértek a városházához. Kopott, fekete épület volt, amely 
olyanokat, akik valóban rossz fát tettek a tűzre, meg is ijeszthetett 
volna a sötét arculatával s a mélyedésekkel, amelyek öreg ráncok
ként fúródtak régi kőtestébe, de Őfelsége nem félt. Ő csak afféle 
amatőr alakoskodó volt, akinek lelkiismeretét nem furdalta egyéb 
bűntudat, mint az, hogy, úgy látszik, hiányzik belőle az a ravasz
ság, amely a Harun al Rasid-i szerep sikeres betöltéséhez szük
séges.

A főkapitányt még nem találták a hivatalában. A derék úr több 
mint húsz év óta élt boldog, de nem eléggé szórakoztató házasság
ban egy túlságosan termetes asszonysággal, akit ebéd után azzal 
a panasszal szokott magára hagyni hetenkint négyszer-ötször, hogy 
sok ügyiratot kell elintéznie, s ilyenkor tartotta megbeszéléseit egy 
hölggyel, aki jóval fiatalabb és sokkal karcsúbb volt a feleségénél. 
A gyanúsítottnak várnia kellett, míg a vitézlő úr a horizontális 
szórakozásáról megjön, s tűrnie, hogy ezalatt, nehogy kereket old
jon, hárman is szemmel tartsák. Végre aztán megérkezett a rend



legfőbb őre, éspedig elég jó kedvben, — úgy látszik, a barátnője 
különösen szeretetreméltó volt hozzá ezen a napon.

— Ahá — mondta, mikor az idegent eléje vezették —, maga az, 
aki a kultuszminiszter titkárának adta ki magát?

— Kérem . . .
— Semmi kérem, in vagyunk formálva (így mondta tréfás-kedé

lyesen, mert a kedvese ma a szokottnál is többször hazudta neki, 
hogy szereti), a legbiztosabb forrásból értesültünk, hogy a minisz
ter úr egyáltalában nem tart magántitkárt.

— Biztos ez? — kérdezte a király, aki igazán nem tudta, van-e 
őexcellenciájának ilyen hátramozdítója vagy nincs.

— Maga tudhatja legjobban — állította gúnyosan a főkapi
tány —, hiszen egyenesen a fővárosból jön . . .  S -mivelhogy a mi
niszter úr nem tart titkárt, hát maga se lehet az . . . .  Mit hozhat 
föl a védelmére? Mért jelentett be olyan foglalkozást, amelyet 
nem űz?

Aztán az írnokhoz fordult, aki egy kisebb asztalnál ült és éppen 
írógépeit:

— Majd jegyzőkönyvet vesz föl arról, amit ez az úr vall.
— Kérem, főkapitány úr — szólalt meg ekkor a gyanúsított — , 

nem szólhatnék önnel néhány szót egészen bizalmasan? Négy- 
szemközt?

— Nekem semmi titkom sincs az úrral — felelte szigorúan Szent 
Hermandad helytartója —, s az úrnak se igen lehet velem. Igazolja 
magát. Ha ez nem sikerül, lecsukatom.

Mosolygott a király. Ez nem is volna olyan nagy baj — gon
dolta. — Az esetről vezércikkeket írnának az újságok. De hát 
efféle cikket már éppen eleget olvasott a maga ünnepelt szemé
lyéről, — minden születése- és nevenapján és sok más alkalommal, 
amelyeket szívesen ragad meg az alattvalói lojalitás. Ilyen irány
ban szikrányit se volt hiú, s ez a szenzáció pillanatra se csábította.

— Lecsukat? — kérdezte. — Ezt lehetőleg szeretném elkerülni.
— Azt elhiszem — gúnyolódott a rend legfőbb parancsnoka.
— Lehet, hogy ön is szeretné — felelte Őfelsége. — Azért újból 

kérem, adjon módot rá, hogy tanúk nélkül beszélgethessünk. Ha 
négyszemközt hallgat ki, akkor, remélem, nem kerül sor arra, hogy 
letartóztasson.

— A kérelme szokatlan — mondta kissé kedvetlenül a hatalom 
képviselője.

Nem tetszett neki, hogy a „gyanúsított egyén” egyszerűen önözte



őt, aki megszokta, hogy mindenki nagyságosurazza. De elnéző volt 
— mert a 'barátnője is az volt őhozzá —, s folytatta:

— Csak abban az esetben teljesíthetem a kívánságát, ha előbb 
megmotoztatom. Nincs a zsebében fegyver vagy bomba?

Harun al Rasid nevetett.
— Mondja, kérem, olyan benyomást teszek, mint valami betörő 

vagy anarchista-merénylő?
— Igazán nem. Csak szélhámosnak tartjuk. Mégis, a szokás és a 

rendtartás megkövetelik, hogy megmotoztassam.
A király elpirult. Bármennyire kívánta és szerette a kalandokat, 

arra a gondolatra, hogy akármiféle brutális kéz nyúlkáljon a ruhái 
közt és tapogassa végig a testét, borzongás futott végig rajta.

— Ezt már mégse tűröm! — kiáltotta, egy pillanatra megint 
megfeledkezve arról, hogy ő most nem uralkodó, hanem másod- 
osztályú vasúti utas, aki méghozzá szélhámosságnak a vádja alatt 
is áll.

Lehetett valami a hangjában, ami imponált a városi potentát
nak, mert ez, miután a ,,delikvens” maga kifordította összes zse
beit, intett az írnoknak, hogy hagyja magukra őket.

Ebben a percben az idegen a főkapitány úr nagy ámulatára 
kínálás nélkül foglalt helyet a pamlagon, amelyre pedig a hiva
talfőnök úr csak legelőkelőbb vendégeit s a fentebb érintett karcsú 
hölgyet szokta ültetni, s egészen más hangon, mint ahogy eddig 
beszélt, így szólt:

— No, és most diskuráljunk egy kicsit.
S mikor a szélhámosság gyanúja alatt álló fővárosi „alak” helyet 

foglalt az előkelőségtől duzzadó pamlagon, a hivatalszoba ura nem 
kevésbé döbbent meg, mintha a belügyminiszternek szigorú leira
tát hozták volna el neki azzal a meghagyással, hogy hivatalát 
azonnal adja át az utódjának. Több mint tíz év óta „intézkedik” 
ebben a helyiségben, s innen vigyáz változó szerencsével a gond
jaira bízott város közbiztonságára, de az még nem történt vele, 
ami most, hogy valaki egyenes felhívás nélkül leült volna erre az 
alkalmatosságra, amelyet a tulajdonosa csak azért nem nevezett 
szentélynek (bár annak tartotta), mely oly bútordarabot, amelyen 
ülni és végignyúlni szoktak, a közfelfogás sehogy se akar annak 
tekinteni. Kínos meglepetésében rászólt az idegenre:

— Mi jut eszébe? Hogy’ merészel?
De az nem zavartatta magát, s folytatta:
— Ön elég komoly és diszkrét férfiúnak látszik, így hát biza

lommal kérdezem: tud hallgatni?



A főkapitány úr félteni kezdte a tekintélyét. Hogy el ne veszítse, 
fölényes testtartással helyezkedett el az íróasztal előtt terpeszkedő 
majesztetikus karosszékbe, s magasan tartva a fejét, amelyet kü
lönben se godolatok szoktak lefelé húzni, rendreutasítólag felelt:

— Itt nem arról van szó, hogy én tudok-e hallgatni, de arról 
hogy ön mit tud a mentségére fölhozni?

Már önözte és nem magázta le, mint eddig. Ha nem is ő ültette 
pamlagra vendégét, az mégis ott trónolt, s hiába, az ember más
képpen beszél azzal, aki urasan ül, mint azzal, aki engedelmesen 
áll előtte.

Erre aztán ifj. Harun al Rasid — mit tehetett mást? — fölfedte 
a kilétét, elbeszélte mindazt, ami reggel óta történt vele, s tréfá
san tette hozzá:

— Névjegyet nem szoktam magammal vinni, s így másképpen 
nem mutatkozhattam be.

A derék tisztviselő nagy zavarba jött. Nem hitte, amit hall, — 
mégis fölugrott, s ijedten nézett különös vendégére. A történet 
hihetetlenül hangzott: nem tudta, valóban a király ül-e itt előtte 
fenséges nyugalomban, vagy valami körmönfont szédelgő, s esetleg 
meghibbant elme.

A társalgásban hosszabb, s a tisztviselőre nézve kínos szünet 
állott be, amely alatt az azon töprengett: higgyen-e vagy tovább 
kételkedjen? Egyelőre ez utóbbira határozta el magát.

— Amit most hallottam, nagyon valószínűtlen — mondta. — 
Megvallom, úgy hangzik, mint egy mese az Ezeregyéjből.

— Onnan is indult ki — mosolygott Őfelsége. — E halhatatlan 
könyv olvasása közben támadt az az eszmém, hogy Harun al 
Rasid módjára ismeretlenül járom be az országomat. De amint 
láthatja, nem nagy sikerrel. Mindjárt első nap demaszkíroznom 
kell magam.

A főkapitány verejtéket törölt le a homlokáról.
— Oh, Istenem! — sóhajtott. — Micsoda kétségek! És mily 

helyzet! Higgyek? Ne higgyek? Mennyivel biztosabbra mentem 
ezelőtt egy órával!

És szeretettel gondolt a karcsú nőre, aki nem állította ily súlyos 
probléma elé.

A király kisegítette zavarából.
— Persze, szeretné az igazoló írásaimat látni. De hát, tudja, 

uralkodók ilyenekkel nem szoktak ellátva lenni. Elhiheti, ma van 
az első eset, amikor szükség volna rájuk. Eddig olyan jól meg
voltam nélkülük. . . Ellenben tessék, itt van a tárcámban a



királyné arcképe, s itt egy másik, amely egész családommal együtt 
ábrázol. Az udvari fotográfus műve.

— Ilyen képeket — jegyezte meg a rendőrfőnök — a főváros 
számtalan boltjában árulnak.

— Igaza van, barátom, és helyeslem, hogy olyan könnyen nem 
hisz, mert hátha mégis svindlizek . . .  De arra, aki ezt a fotográfiát 
a boltban veszi, az valószínűleg kevésbé fog hasonlítani, mint 
énrám.

— Valami nagy hasonlatosságot — vetette közbe a rendőrfő — a 
legjobb akarat mellett se látok.

— Ebben is igaza van — hagyta rá a király. — Az arcom most 
valóban nem szakasztott olyan, mint a portréé, amely az ön lojális 
íróasztala fölött függ, de ha lemosnám róla a festéket, akkor meg
győződne róla, hogy a piktor, aki festette, éppen nem tehetségte
len művész. . . Mégis ne kívánja, hiába is kívánná, hogy ezt 
tegyem, mert akkor mindenkivel szemben megszűnne az inkog- 
nitóm, amelyet még pár napig szeretnék megőrizni, és nem szán
dékozom soha elárulni.

Látván, hogy a vidéki hatalmasság még mindig kételkedik, ezzel 
a kérdéssel fordult hozzá:

— Ismeri az aláírásomat?
— Mármint a király Őfelségéét? Ismerem.
A rendőrfőkapitány gépiesen kiszolgálta, s vendége az eléje he

lyezett kutyanyelvre néhányszor rákanyarította a jellegzetes és 
világszerte ismert manu propriáját.

— Stimmel? — kérdezte, s a papirost nyomban darabokra tépte.
— Feltűnően — erősítette amaz. — De hát vannak, akik csodála

tosan tudják utánozni a mások aláírását. A múlt héten is elfog
tunk egy szélhámost, akinek a zsebei csak úgy gömbölyödtek az 
okmányoktól, amelyeken az áláírások egytől egyik hamisak voltak.

— Egy csöppet se vagyok megsértve — mosolygott a király. — 
Sőt szeretem, hogy ennyire óvatos. Nem szabad minden jöttment- 
nek bedűlni. .. Azért hát előállók az ún. nagyágyúval. Itt ez a 
gyűrű. Ismerheti. Szó volt róla már sokszor a lapokban, s az 
illusztrált újságok hozzák is időnként a rajzát. Háromszáz év óta 
mindig annak 'az ujját díszíti, aki az ország koronáját viseli. 
Most, szerencsémre vagy pechemre, én . . .  Az utazásomnak min
denesetre titokban kell maradni. Azért kérdeztem: tud-e hallgatni? 
Ha tud, akkor. . .  mondja, kérem, ki van már tüntetve?

— Még nem, Felség — felelte a most már meggyőzött városi 
hatalmasság — , pedig . . .



— Pedig rég megérdemelte volna. Ugye, azt akarta mondani?
— Ezt, Felséges Uram.
— Nos hát, elhiszem, hogy rég megérdemelte, s csak tanácso

saim fölületessége s a valódi erények iránti színvaksága az oka, 
hogy e város kitűnő rendőrfőkapitánya nincsen dekorálva. De hát 
szerencsére ez oly mulasztás, amely még jóvátehető. Ehhez 
azonban szükséges, hogy eddigi kétségtelen érdemeit tetézze egy 
újjal: tartsa tiszteletben a királya inkognitóját, és segítse őt ki a 
ferde helyzetből, amelybe némely itteni urak — hogy is mondjam 
csak? — buzgósága és igazságszeretete folytán jutott.

— Mit parancsol Felséged? — kérdezte a főkapitány, akinél e 
percben nem volt boldogabb ember a világon. Még a karcsú hölgy 
oldalán se érezte magát ily jól. A városban még nincs senki, aki
nek rendjele van. Ő lesz az első, aki ilyet föltűzhet. .. Hogy fog
nak pukkadni némelyek!

A kérdésére pedig ez volt a felelet:
— Semmit, csak hallgatást. Reinen Mund haltén! Hogy ön minő 

magyarázattal fog szolgálni azoknak, akik engem gyanúba vettek, 
az aztán az ön dolga.

— Fájdalom, már az egész város tud az esetről.
— Olyan nagy az eset? — kérdezte a Felség.
— Nem, Felséges Uram, a város olyan kicsi.
— Nézze, kérem, én mindmáig néhány szükségbeli valótlanságtól 

eltekintve, sose tértem el az igazságtól. Csak ma tértem a hazudo- 
zás dicsőséges színterére, amelyen ugyancsak kevés a gyakorlatom. 
Nekem mindig igen sokat hazudtak a tanáraim, de rám ugyan
csak vigyáztak, hogy ezt a tehetségüket valahogy el he tanuljam 
tőlük . . .  Nem adhatok hát tanácsot, hogy mit füllentsen. A világ
ért se akarnám megbántani, de föltételezem, hogy ebben a tudo
mányszakban jóval járatosabb, mint én.

— Oh, Felség, hogyne! Mi, akiknek az a hivatásunk, hogy ki
szedjük1 az emberekből az igazságot, természetesen lege artis tu
dunk hazudni. Ebben a tekintetben Felséged nyugodt lehet. Azt 
fogom fölvilágosításul adni, hogy a — hm! — a gyanúsított úrnak 
az irományai rendben vannak, azt á körülményt pedig, hogy — 
hm! — az illető egy miniszter titkárának adta ki magát, nem talál
tam elég oknak arra, hogy további eljárást indítsak, mivelhogy e 
foglalkozásnak a föltüntetésével kárt senkinek se okozott.

— All right! Ez tehát el van intézve . . .  Mikor indul a legkö
zelebbi vonat a legközelebbi nagyabb városba?

— G-be mintegy másfél óra múlva.



— S az út odáig?
— Valamivel tovább tart egy óránál.
— Köszönöm.
— Odautazik Felséged?
— Ha a rendőrségnek nincs ellene kifogása.
— Oh, csak azért voltam bátor kérdezni, mert segítségére óhaj

tottam lenni Felséges Uramnak az elutazásnál.
— Mi jut eszébe? Hisz’ ez újabb kételyeket, sőt gyanút támasz

tana! Ügy megyek tovább, ahogy idáig jöttem. Gyalog a vasúthoz, 
ahová egész díszkíséretem egy hordárból fog állni, aki a szerény 
csomagomat viszi.

Már indult is, s mielőtt kilépett az ajtón, kezet nyújtott „bizal
masának” , aki félve fogadta azt el. Nem tudta, szabad-e megszo
rítani, vagy kell-e megcsókolni? Végre arra határozta el magát, 
hogy egyiket se teszi, s hagyta, hogy Őfelsége szorítsa meg az 
övét. Elég bánatot okozott neki, hogy ezzel a kitüntetéssel sohase 
fog dicsekedhetni. . .

Ki akarta kísérni a vendégét, aki figyelmeztette:
— Maradjon szépen bent a szobájában. Egy szélhámossággal 

vádolt egyént, még ha az nagy nehezen tisztázta is magát, nem 
szokás a tiszteletnek ily jelével kitüntetni.

Az előszobában posztoló rendőrök s az ott várakozó detektív 
így is éppen eléggé csodálkoztak, amikor látták, hogy az idegen 
milyen biztos léptekkel hagyja el a félelmetes szobát.

Visszatért a Három Galambba, csöngetett a pincérre, s mikor 
ez megjelent, arra kérte, segítsen a pakolásnál neki.

— Kérem — szabadkozott ez nem minden előkelőség nélkül — , 
ez nem az én dolgom, hanem a szobalányé.

— Pardon, tévedtem, küldje hát őt.
A derék fehérszemély szívesen és szűnni nem akaró mosollyal 

segédkezett a csomagolásnál, s egyszer, amikor Őfelsége valamit 
nem a legügyesebben csinált, kedélyesen rá is ütött a kezére. A 
király értette a tréfát s nem ütötte vissza. Ámbár, ha igazán érti, 
visszaüti.

Köbben a leány kacéran kérdezte:
— Ilyen hamar el tetszik utazni?
— Igen, a hatóraival indulok.
— Kár — sajnálkozott a lány. — A tanfelügyelő úrnak, ha itt 

tartózkodik, mindig tovább van türelme.
— Az ő hivatala könnyebb is — sóhajtotta a király —, több 

ideje van.



S a sajnálkozó némbernek több borravalót nyújtott át, mint 
amennyit elődje, a kitűnő tanférfiú szokott adni, minek folytán 
a nyájas teremtés még jobban búsult, hogy ez a kissé mélabús, 
de máskülönben kedves úr olyan rövid időt tölt a hotelben. Meny
nyit lőhetne keresni tőle, ha tovább maradna!

— És amellett — tűnődött magában — egyéb szolgálatra nem 
is reflektált, pedig az ilyen finom gavallért szívesen szolgálja ki 
az ember.

Igen jó teremtés volt, aki olyan férfiaktól, akik nem voltak el
lenszenvesek neki, semmit se tudott megtagadni.

A király persze nem is sejtette, hány ily jó nő él az országá
ban. Ha tudta volna, akkor e nyájas lelkek előzékenysége talán 
jóvátette volna számára azokat a szomorú tapasztalatokat, amelye
ket rövid egy nap alatt a férfiak körében tett. . .

Kérte a számláját, és bámult, hogy az mily kicsiny összegről 
szólott.

— Mi az, hogy ,,nappali szoba” ? — kérdezte a szobapincértől.
— Nagyságod csak nappal lakta a szobát, az ágyat egyáltalán 

nem használta, s ennélfogva csak félárat számítottunk.
Ilyen distinkciókra nem tanítják meg a királyokat.
— A városban, ahová ma este fogok érkezni — gondolta —, bi

zonyosan éjjeli szobát fognak adni.
Hordárt kért, aki a csomagját a vasúthoz szállítsa, mire azt 

felelték, hogy nincs rá szükség, majd kiviszi azt a háziszolga. Így 
tudta meg a Három Galamb vendége, mire való hotelekben a 
háziszolga.

Aztán búcsút vett a személyzettől, s a csomaghordozóját a vas
úthoz kísérte. Ami valóban így történt, mert a szolga ballagott 
elöl, s a Fölség mögötte lépdelt.

Most már tudta, hogyan s melyik oldalról kell a jegypénztár
hoz járulni. Megváltotta a jegyét, s néhány perc múlva már bent 
is ült egy vasúti kocsi másodosztályú fülkéjében.

Kívüle még csak egy utas ült ott, s kettesben maradtak, amíg 
csak G-be nem érkeztek.

A fölötte beszédes úr volt, aki először is azt kérdezte, hogy az 
útitársa hová utazik.

— G^be — felelte a király.
— Én is oda — közölte amaz. — S hol száll meg?
— Magam se tudom még.
— Ajánlhatok egy igen jó hotelt. A jobb utazók mind ott szok



tak lakni. S nekünk ott minden 20 .százalékkal olcsóbb, mint bárki 
másnak.

— Hogy’ érti ezt: nekünk? Kik azok a „nekünk”?
— Hogyan? Uraságod nem utazó?
— Már hogyne volnék az! Hiszen, láthatja, utazom.
— Nem értjük egymást. Azt kérdeztem: kereskedelmi utazó-e?
Őfelsége nemigen tudta, mit jelent tulajdonképpen ez a foglal

kozás, s hogy mégis mondjon valamit, azt felelte:
— Nem vagyok kereskedő.
— Áih, úgy?!
Ahogy ezt mondta, abban volt tisztelet is, lenézés is, sajnálkozás 

is. S hozzátette:
— Minden pálya egyformán tiszteletreméltó, s Uraságodnak 

nem kell restelleni, hogy nem tartozik a branshoz. Nem lehet min
denki utazó . . . Mégis jól fogja tenni, ha ott vesz szobát, ahol én 
szoktam mindig lakni, ha az utam G-be visz. A Hattyú igen jó 
ház, kitűnő konyhája van, s ott legalább szellemes társaságot 
talál.

— A konyhán?
— Nem, az étteremben.
— Mért épp abban a hotelben lelhető ily társaság?
— Mert ott tanyázunk mi, kereskedelmi utazók, vulgó vigécek, 

akik tudvalevőleg a legelmésebb fickók vagyunk a világon.
Nagyot nézett a király. Ő ezt nem tudta. Azt hitte mindig, hogy 

az ügyes diplomaták, a kiváló írók, a ravasz politikusok s a ge- 
niális művészek a leszellemesebb társalgók. De hát így van az, 
ha az embernek a nevelését elhanyagolják, s balfogalmakkal töl
tik meg az elm éjét. . .

Az „utazó” pedig folytatta:
— Örvendhet, uram, hogy a sorsa összehozta velem. Ha ön mint 

szomorú ember lép be a Hattyúba, az első. közös ebéd után — 
mert ott table d’hote étkezünk — mint folyton kacagó hagyja 
azt el. Amennyi viccet, adomát, szójátékot mi ott egy ebéd idején 
elmondunk, annyit egyebütt fél esztendő alatt se hall.

— Mért oly szellemesek mindazok a hogy’ is mondta csak . . .?
— Kereskedelmi utazók, vigécek, commis voyageur-ök, störich-ek. 

Ennyi különböző nevük van.
— Nos, mért oly kiválóan szellemesek ezek az urak?
— Erre nehéz felelni. Az emberek azért mennek erre a pályára, 

mert viccesek. Nem azért elmések, mert utazók, hanem azért 
utaznak, mert szellemeseknek születtek, s így erre a pályára külö-



nősen hivatottak. Csakis ilyen férfiak boldogulnak ebben a foglal
kozási ágban. Mentül ötletesebb az ilyen pasas, annál nagyobb a 
fizetése meg a napidíja, mert annál nagyobb forgalmat tud csi
nálni. Ha az áruja mégoly rossz, el tudja sütni. Ellenben az olyan 
utazó, akinek nincs sütnivalója — bocsánat a szójátékért! —, a leg
jobb portékán se képes túladni. Lyukat beszélni a vevő hasába, 
ez itt a fődolog. Ez az ún. szakismeret. Én, megvallom, nem tar
tozom a szakmám legkiválóbbjai közé. Nem estem éppen a fejem 
lágyára, el tudom adni az árucikkeimet, s néha igen jó szüreti 
eredménnyel térek haza, de vannak nálamnál nagyobb kitűnősé
gek, akik ha nem keresnének rengeteg pénzt a klientúrájuknál, 
beállhatnának szellemes íróknak. S talán meg is fogják ezt tenni, 
ha majd nehezükre esik az utazgatás.

A király elgondolkozott azon, amit hallott. Ez a foglalkozás, 
amelyről eddig nem tudott semmit, úgy látszik, hasonlít a politi
kusokéhoz és a diplomatákéhoz, akik szintén inkább elmésséggel 
és ügyességgel, mint szaktudással tudják a legcéltalanabb törvény- 
javaslatot s a legrosszabb szerződést is elfogadtatni azokkal, akik 
kevésbé ravaszak, mint ők. S abban is hasonlítanak az útitársához 
és annak kollégáihoz, hogy ha kifáradnak, vagy a hivatalukból 
másképpen kikopnak, vezércikkeket kezdenek írni, és önéletraj
zaikat eszkábálják össze, amelyeket szerénységből memoároknak 
neveznek.

Elbeszélgettek a megérkezésig, ami úgy értendő, hogy az „utazó” 
körülbelül tízszer annyit fecsegett, mint az útitársa, — mégse lát
szott rajta a fáradtságnak legkisebb nyoma se. A király magá
ban így ítélt róla:

■— Tehetséges ember.
És nem. csalódott. A maga nemében csakugyan az volt.
Sajnos, a jó úr gombokban utazott, s így nem vásárolhatott tőle 

semmit, nemcsak azért„ mert sehol se hiányzott egyetlen gombja 
se, de azért se, mert a derék férfiú csak „en gros” dolgozott.

— Száz tucat a legkevesebb, ami kapható nálunk — magya
rázta az utazó — , s ennyit is csak a díszgombokból adunk, a töb
binél a minimum ezer tucat, sőt ugyanannyi „gross” . Tudja, mi az 
a „gross” ?

Űtitársának sajnálkozó mozdulatára fölvilágosította:
— Tizenkét tucat.
Ez nem érdekelte szerfölött a királyt, de némi betekintést nyúj

tott neki a nagykereskedelem misztériumaiba.
. . .  A Hattyúban olyanféle szerepet játszott az „utazó” , mint a



Három Galamb körül a tanfelügyelő. Mikor a gombos úr a szál
lodatulajdonosnak halkan mondott valamit, az előzékenyen mon
dotta:

— Ügy fogjuk kezelni Uraságodat, mintha kereskedelmi utazó 
lenne, s ugyanazokban a kedvezményekben részesítjük, mint őket.

— Nagyon megtisztelő rám nézve — mondta a király.
Okult eddigi tapasztalatain, s a Hattyú bejelentő lapjára csak 

olyan adatokat írt be, melyek nem kelthettek gyanút. A „Foglal- 
kozás”-rovatban „magánzó”-nak vallotta magát. Nem tudta ugyan 
határozottan, hogy mit jelent ez a ,,foglalkozás” , amely minden, 
csak éppen foglalkozás nem, — de Balzac regényeiből, amelyeket 
valaha olvasott, az emlékezetében ezen a néven olyanfajta boldog 
halandónak a körvonalai maradtak meg, akinek nincsen egyéb 
dolga, mint a pénzét elkölteni. Néha bizony irigyelte is ezeket a 
szerencsés halandókat, akiknek esetleg kevesebb pénzük van, mint 
neki, de azt arra költhetik, amire akarják, ott, ahol jónak látják, 
és akkor, amikor kedvük szottyan rá. De hát mit csináljunk? — 
gondolta ilyenkor — , nem lehet mindenki magánzó, némelyikünk
nek (a sors nem ismer tekinteteket) királynak kell lenni. . .

Amióta a saját lábán járt, ma reggel óta, már tanult egyet- 
mást. Azt például, hogy csomagolni idegen segítség nélkül nem 
tud, de kipakolni a maga emberségéből is képes. Most is könnyű
szerrel szedte ki kofferjéből a holmiját, — oly művelet, amelyet 
királykorában nemigen gyakorolt. Aztán csöngetett a szobaleányra
— most már tudta, hogy ebből a fontos célból kétszer kell meg
nyomni a gombot —, és több törülközőt kért. Bármennyire le
szállította az igényeit, amikor az inkognitóját fölvette, erről a 
fényűzési cikkről nem tudott lemondani. S mikor a lány kissé po
lemikus hangon állapította meg, hogy a többi ,,urak” megelégsze
nek a rendelkezésükre bocsátott törülközőknek a számával, ő sze
rényen és bocsánatkérőleg felelte, hogy ezeknek a kitűnő férfiak
nak van igazuk, de esedezett, hozzon még egyet-kettőt, és ígérte, 
hogy e szívességet majd megfizeti a jó Isten és ő se lesz hálát
lan érte.

Ez el lévén intézve, a vacsora iránt érdeklődött. Mint igazi és 
született nagyúr mentül kevesebbet kívánt másoknak terhére esni,
— azért most nem csöngetett, hanem emeleti szobájából lesétált 
a hallszerű földszintre, s várt, amíg valaki megszólítja. Véletlenül 
a gazda volt az első, akivel találkozott. Ez elkalauzolta az éttere
mig azzal a fölvilágosítással, hogy ott a vendégek közös asztalnál 
meghatározott áron étkeznek. Közben így szólt hozzá:



— Mivelhogy Uraságodhoz most van először szerencsénk, bátor 
vagyok szíves figyelmébe ajánlani valamit, amit eddig talán nem 
tud. A Hattyú igen tisztességes ház, amelynek jó hírére büszke 
vagyok és sokat adok. Csak rendes szobaleányokat tartok, akik 
erkölcsös életet élnek, s akiknek minden bizalmasabb érintkezés 
a vendégekkel rögtöni elbocsáttatás terhe mellett meg van tiltva. 
Azért figyelmeztetem t. Uraságodat, hogy hagyjon nekik békét.

— Kérem — mosolygott Őfelsége —, igazán eszem ágában sincs, 
hogy a békéjüket zavarjam. Legyen ebben az irányiban egészen 
nyugodt.

Amaz elégedetten folytatta:
— Ügy látszik, megértettük egymást. . .  A vendégeim azért nem 

rövidülnek meg. A város nagy, tele van nőkkel, és olyanokat, 
akik kedvükre vannak az idegeneknek, igazán nem muszáj Dio- 
medes-'lámpával keresni benne.

— Ön valószínűleg Diogenészt akart mondani.
— Igen. . . Tudja, ezek a villamosművek napról napra újabb 

szerkezetű világítótesteket találnak föl, úgyhogy az ember egészen 
beléjük zavarodik . . . Fődolog, hogy megértsük egymást. Ha éppen 
másodmagával tetszik is éjjel hazajönni, amihez hozzászoktattak 
az utazóim, nem fogok belőle kázust csinálni. De a szobaleányokat 
ne bántsa.

A király még egyszer megígérte, hogy e derék teremtéseknek 
nem lesz bántódásuk, de aztán eltűnődött a hotel-erkölcsökön. A 
Három Galamb olyan tisztességes vendéglő, amelybe nem szabad 
idegen hölgyeket importálni, mert a ház tisztultabb morálja elő
írja, hogy a p. t. vendégek szerelmi lakomáikat is a hotel kony
háján költsék el, amely célból a szobavénuszok becses rendelkezé
sükre állnak. A Hattyú pedig ugyancsak erényes intézmény, az
zal az árnyalati különbséggel, hogy itt a szobatündérekre föltűzött 
szuronnyal vigyáz a házirend, ellenben a t. c. vendégek a szerelmi 
szomjjuk enyhítésére alkalmas személyzetet bátran csempészhetik 
be kívülről. Vajon melyik a két ház közül az erényesebb? . . .  Az
tán kezdte megérteni, ami mindjárt föltűnt neki, hogy mért oly 
sokkal boldogabb küisejűek és nyájasabb modorúak a Három 
Galamb szobacicusai, mint a Hattyúéi. Ha szokása lett volna gon
dolatait a noteszébe írni, bizonyára azt jegyezte volna be oda, 
amit egy moralistánál valamikor olvasott: „Az erényes nőnek az 
ábrázata ritkán oly barátságos, mint azé, aki szórakoztató szerelmi 
életet él. Mert az előbbi gyakrabban bánja meg, hogy jó erkölcsű



maradt, mint az utóbbi, hogy letért az erény egyenes, de rögös 
útjairól.”

A vacsoránál helyet jelöltek ki neki, s ama jókedvű störich 
mellé ültették, akivel együtt érkezett. Az bemutatta a társaság 
többi tagjainak, akik mind ismerték egymást, azzal a megjegy
zéssel, hogy nem tartozik ugyan a szakmához, de azért egészen 
rendes ember. Barátságosan fogadták, s a jelenléte által csöppet 
se zavartatták magukat a társalgásukban. Majdnem mindannyian 
mintakofferrel utaztak, s a többiek is kereskedők voltak. Termé
szetesen a beszélgetésük is kommerciális kérdések körül forgott, 
az étkezés vége felé pedig megindult az adomázás és viccelődés, 
amely az oly table d’hőte-okat, ahol vigécek ülnek, fűszerezni 
szokta. A vendéglős az ajtóhoz támaszkodott, minden elhangzott 
tréfát hangos nevetéssel honorált, s mindegyikről azt erősítette, 
hogy ilyen kitűnőt, pedig ő már rég „áll” a piacon, még sohase 
hallott. A pincérek is a hasukat tartották nevettükben, s a vic
ceket, amelyeket fölszolgálás közben ellestek, a borravaló egy ne
mének tekintették. Beszélik legalább, hogy egy ily vendég, ami
kor a személyzet kevesellte a búcsúzás alkalmával átnyújtott tisz
teletdíjat, csodálkozva mondta:

— Micsoda? Hát nem meséltem tegnap este három fenomenális 
viccet?

Néhányan a jegyzőkönyvüket vették elő, amelyben nemcsak 
vevőiknek a címe és portékáiknak a nettó ára voltak megörökítve, 
de viccpoének és csattanók is, amelyek egy-egy pikáns adomára 
vagy elmés szójátékra emlékeztettek.

— A napokban hallottam egy pompás dolgot — mondta a tár
saság doyenje, egy nagyotmondásokban, kalaurekben és egyéb ér
demekben megőszült férfiú, aki a hosszú asztalnál oly méltóság
gal elnökölt, amely becsületére vált volna akármely table d’höte- 
excellencnak. — Egyik francia domíniumba új kormányzót nevez
tek ki, s az családostul-cselédestül megérkezett a gyarmat fő
helyére. Ott az ötéves kislánya csodálkozva nézi, amint egy szo
pós négerbaba jóízűen táplálkozik az anyja barna keblén, s nem 
minden irigység nélkül jegyzi meg: „Nini, papa, hát itt a kis 
gyermekek csokoládét szopnak?” — „Azt bizony, fiacskám” , feleli 
a kormányzó úr. „Ahány ház, annyi szokás.” Ámde az ügy ezzel 
nem volt elintézve. A leányka továbbad is figyelemmel kíséri az 
érdekes látványt, és újból megszólal: „Nézd csak, papa, ez aligha 
csokoládé; a szopósnak a szája egészen tejes.” A kormányzó nem 
tudott mit felelni hamarjában, ellenben nagyobbik gyermeke, egy



hétesztendös fiú méltatlankodva kiáltott föl: „Mi az ördög? Hát 
az élelmiszereket már a kolóniákon is hamisítják!?”

Ez így folyt egy darabig, s azután erotikus viccekre került a 
sor, amelyek még viharosabb derültséget és nyerítésre emlékez
tető kacajt keltettek, de ezeken már. nem tudott jóízűen mulatni 
a vigécek közé pottyant vendég. Ő ugyan demokratább érzelmű 
volt, mint bármelyik asztaltársa, akik mind aszerint feszítettek 
jobban vagy még jobban, hogy mily nagy tőkéjű céget képvisel
tek, de ahhoz, hogy ily témákról valaki szívesen cseveghessen, ah
hoz bizonyos állás- és műveltségbeli közelség szükséges, s ennek 
a hiányát ennél a pontnál nagyon is érezte a deklasszírozott „ma
gánzó” . Elhalkult a hangja, és halaványabbá fakult a mosolya, 
amit észre is vett a szomszédja, és meg is kérdezte tőle, mikor 
egy sikamlós vicc hallatára, amelynél a többiek harsogó kaca
gásba törtek ki, néki alig derült föl az arca:

— Hogyan? Uraságod nem nevet?
— Bocsánatot kérek — felelte udvariasan Harun al Rasid — , 

ma már éppen eleget nevettem.
Alapjában, ettől az árnyalattól eltekintve, jól érezte magát e 

jókedvű urak közt, mégis mikor vacsora után kávéházba hívták 
s azzal kecsegtették, hogy onnan még igen sokat ígérő kirándulást 
tehetnek olyan nők közé, akiknek nem kell sokat udvarolni, hogy 
szeressék az embert, — nem tartott velük. Nagyon is korán kelt 
föl ma reggel, sokat is élt át ezen a napon, fáradtnak érezte ma
gát s ágyba kívánkozott. Sietett föl a szobájába a hotelalkalma
zottak nagy bámulatára, akik nem szokták meg, hogy a vendé
geik ily korán és ily egyedül feküdjenek le.

Elalvás előtt végigemlékezett az elmúlt napon, amely ha nem 
is a legdicsőségesebb, de a leváltozatosabb volt eddigi napjai közt, 
s mindenesetre szórakoztatóbb, mint azok, amelyeken a miniszter- 
tanács ülésein szokott elnökölni. Sokféle emberpéldánnyal ismer
kedett meg ez órák alatt, olyanokkal is, aminőkkel sohase kerül 
össze, ha nem Harun al Rasid módjára keresi az alattvalóival való 
barátkozást. . .  Ezt az estét egyenesen érdekesnek találta. Akik
kel vacsorázott, nem mondhatók éppen a legfinomabb szellemek
nek, de a társalgásuk kedélyes és vidám volt, s nem szűkölködtek 
elmésség híján se. Bár gyakran szórakozhatna ilyen fesztelenül! 
Igazságtalanságnak tartotta, hogy a király, ha szellemes társasá
got keres, kénytelen a könyvek világába menekülni, mert az élő 
emberek körülötte, ha mégoly szellemesek, az ő jelenlétében nem 
mernek azok lenni. Nem engedi a respektus. Otthon csak az egy



doktor tudja s meri őt mulattatni, aki ezt éppúgy tartja hivatá
sának, mint a tudománya gyakorlását, s âzt állítja, hogy az or
vos, akinek nincs esprit-je, aki nem tudja fölvidítani a betegeit, 
nem érdemli meg a diplomáját, és természetesen a tiszteletdíjat 
se. Ügy látszik, elmélkedett tovább Őfelsége, hogy szellemes tár
salgás csak hasonló rendűek között lehetséges. Az in Demut erster- 
bend-alattvalók lakatot tesznek a szájukra, és szívesebben tűrik, 
hogy unalmasaknak, semmint hogy vakmerőeknek tartsák őket. 
Lám, a miniszterei közt is van egy, akinek találó mondásait a la
pok állandóan közlik, s ő még nem hallott tőle egyetlen szellemes 
szót sem. A derék úr azt hiszi valószínűleg, hogy tiszteletlenséget 
követ el, ha az uralkodója előtt elmésséget szalaszt ki a száján. 
Szinte visszakívánta azt a régi szokást, amely az őseinek meg
engedte, hogy udvari bolondokat tartsanak, akik, ha indiszkrétül 
és szemtelenül is, mulattatták őket. De a mostani udvari böl
csek! . . .  Ó ! . . .

Másnap a szobájában reggelizett, a numero 14-ben, s aztán sie
tett be az ismeretlen városba, ahol „hivatalosan” valamely ünnep
ség okából megfordult ugyan már, de „gyalog” sohase. Határozott 
cél nélkül bolyongott az utcákon. Egy könyvárus boltja előtt meg
állóit, és nézte a kirakatát. A könyveket nagyon szerette, és szük
sége is volt egyre. Benyitott, s kérdezte:

— Van-e útmutatójuk a városról? Valami vádemékum? Bédek
ker vagy más hasonló könyv?

A boltban csak annak tulajdonosa tartózkodott, már öreg, de 
még igen intelligens ember. Azt felelte, hogy van ilyen könyv, s 
elébe tett hármat is, de megjegyezte, hogy ezek közül kettő nem 
ér semmit.

— Akkor hát ezt a harmadikat tartom meg — jelentette ki a 
vevő, s megkérdezte: — Miért szidja a saját portékáját?

— Jobb volna talán, ha a másét szidnám? — viszonozta a 
könyvárus. — Akkor azt hinné Uraságod, hogy kenyéririgy va
gyok . . .  Nem szeretek rossz könyveket eladni, s ezt, ha lehet, ki 
is kerülöm. Azért is megy oly gyengén a boltom. Bezzeg a kollé
gáim nem i ly . . .  kritikusok. Az a meggyőződésem, uram, hogy 
írni szabad rossz könyvet, mert ez úgyse akadályozható meg, de 
eladni nem.

A téma kezdte érdekelni a királyt.
— Szabad egy kicsit leülnöm? — kérdezte.
— Tartom szerencsémnek — volt az udvarias válasz.
— Ön érdekes ember — jegyezte meg a király.



— Oh, csak lelkiismeretes vagyok. .. Azért is olyan üres a 
boltom.

— Ügy látom, elég tele van — mondta a vevő végignézve a 
polcokon.

— Árukkal igen — mosolygott keserűen amaz — , de ami a
vevőket illeti, azoktól bizony üres.

— Mindig így van ez?
— Nem mindig és nem éppen szó szerint. A Könyvbarátok Tár

sasága, valami húsz művelt férfiú, idejár olvasni és néha vásá
rolni. Az én boltom a kaszinójuk . . .  Hiszen, ha egyáltalában nem 
volnának vevőim, akkor becsuknám a boltomat és privatizálnék.

— Amit én teszek — jegyezte meg a király.
— Hogyan? Uraságod magánzó? — csodálkozott a könyvárus. — 

Ilyen fiatalon? Máris?
Őfelsége sose gondolt arra, hogy a magánzósághoz bizonyos 

életkor szükséges. De most már nem segíthetett a dolgon. Ügy 
találomra mondta:

— Mit csináljak? Nem tehetek róla. A dolog úgy fordu lt...
Nem tudott többet mondani. De nem is volt rá szükség. A

könyvkereskedő mint a sorsnak valamely megváltozhatatlan in
tézkedésébe belenyugodott abba, hogy a vevője: magánzó.

— Ez tulajdonképpen a legboldogabb állapot — mondta. — Az 
em'ber a passzióinak élhet. Nemde?

A király sóhajtva adott igazat neki. Amaz pedig folytatta:
— A többi könyvkereskedésekhez képest bizony itt csekély a forga

lom. Az én t. kartársaim értik a mesterségüket, s lépést tartanak 
a korral, amelynek ízlése a léha irodalomnak kedvez. Én ellenben 
szeretem a mesterségemet, s talán ez az oka, hogy elmaradtam az 
időtől. A könyvet szent vagy legalább szentelt tárgynak tartom, 
ők csupán árucikknek nézik. Üzletemberek, businessmanek, míg 
én kultúrterjesztő, műveltségosztó szeretnék lenni. Ők ügynökök 
és pénzkeresők, nekem pedig az az ambícióm, hogy apostol le
gyek. Ők mentöl több könyvet akarnak elsütni, én mentül jobba
kat kívánok eladni.

— Isten segítse a szándékában, jó uram . . .  Ügy látom, régi 
könyvei is vannak.

— Csakis azok érnek valamit. Azokat már a maradandóság 
patinájával látta el az Idő, a most megjelenőkről még nem tud
hatjuk, emlékszik-e majd valaki rájuk tíz4iúsz esztendő múlva. 
A könyvek olyanok, mint a viccek. Azért maradnak fönn, mert 
jók, s azok mennek át az utókorra, amelyek jók. A hitványak
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elpusztulnak és feledésbe mennek, — a viccek az emberek em
lékezetében, a könyvek a padláson. De ne gondolja, hogy e jó 
könyvekből valami sok az örömem. Évrül évre jobban szaporod
nak föl nálam, és semmi kilátás, hogy megszabadulhassak tőlük. 
Nézze, kérem, ami itt az asztalokon és a kirakatul szolgáló pol
cokon hever, az mind „novitás” , csupa „mostjelentmeg” , van köz
tük jó is, rossz is, sejóserossz is. Ezek közt még csak babrálnak-koto
rásznak a művelt és műveletlen entellektüelek, s vesznek is belőlük, 
főleg olyat, amiről azt írja az újságjuk, hogy „egyetlen művelt 
család asztaláról se szabad hiányozni” . Ellenben azt a rengeteg 
sok művet, amelyek a falak mentén sorakoznak, itt hagyják, és 
néha hetek múlnak, amíg valakinek eszébe jut egy-egy régi jó 
könyvet keresni. A közönségnek több mint kilencven százaléka 
csak a legújabb iránt érdeklődik, mintha az is nyakkendő vagy 
kalap volna, — a tavalyi már nem kell neki, a tíz év előttit pedig 
ajándékba se fogadja el. Mikor a napokban egy eléggé művelt 
hölgynek irodalmunk egyik gyöngyét kínáltam megvételre, amely 
harmadéve jelent meg, őnagysága közömbösen, de mélységes meg
győződéssel válaszolta: „Kérem, most nem azt olvassák.”

— Ügy látszik, a legtöbben nem maguknak olvasnak, hanem 
másoknak.

— Helyesen mondja uraságod: a társaságnak. Szégyellnék nem 
ismerni az olyan művet, amelyet a többiek olvastak, s talán még 
jobban restellnék elárulni, hogy olyan könyvvel foglalkoznak, amit 
már nem szokás olvasni, mert hiszen nem újdonság. Mindenki a 
livre du jour-1 keresi, azt az olvasmányt, amely a legnagyobb — 
s néha kínos — feltűnést keltette.

— Erről a témáról írni kellene önnek — jegyezte meg a király.
— írtak róla már az enyémnél jobb tollak is. De hasztalan! A 

könyvkereskedőknek kellene másformáknak lenni. Szerintem olya
noknak, akik egyszersmind jó és becsületes kritikusok. Akik rak
táron csak olyan árut tartanak, amely egészséges. Nem furcsa, 
hogy a rendőrorvos a tejeskofát az állott tej kiöntésére kénysze
ríti, a mészárost pedig, aki romlott húst árul, a rendőrség meg
bünteti, ellenben annak, aki erkölcstelen irodalmat és ízléstelen 
könyvet hoz forgalomba, nem történik bántódása? Pedig amazok 
csak gyomormérgezést okoznak, míg ezek a lelkeket mérgezik meg.

— Igaza van, és én gondolkozni fogok e kérdés fölött.
— Szép öntől — felelte szomorúan a kultúrboltos. — De mit ér 

ez? Olyanoknak kellene foglalkozni vele, akik tehetnének is vala



mit ez anomáliák megszüntetésére és az egészségtelen állapot or
voslására. A kormánynak és a királynak.

— Reméljük, hogy majd ők is törődnek az üggyel.
— Jól ismeri őket! Én nem remélek tőlük semmit. Azoknak ki

sebb gondjuk is nagyobb ennél.
— Mit csináljunk? — sóhajtott a király. Eltűnődött, s aztán

így szólt:
— Szeretnék körülnézni a könyvei, éspedig a régibbek közt. 

Lehet, hogy találnék köztük valamit, ami érdekelne.
— Mindjárt láttam — mondta barátságosan a könyvárus — , 

hogy Uraságod jobbféle ember és barátja a könyveknek. Azért is 
nyilatkoztam annyi bizalommal előtte. . .  Tessék, érezze magát 
ebben a boltban itthon. Mialatt ön keresgél, én — ha megengedi
— írok néhány olyan kiadónak, akik a szememre vetik, hogy a 
rossz kiadványaikat s a hitvány fordításaikat nem forszírozom
elég energikusan. Ez ti. céhbeli kifejezés, amellyel azt akarják
mondani, hogy a könyvnyomtatás szemetjét nem lőcsölöm rá a 
közönségre . . .  Van ott létra is, ha a magasabb sorokat is át akarja 
nézni.

S Őfelsége nem röstellt a létrán is fölkapaszkodni. Az ember
— gondolta — nem lehet oly magas állásban, hogy ne mászna föl 
még magasabbra, ha a művelődéséről és könyvekről van szó. 
Össze is szedett vagy két tucatot, s eléje tette őket a bolt tulaj
donosának, aki miután szemlét tartott fölöttük, elragadtatva kiál
totta:

— Végre egy igazán intelligens vevő! Kihez van szerencsém?
A király egészen szürke nevet mondott.
— S a becses címe? Hová küldhetem a könyveket?
— Nem tudom, mikor érek haza. Tessék erre az adresszre kül

deni őket.
S megadta az udvari orvosának a címét.
— Jó barátja? — kérdezte a könyvárus.
— Igen, elég jóban vagyunk.
— De szeretnék egyszer ezzel az úrral beszélni!
— Miért? Nincs itt elég jó orvos?
— Oh, nem mint orvossal volna vele dolgom. Csak úgy eszembe 

jutott, hogy ha szólhatnék neki, közölhetném vele, amint az imént 
elpanaszoltam önnek, s ő talán fölvilágosíthatná a királyt.

— Miről?
— Hogy az irodalmat kanalizálni, az erkölcs- és ízlésbeli kút- 

mérgezőket pedig büntetni kell. Hogyha az irodalom egészséges,



a polgárság is az, s ha a könyvek ízléstelenek, az olvasók erkölcs
telenekké lesznek.

— No, majd én megmondom ezt neki is, és ö, ha jónak látja, 
átadhatja az ön üzenetét a királynak.

— Mondja, kérem, milyen ember Őfelsége? Vagy nem nyilatko
zik róla az ön barátja?

— Azt állítja, hogy egészséges. Nincsen semmi szervi baja.
— Látom, nem akar felelni a kérdésemre. De mindegy, — há- 

ladatosságból, amért az orvosával közli a megjegyzéseimet, leütök 
a könyvek árából tíz százalékot.

— Sose tegye — tiltakozott a vevője —, nekem a könyvek meg
érik a teljes bolti árat.

De a könyvárus nem tágított, s így szólt:
— Kérem, tudom, mi illik.
S ravaszul hozzátette:
— Azt akarom, hogy máskor is legyen kedve nálam vásárolni.
És levonta a rabattot.
A király kénytelen volt elfogadni a kedvezményt, kifizette a 

számláját, és örült, hogy ily derék emberrel ismerkedhetett meg. 
Barátságos arccal fordult a boltoshoz:

— Engedje meg, kérem, hogy bizalommal forduljak Uraságod- 
hoz. Én, amikor utazom, szeretek ismeretségeket kötni és embe
reket meg intézményeket tanulmányozni. Nem adhatna nekem 
erre a célra némi útbaigazítást?

— Egy ilyen nagy műveltségű és intelligens vevőnek a legna
gyobb örömmel állok szolgálatára. De megvallom, nem vagyok 
egészen tisztában vele, hogy mit kíván tőlem.

— Nézze, kérem, ön eladott nekem egy bédekkert, amely a vá
ros nevezetességeivel ismertet meg, nem könnyíthetné meg nekem 
ahhoz is az utat, hogy betekinthessek kissé az itteni viszonyokba?

— Éppen a mi városunk érdekli tisztelt vevőmet?
— Engem minden városom érdekel — szólta el magát a király.
A könyvkereskedő szerencsére nem vette észre a lapszust, a ven

dége pedig sietett azt kiigazítani.
— Minden város érdekel, de úgy gondolom, hogy ha egyet ki- 

ösmerek, a képből, amelyet nyerek róla, a többire is következtet
hetek. Az egész világ egy falu, mondják, és de unó disce omnes, 
hirdeti a diákközmondás.

— Oly vevővel, aki egyszerre közel harminc könyvet vásárol, 
nehogy elriasszam, nem volna szabad disputálnom, mégis megjegy



zem, hogy a városok éppúgy különböznek egymástól, mint az em
berek, akik lakják őket.

— No igen, ezeket a különbözőségeket nem hagyom ki a szá
mításból, amikor a hasonlatosságukat emlegetem. Majd más vá
rosokban is keresek ciceronét, bár alig hiszem, hogy bárhol is 
találok oly szeretetre méltót és rokonszenveset, mint aminő ön, 
tisztelt könyvárus uram.

— Oh, uram, mily kedves ember Ön! Most már sajnálom, hogy 
számlájának az összegéből csak tíz és nem húsz százalékot szá
mítottam le . .. De íme, itt jön egy barátom, aki ebben a dolog
ban több szolgálatot tehet, mint én, mert szabad ember, míg én 
kénytelen vagyok időmet a boltomban tölteni.

Jóképű, szemüveges úriember lépett be az üzletbe, akivel ven
dégét a könyvárus azonnal megismertette.

— Harold barátom, aki szintén időrotschild, mint Ön, magánzó 
uram. Bizonyára jó barátok lesznek, mert senki se barátkozhat 
olyan könnyen össze, mint két ember, akinek kevés a dolga. A 
barátsághoz ugyanis nemcsak jellemösszhangzás, de sok ráérő idő 
is kell. Még csak a szerelemhez kell több.

— Annyi ugyancsak kevés embernek van — nevetett Harold 
úr. — S valószínűleg én is azért maradtam nőtlen, mert nem volt 
elég időm udvarolni.

Ez az úr egykorú lehetett a könyvárussal, aki szintén agglegény 
volt. Délfelé mindig benézett ez utóbbinak a boltjába, ahonnan 
aztán együtt mentek ebédelni meghitt vendéglőjükbe. A könyv
árus barátja valamikor a képviselőházban ült; azalatt persze, 
amíg ott volt, nem csinált semmit, de mióta kibukott onnan (na
gyon gazdag ellenfele buktatta ki), azóta megkomolyodott. Nem 
fejtett ki közgazdasági tevékenységet, amit a „kimaradottak” régi 
összeköttetéseiknek a révén vigaszversenyképpen szoktak gyako
rolni, hanem egész nap olvasott, s a tudományos boltnak minden
napos látogatója lett. Űjabban szociológiával foglalkozik, s egyike 
a város legműveltebb embereinek, akit ezért a fogyatékosságáért 
a polgártársai kissé lenéznek, a kisebb társaskör ellenben, ame
lyet frekventál, valamennyire megbecsül. De csak „valamennyire” , 
mert a műveltség sohase volt népszerű, és valószínűleg nem is 
lesz soha, — akaratlanul is valami szemrehányás és kritika vil
lan ki belőle azokkal szemben, akik nincsenek a birtokában. S 
épp ezért oly megható, hogy annyian és annyira vágyódnak rá. 
A tudásáért és az olvasottságáért városszerte Lexikonnak neve
zik, az irigyei gúnyosan (s ezek a szót persze így ejtik: Lexi-



Kohn), a barátai pedig elismerésüknek a jeléül. Egészen intim 
körben röviden Lexinek szólítják.

— Vedd pártfogásba ezt az urat, aki itt idegen — fordult ba
rátjához a könyvárus —, s szeretne megismerkedni a helyi viszo
nyokkal.

— Ezt már szeretem — örült amaz. — Majd bemutatom néhány 
csinos és szellemes hölgynek.

A király nevetett.
— Ezeket nevezi ön helyi viszonyoknak?
— Azt szeretném megismertetni uraságoddal, ami nálunk a leg

szebb. De azért elkísérhetem a kaszinóba és egyéb egyesüle
tekbe is.

— Ez különösen érdekelne — jelentette ki élénken a király, 
aki szellemes nőkkel már eleget társalgóit, de az egyesületi életet 
egyáltalában nem ismerte.

— Jobban, mint a hölgyek? — kérdezték ketten is csodálkozva.
— Honny sóit qui mai y pense — védekezett a város vendége. 

— A szellemes hölgyek a legérdekesebb egyéniségek a földkerek
ségén, még akkor is, ha szépek, s én egy csöppet se félek tőlük. 
De hát most azért vagyok úton, hogy a közviszonyokat s különö
sen a szociálisakat tanulmányozzam, s e pillanatban ezek jobban 
érdekelnek, mint az esztétikai teák.

— Mindennek megvan a maga ideje, s ez a két szórakozás nem 
zárhatja ki egymást. Ugye, eljön velem oly úri társaságba is, ahol 
művelt nőkkel találkozhatunk?

— Szívesen — felelte az idegen. — Az idő, amelyet nők között 
töltünk, legfeljebb órájuk nézve van elveszve, a mi számunkra 
soha . . .

— S a közviszonyok mért érdeklik uráságodat? — kérdezte 
Lexikon úr. — Mi a célja velük? Hiszen önt a foglalkozása, he
lyesebben, az. a körülmény, hogy nincs foglalkozása, fölmenti at
tól, hogy azokkal a problémákkal vesződjön, amelyeket megoldani 
a tudósok és az államférfiak dolga! Az ilyen magánzó a legboldo
gabb halandó a világon, akinek alapjában véve nincs egyébre 
gondja, mint hogy ne legyen háború s hogy mennél kisebb le
gyen az adó.

— Bizony, ez egyik legfőbb gondom, s nem tagadom, ez a két 
probléma már nem egy álmatlan éjszakát okozott nekem . . .

— Akkor hát nem gondolhatok mást, mint hogy uraságod a ta
pasztalatairól könyvet akar írni.



— Az se lehetetlen — felelte mosolyogva a király. — Az em
ber, amíg él, sose biztos benne, nem lesz-e íróvá.

— Azért jelenik meg olyan sok rossz könyv — dörmögte a 
könyvárus. — De önnek olyan jó arca van .. . Ugye, nem fog köny
vet írni?

— Nagyon valószínű, hogy: nem.
— Isten éltesse! Tudja, kérem, hogy évente legkevesebb száz

ezer könyv jelenik meg?
— Borzasztóan hangzik — jegyezte meg Őfelsége.
— Borzasztó is — mondta Harold. — S milyen derék emberek 

vagyunk mi hárman, akik nem szaporítjuk ezeknek a számát!
Tizenkettőt ütött.
— Bocsánatot kérek — szólalt meg a boltos. — Nekem be kell 

csuknom az üzletemet, s az urakat a további itt-tartózkodástól kény
telen vagyok kegyelemben fölmenteni. A zárórarendelet értelmé
ben a boltok déltől fél háromig zárva tartandók. No, amit én ez 
alatt az idő alatt mulasztok!. . .

— Hogy elszaladt a délelőtt! — kiáltott a király.
— Az időnek az a szokása, hogy elmúlik — jegyezte meg szo

kott humorával Lexikon úr. — Bizony, itt az ebédidő.
— Hol szándékozik ebédelni? — kérdezte új ismerősétől a könyv

árus.
— Még nem gondolkoztam e probléma fölött. Talán a fogadó

ban, ahol megszálltam. A Hattyúban.
Viharos derültség a bennszülöttek részéről, s a boltos csodál

kozott.
— A Hattyúban lakik? Hogy’ került oda? Hiszen ez valósággal 

vígjáték tárgy!
— Hát még ha tudná, hogy ki vagyok!? — gondolta, a király. 

S válaszul mondotta. — Oh, nekem minden társaság, egyformán 
jó. Nincs jogom válogatni.

 Az értékes emberek mindig szerények. Mégis, azok az urak
ott az ön horizontja alatt állnak — jegyezte meg Harold.

— Nem a legrosszabb emberek, akikkel az este vacsoráztam — 
védelmezte tovább a Hattyú-belieket a király.

— Bizonyára nem. Ahol jókedv honol, oda nem fészkeli be ma
gát a rosszindulat. Wo mán singt, dórt láss dich nieder . . .  Mégis: 
e derék urakkal aligha beszélgethetett ön könyvekről, hacsak nem 
főkönyvekről. . .  Nem akarom a Hattyú üzletét rontani, de ha 
nincs ellenére, ajánlom, ebédeljen velünk a Medvében. A Medve



távolrul se olyan graciózus állat, mint a Hattyú, de a kosztja ha
tározottan finomabb. Ami pedig a társaságot illeti —

— Az kettejükről ítélve bizonyára a legdisztingváltabb — mondta 
udvariasan a király, jelezve ezzel, hogy velük tart.

A könyvárus bezárta a boltját, s mindhárman a Medve felé 
indultak.

Ez csakugyan finomabb restaurant volt, amelynek vendégei ap
róbb asztaloknál étkeztek. A király csak két nagyobbat látott a 
teremben, s új barátai ezek egyikéhez kalauzolták el.

— A „Lemaradtak” törzsasztala — magyarázta a beszédes Lexi
kon. — Csupa agglegény jár ide, akik közül a legfiatalabb is 
közel jár az ötvenhez, és nemcsak családalapításra, de még házas
ságra se gondolhat.

— Mért teszi ezt a megkülönböztetést? — kérdezte a vendég, 
aki még nem ismerte az autochton polgárnak csavaros észjárását.

— Mert ez két egészen különböző dolog. Van, aki családot ala
pít anélkül, hogy megházasodna, s van, aki házasságot tervez, ami
kor már nincs kilátása, hogy családra is tehet szert. Ezt persze 
csak az cselekszi, aki többé vagy kevésbé megbolondul. Mert, 
Altér schütz vor Torheit nicht, az ember, amíg él, mindig el
követhet jóvá nem tehető őrültségeket. S én bizony, őszintén szólva, 
csak magamért mernék jótállani.

— A könyvárus barátjáért nem? — kérdezte tréfásan a vendég.
— Nem én. Ö se kezeskedik érettem. Ebben a kérdésben min

denki csak magáért felelhet.
Nevettek mind a hárman.
S az a negyedik úr is, aki már az asztalnál ült, s akivel az is

merkedés azonnal megtörtént. Ő is mintegy ötvenesztendős lehe
tett, talán kevéssel több is, de mint a legtöbb agglegény, jóval 
fiatalabbnak látszott. A -házasélet boldoggá, de öreggé is teszi az 
embert.

Amit Harold úr mondott, arra sietett ráduplázni, és idézte egy 
híres okos-ember mondását, amely szerint, aki nem házasodik, ezt 
a mulasztását talán sajnálja még, de aki megnősül, az e cseleke
detét minden bizonnyal megbánja.

Lassankint a lemaradottak mind elfoglalták helyeiket, s egy 
közülük, mikor hallotta, hogy az idegen úr meg akar ismerkedni 
a város társadalmával, így szólott:

— Oregonéknál ma szép társaság lesz együtt.
Mire Lexikon úr kijelentette:



— Ez műsorunknak egyik legkiemelkedőbb pontja. Vendégün
ket ott bemutatom.

Egészen átengedte magát a könyvárus és Harold úr vezetésének, 
akik legteljesebb bizalmát és rokonszenvét nyerték meg. Bele
egyezett, hogy látogatást tesz velük Oregonéknál, de már látta, 
hogy se ott, se egyebütt a Harun al Rasid-i barangolásán nem 
fog rájönni, mi a vágya s panasza a szeretett népének . .. Ennek 
ellenére meg volt elégedve a kirándulásával, amely új szenzá
ciókkal szolgált neki, és olyan emberekkel hozta össze, akiknek 
az ismeretségére a palotájában hiába várt.

A Medve kitűnő ebédje után, amely a vendéglős állítása szerint 
,,már nem is ebéd volt, hanem valóságos diné” , mindannyian a 
Szabadelvűség-kávéházban telepedtek le, amely kaszinóul szolgált 
nekik. Harun al Rasidot szórakoztatta a fesztelenség, amely az ily 
kevésbé udvarképes helyiségeket jellemzi. Kedvére böngészhetett 
ott a legkülönbözőbb világnézetű újságokban, — ellenzékiekben is, 
amelyek, mintha csak összebeszéltek volna, vezércikkekben és 
entrefilet-kben azt tanácsolták neki, hogy csapja el fölmondás 
nélkül a minisztériumát, míg a kormányhű lapok, mintha csak 
Összebeszéltek volna, nem győzték magasztalni annak minden 
egyes tagját, azt állítván, hogy ezek a jó urak valóságos gondvise
lése az országnak. Igaz, hogy a megelőzőkről is ezt hirdették, s a 
következőkről is így fognak nyilatkozni. (S még azt merik állí
tani némelyek, hogy a kormánypárti zsurnaliszták nem követke
zetesek .. .)

— Mért hívják ezt a kávéházat szabadelvűnek? — kérdezte a 
tapasztalatokat gyűjtő uralkodó.

— Lucus a non lucendo — nevetett a könyvárus. — A helyiség 
ezt a históriai címet ötven-hatvan év előtt kapta, amikor Európa- 
szerte a liberalizmus volt a tromf, s ez a szó igen kellemesen, 
megvesztegetően, fülbemászóan hangzott, akár a Verdi-áriák, ame
lyek szintén akkor voltak leginkább „en vogue” . A különbség per
sze az, hogy míg e nagy zenész muzsikája ma is gyönyörködteti 
a közönséget, a szabadelvűség politikai divatja — akár a hosszú 
haj és a hosszú szoknya — teljesen a történelemé lett. Az idők 
változtak, a szabadelvűek kihaltak, s a liberalizmusnak, ebben a 
városban legalább, talán mi vagyunk az utolsó mohikánját A mi 
jámbor kávésunktól csak lomhaság s a történelmi érzék hiánya, 
hogy az idejétmúlt céget a koreszmékhez képest még meg nem 
változtatta.

— Én pedig azt hittem —



— Hogy még van szabadelvűség a világon?
— Igen, azt hittem. Hiszen annyit beszélnek róla, s e témáról 

már oly sok szépet olvastam!
— Látszik, hogy nem foglalkozik gyakorlati politikával — szólt 

közbe Harold, a műveltsége folytán népszerűtlen úriember —, s 
különösen a politikában igaz a sokat idézett goethei mondás: Gr au, 
Freund, ist allé Teorie . . .  Oh, amiről beszélnek és amiről írnak! 
Hát a morált nem emlegetik többet, mint bármikor azelőtt, pedig 
talán sohase állott oly gyönge lábon, mint mostan? S a lányok 
szüzességéről nem prédikálnak kétszer annyit, amióta ritkább je
lenség lett s amióta kevesebbre értékelik? . . .  Így vagyunk a li
beralizmussal, a nagy államférfiak és a doktrinérek, a reform- 
politikusok és az evolucionisták szép tanával is. A  szó még meg
van, de az érzület, amelyből fakadt, s a gondolkodás, amely táp
lálta, nálunk is, másutt is, megszűnt, vagy ahol megmaradt, ha
tástalanul teng s agonizál tovább.

— Hogyan történhetett ez?
— La force des choses, kedves magánzó uram. Az emberek 

idővel mindent megunnak. Még a jót i s . . .  A szabadelvűség érá
jában eleintén boldogultak az emberek, és sokan azt hitték, hogy 
e föllendülést a kor uralkodó irányának köszönhetik, de aztán zök
kent néhányat az Idő kereke, közgazdasági bajok szakadtak a pol
gárságra, amely e kedvezőtlen sorsfordulatot a liberalizmus ,,át- 
kos” hatásának kezdte tulajdonítani. A szabadelvűség előbb poli
tikai divat volt, most pedig politikai divat: nem lenni szabadelvű
nek. Valamikor nemeslevéllel ért föl, ha valakit tisztavizű libe
rálisnak tartottak, — ma rágalomszámba megy, ha valamelyik 
máskülönben becsületes polgártársunkat szabadelvűséggel vádol
ják. Ismerek egy urat, aki valamikor jelentékeny oszlopa volt en
nek . a világnézetnek,— a derék férfiú rég .megfeledkezett róla, s 
mikor a napokban a liberalizmusát emlegették, méltatlankodva 
tiltakozott: „Még mit nem fognak rám? Utoljára még azzal is fog
nak gyanúsítani, hogy ezüstkanalat loptam!” Ő is, mint annyi sok 
korértő ember, elpártolt a divatjukat múlt doktrínáktól, és más 
vezérmotívumokat keres.

— Értem, hogy a pártok különböző jelszavak után indulnak — 
jegyezte meg a király —, de hogy egy nemestartalmú és becsü
letes irányú tan így lejárhassa magát, az érthetetlennek tűnik föl 
előttem. Ahogy én fogom föl, a liberalizmus alaptörvénye körül
belül így hangzik: minden irányzatnak és világnézetnek, amely az



államra és a társadalomra nem veszélyes, megengedni, hogy sza
badon, korlátozás nélkül fejthesse ki az erejét.

— Nagyon jól mondta, tisztelt magánzó uram — helyeselt Ha- 
rold úr —, vizércikkírók se határozhatnák meg lapidárisabb tö
mörséggel a szabadelvűség lényegét. De hát ez törte ki néki a 
nyakát. A baja épp az volt, hogy az uralma alatt szabadon nyilat
kozhatott meg minden világnézet, — még a szabadgondolkozás is. 
Például a szabadkőművességnek, ennek a magas erkölcsű s talán 
éppen ezért gyűlölt eszmeáramlatnak is az aranykora volt ez.

Egy ideig még beszélgettek, és újságokat böngésztek, s a társa
ság oszolni kezdett. A könyvkereskedő is fölcihelődött, hogy meg
nyissa boltjának szentélyét azoknak számára, akik azzal a kér
déssel nyitnak be oda: mi a legújabb „sláger” az irodalmi piacon? 
Őfelsége is visszatért a hoteljébe, ahol lepihent egy órára, aludt 
is egy sort, s ébredés után borbélyért küldött, — már kezdett ter
hére lenni a kétnapos szakáll, amelytől szabadulni kívánt.

Mikor Figaro befejezte a szépítő munkáját s a király a tükörbe 
pillantott, meglepődve látta, hogy a borotva a szappanhabbal és 
szakállborostával a festéket is lesimította az arcáról, s hogy az 
üveg mögül Őfelségének jóltalált arcképe mosolyog rá. A királyné 
kozmetikai művészetének minden nyoma eltűnt. Az első pillanat
ban megijedt, de aztán vigasztalódni próbált: ráismerni senki se 
fog, a közönség legfeljebb a feltűnő hasonlatosságot veheti észre. 
Kinek jutna eszébe királyt keresni annak a privatier-nek a sze
rény egyéniségében, aki vigéc-hotelben száll és szabadgondolko
zókkal meg egyéb zsidókkal ebédel?

. . .  Harold úr, akivel kávé mellett abban állapodott meg, hogy 
délután érte jón, kopogtatás után belépett a 14-es/számú szobába, 
s mikor annak lakóját megpillantotta, elállt a szava, s hirtelené- 
ben köszönni is elfelejtett. Őfelsége szólalt meg előbb:

— Isten hozta!
Amaz mereven állott meg, mintha gyökeret vert volna a Iába, 

s nem minden zavarodottság nélkül hebegte:
— Ezt a hasonlatosságot eddig észre se vettem. Mindig így ha

sonlít Uraságod a királyunkhoz?
— Néha nagyon, máskor meg kevésbé — felelte Harun.
— Azért kérdeztem ilyen furcsát, mert délben ez a frappáns 

hasonlatosság elkerülte a figyelmemet. S valószínűleg a másokét 
is, mert máskülönben szóvá tették volna.

— Nos — mosolygott a magánzó —, az embernek ebéd előtt 
egészen más az ábrázata, mint ebéd után. Ha jókedvű, más képet



mutat, mint amikor lehangolt. Néha tagadhatatlanul elkövetem azt 
a tiszteletlenséget, hogy kissé hasonlítok a királyihoz, aki, hogy 
keleties kifejezést használjak — örökké éljen. De hát, úgy gondo
lom, ez nem fölségsértés.

— A keleti szellemű kívánsága?
— Az se, de a hasonlatosságom se.
— Persze, hogy nem. Hiszen nem szándékosan teszi.
— Egészen ártatlanul jutottam hozzá. S mindent megteszek, 

hogy mentül kevésbé legyen föltűnő, mert az bizony nekem se 
kellemes.

— Gondolhatom . . .
— A járókelők gyakran csodálkozva néznek, hosszan megálla- 

nak, s a fejüket csóválják. Némelyek mélyen kalapot is emelnek. 
Talán az jut ilyenkor eszükbe, hogy az ördög nem alszik, — hátha 
mégis a király az, aki álruhában sétál el mellettük . . . Már nem
egyszer gondoltam arra, hogy szakállt növesztek vagy éppen ál- 
szakállt ragasztok, hogy kevésbé hasonlítsunk egymásra, én és 
Őfelsége, de ennek az operációnak a kivitelét mindig halasztga- 
tom. Mentségemül ilyenkor III. Napóleonra szoktam emlékezni, 
akinek uralkodása idejében nem kevesebb, mint 5—6 úriember 
sétálgatott Párizs boulevard-jain, akik a megtévesztésig hasonlí
tottak a császárhoz.

— Igen, többek közt egy borbély is, az, aki Villemessant-hoz, 
a nagy royalista-lap szerkesztőjéhez járt.

— Villemessant úr híres misztifikátor volt, s mikor egy vidékről 
érkezett barátja épp akkor toppant be hozzá, mikor a borbélya tá
vozott s az csodálkozással konstatálta a nagy hasonlatosságot, Vil
lemessant úr így szólt hozzá: „Barátom, ez nem hasonlóság. Ez 
maga volt a császár.” — „A császár tenálad?” — kérdezte amaz. 
— „Nos igen. Sokkal feltűnőbb volna, ha én, a deklarált legiti
mista mennék őhozzá.” — „És vajon mit keresett nálad?” — kér
dezősködött tovább a jámbor vidéki. — „Ne mondd meg, kérlek, 
senkinek, mert mélységes államtitok. Arról tanácskoztunk, hogy 
mily föltételek mellett volna hajlandó átadni a trónját Chambord 
grófnak, azaz V. Henriknek.” A jó úr természetesen nem hall
gatott, s másnap mindenfelé tárgyalták az „államtitkot” . Persze 
a vidéki pasast kivéve mindenki tudta, hogy fölültetésről van szó. 
Állítólag a császár is értesült róla s nem is haragudott, mert a 
tréfa nem sokkal fiának a születése után történt, amikor a trónja 
még szilárd v o lt . . . Komolyabbnak látszott egy másik Doppelgan- 
ger-jének az esete. Ez annyira húzott a Felségre, hogy állítólag a



császárné is összetévesztette egyszer az urával — honny sóit qui 
mai y pense — , s megszólította Compiegne-ben: „Hát te, kedves 
Louis, hogy’ kerülsz ide? Azt hittem, az államtanácsban elnökölsz.” 
Ezt az urat föl is szólította a főudvarmester, hogy változtasson 
valamit a külsején, s főleg ne viseljen a császáréhoz hasonló sza
kállt. Mit gondol, mit felelt ez az úr?

  ?
— Hogy ő bizony megszokta már „így” , s nem szándékozik sem 

a szokásain, sem a szakállán változtatni, hanem ha terhére van 
a hasonlatosság Őfelségének, akkor változtasson rajta ő. Muszáj 
a császárnak éppen Napóleon-szakállt viselni?

Harold jóízűen nevetett.
— Ezt a mulatságos anekdotát nem is ismertem — mondta.
— Nem is közölték még eddig talán sehol — felelte a 14-es

szám. — Csak udvari körökben adták mindig szájrul szájra.
— És ön persze a királyhoz való hasonlatossága révén tudta 

meg — tréfálkozott Harold. — Uraságodat valaki Őfelségének 
nézte, és sietett a kedvében járni egy kis udvari pletykával. . .

A király szabadkozni iparkodott.
— Feledi ön, hogy az udvari orvos legbizalmasabb barátaimnak 

egyike. Tőle gyakran hallok egyet-mást az udvarok életéből, ame
lyek máskülönben hét lakattal elzárt könyv a nagyközönség 
előtt.. . Hát azt tudja-e, hogy egy másik úriember ellen, aki szin
tén nagyon hasonlít a császárhoz és máskülönben parfümgyáros 
volt, még attentátumot is követtek el, amely szerencsére nem si
került? A haláláig büszke is volt rá.

— Napóleon?
— Dehogy! Az úgy megszokta a merényleteket, mint a nagy mű

vészek a tapsviharokat. A parfümgyáros.
— Nos, önnek ilyen balesetektől nem kell tartania. A mi ki

rályunk szerencsére, s az ön szerencséjére is, közkedveltségnek 
örvend, s uraságod nyugodtan sétálhat a városon végig, egyetlen 
hajszála se fog meggörbülni. De mondhatom, a hasonlatosság 
rendkívüli.

— Én magam nem találom annyira megtévesztőnek, de néme
lyek szerint —

— Igazán naiv és ennélfogva hiszékeny lelkek közt, faluhelyen 
például, sikerrel játszhatná el Őfelsége szerepét. Micsoda vígjá
téktárgy!

— Plágiummal vádolhatnának. Az eszme jó, de már nem új. 
Schon dagewesen. Különben sohase is gondoltam efféle tréfára.



Először: mert az élet komoly. Másodszor: nem hiszem, hogy 
egyetlen gondolkodó ember fölülne a komédiának; senki se hinné 
el, hogy Ö vagyok, — a királyok egészen más módon szoktak föl
lépni, beszélni és viselkedni, mint mi szürke polgárok. És harmad
szor: az igazat megvallva, nem is cserélnék vele.

— Azt elhiszem. Egy privatier-nek kisebb ugyan a hatalma, de 
kevesebb is a gondja, mint a királynak, s éppen azért nem lehe
tetlen, hogy ő viszont szívesen cserélne önnel, ha ez módjában 
volna.

A 14-es számú szoba lakója mélyet sóhajtott, s alighanem a 
király volt az, s nem a magánzó, akinek az ajkai közül a sóhaj el
rebbent. S aztán így szólt:

— Mindenki ott van a helyén, ahová a sorsa rendelte, s ott kell 
maradnia, amíg a sorsa parancsolja.

A cicerone pedig kérdezte:
— Megyünk?
— Szívesen, éspedig oda, ahová kívánja.
Harold úr az órájára nézett:
— Öt óra múlt. Nőtársaságba viszem. Művelt hölgyek közé.
— Meg fogom állani a helyemet köztük?
— Remélem — mosolygott a király kalauza. — Oregonék bol

dogok lesznek, ha szalonjukat egy művelt idegen úr látogatása 
fogja élénkíteni.

—• Miféle emberek?
— Jófélék. Éspedig a szónak nem éppen odiózus értelmében. 

Oregonék, amint mondani szokták, „házat visznek” . A háziúr igen 
gazdag, de a gazdaságával nem él vissza. Másik előnye, hogy 
okosan műveletlen, míg a feleségének, aki áldott jó asszony, az a 
megbocsáthatatlan hibája van, hogy oktalanul művelt.

— Hogy értsem ezt?
— Oregon úr igen keveset beszél, s így ritkán árulja el, hogy a 

szakmabeli képzettségén kívül (amely két saját malmának az igaz
gatását könnyíti meg neki) jóformán semmit se tud, míg őnagy- 
sága, akinek igazán figyelemre méltó olvasottsága van, olyan sokat 
beszél, hogy ezt a műveltsége ki nem bírja. Sok beszédnek sok az 
alja, — mondják parasztosan, s Oregonná bizony néha kifárasztja 
a hallgatóit. De a konyhája, a teája és a szíve egyaránt jó, s ez 
jóvátesz sokat. . .  Mindketten derék népek. Se nem gyűlölködők, 
se nem irigyek. Oregon úr nem haragszik azokra, akik művelteb
bek, s a felesége nem nézi le azokat, akik műveletlenebbek, 
mint ő.



— Szóval: szeretetre méltó emberek.
— Azok, s bár igazán gazdagok, egy csöppet se irigyek. S ez 

nagyon jó és ritka tulajdonság a gazdagoknál. . .
— Kissé paradoxul hangzik. Azt hiszem, hogy az irigykedési haj

lam a szegénységgel jár együtt.
— Azzal is. De a szegényeknek, mivelhogy több a dolguk s 

egész nap, reggeltől késő estig el vannak foglalva, nincs annyi ráérő 
idejük, hogy irigykedjenek, mint a gazdagoknak, akiknek min
denre van érkezésük. Figyelje csak meg az ismerőseit.

A király elgondolkozott, s így szólt:
— Mielőtt Oregonékhoz megyünk — ugye, így hívják őket? — 

szeretnék róluk még egyet-mást hallani.
— Szívesen elmondok róluk mindent, amit még tudok, s mi

velhogy ez nem valami sok, elkészülök vele, mire odaérünk.
Elindultak a hotelből.
A szálloda alkalmazottai, a tulajdonostól kezdve a kisportásig, 

mind mélyen hajbókoltak a 14-es számú szoba lakója előtt, sokkal 
alázatosabban, mint eddig. Szerfölött imponált nekik, hogy vendé
güket Harold úr társaságában látták, aki a városnak egyik leg- 
népszerütlenebb, de egyszersmind egyik legtekintélyesebb embere 
volt.

Gondolták, a vendég, bár csekély poggyásszal érkezett, nem le
het valami egészen jelentéktelen firma, ha Harold úr őnagysága 
a bizalmára méltatja s karöltve halad vele keresztül a halion.

— Tehát Oregonná asszony? — érdeklődött a király.
— Oregonná nagyasszony — helyesbítette Harold. — Itt így 

hívják, mert a városban ő a ladyk ladyje, ,s a háza mindenkinek 
a «klubszerű otthona, aki csak tagja az ún. jó társaságnak, ami ter
mészetesen az ő, a nagyasszony, kinevezésétől függ. Jól és home- 
szerűen is érzi magát nála mindenki, mert a jó nő igazán jó lélek 
egyszersmind, ¡s mindenkihez egyformán barátságos. Csak írókkal, 
művészekkel és egyéb kiválóan entellektüelekkel tesz kivételt.

— Ezekkel szemben barátságtalan?
— Ellenkezőleg. Ezeket különösen kitünteti, s rájuk még nyája

sabban mosolyog, mint a többiekre. Az ugyanis a becsvágya, hogy 
szalonja a szellem arisztokratáinak legyen a gyülekezőhelye. Ol
vasta valahol, mert rengeteg sokat olvasott, hogy régente, sok-sok 
évtizeddel a nagyháború előtt nem egy előkelő hölgy „bureau 
d’esprit”-vé varázsolta <a termeit, s ezzel megörökítette a nevét a 
kultúr- és irodalomtörténetben. Madame Neckernek vagy Lespinas 
kisasszonynak a példája lebeghetett előtte, amikor a „Sálon Ore



gon”-t megnyitotta, hogy úgy mondjam: a nyilvánosságnak átadta. 
Legnagyobb hiúsága, hogy nála is esprit-ben dolgozzanak. Ha le
het: nagyban, ha nem, hát legalább: kicsinyben.

*

Oregonék a saját házuk első emeletén laktak. Palotaszerű épület 
volt, amelyet a város legkitűnőbb építőművésze tervezett, s a lép
csőháza, ha nem is volt oly fejedelmi, mint a velencei Palazzo 
Franohettié, a helypazarlásával, az alacsony grádicsfokaival s a 
karfák nemes díszítésével látványosságszámba ment. Hogy a ki
rálynak ez a fényűzés nem tűnt föl, érthető, — ő már sok ennél is 
pazarabbat látott, s maga is még díszesebb, bár sokkal régibb pa
lotában lakott, de Harold úr, aki pedig gyakrabban fordult meg a 
házban, nem (hallgathatott el egy megjegyzést:

— A házról és a lakásról ne következtessen a lakóira — így 
szólt a vendéghez. — Azt művész tervezte, s akik lakják: anti- 
művészek.

— Furcsa kifejezései vannak, Harold uram.
— Nem találtam hamarosan megfelelőbbet. Oregon úr és a fe

lesége a képzelhető legderekabb emberek a városban, de alapjában 
a legnyársabb nyárspolgárok, akiket csak a gazdagságuk s a náluk 
különbekkel való gyakori érintkezés nemesített ún. művelt em
berekké.

Közben fölértek a lakás pompás halijába, ahol a ház úrnője egy 
sereg vendége között sürgött-forgott. Ahogy Haroldot meglátta, a 
század legnyájasabb mosolyával sietett eléje.

— Gunnar úr, a fővárosból — mutatta be vendégét Harold — , 
aki alig várta, hogy a Múzsák e fölszentelt csarnokába bebocsát- 
tatást nyerjen. — Bocsássa meg, hogy a saruinkat nem hagytuk 
kint, de úgy látom, mások is elkövették azt a tiszteletlenséget, és 
modem cipőkben lépték át a fenséges templom küszöbét.

Oregonné értette a tréfát, nevetett, és figyelmeztette legújabb 
ismerősét:

— Vigyázzon! Ez a leggúnyosabb ember a városban, talán az 
egész országban, és az se lehetetlen, hogy az egész világon. Nem 
respektál senkit, még a nőket se, pedig ezeket minden jóravaló 
férfi tiszteli, és nem szent előtte semmi, még az én vendégszerető 
hajlékom se, amelyet folyton csúfol.

— Téved, kedves hölgyem. A nőket nem tisztelem ugyan, de sze
retem, s ez alighanem több, mint a tisztelet, ami pedig a maga



házát illeti, épp a lépcsőn feljövet 'biztosítottam a vendégünket, 
hogy a szalonja hézagot pótol a társadalmi életünkben, s ha nem 
volna, halálra unnánk magunkat ebben a városban.

— Ugyan ne beszéljen. Maga itt is mindig unatkozik.
— Olyankor, ha én is itt vagyok, soha! — nevetett Harold.
— Elbizakodottabb embert sose láttam életemben — konstatálta 

mély meggyőződéssel Oregonné.
— Csak a lumpok szerények, énekelte egy nagy német költő — 

védekezett Harold úr.
Aztán a királyhoz fordult:
— A múzsák e fölkentje s a gráciák e kedvence, amint látni 

tetszik, nemcsak szép asszony, de lírai verseket is írt, amelyek 
oly díszes kiállításban jelentek meg, mint ahogy a szerzőjük szo
kott bevonulni iazokba a bálokba, amelyeknek a lady petronesse-e. 
Ahogy a bájos szerzőt ismerem, e költemények egy példányát hó
dolattal azonnal át fogja nyújtani kitűnő vendégünknek.

A ház úrnője, aki eddig a Harold úrral folytatott szócsatározás 
közelharcában alig pillantott föl, csak most nézte meg alaposabban 
a jövevényt, akit olvasójának remélt megnyerni. Összecsapta a két 
kezét, és ijedten kiáltott föl:

— Jesszus Mária! Ez a hasonlatosság!
A vendégeihez fordult:
— Láttatok már ilyet? Ha az ember az udvari páholyban látja, 

megesküszik rá, hogy maga Őfelsége.
— Én már nem is csodálkozom rajta, asszonyom — mondta az 

új Harun. — Annyira megszoktam.
— Ügy van —folytatta Harold úr. — Éppen az imént emleget

tük, hogy III. Napóleon idejében Párizsban többen hasonlítottak 
a megtévesztésig a császárra. Az emberek szeretnek uralkodókhoz 
hasonlítani.

A hölgyek közül egy megszólalt:
— Az a Napóleon volt az, aki Szép Heléna szigetén halt meg?
— Nem — nevetett jóízűen Harold. — A szóban forgó Napóleon 

egy sokkal nagyobb szigeten halt meg: Angliában.
— Maga mindig nevet rajtunk — panaszkodott a háziasszony. — 

Bizonyosan az hangolta ilyen derültségre, hogy a barátnőm Szent 
Heléna helyett Szép Helénát mondott. A dolog nem is olyan na
gyon komikus. Hát nem puszta véletlen, hogy -azt a szigetet egy 
szentről és nem az Offenbach híres operettjéről nevezték el?

Az imént érkezett urat is bemutatták Gunnarnak, s az is szinte 
tántorgott a meglepetéstől, amikor közelebbről látta őt meg, s
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észrevette a hasonlatosságot, amely az egész társaságot már meg
döbbentette. Szinte belesápadt.

— Meg mertem volna esküdni — mondotta — , ha nem itt talál
kozom vele, hogy maga Őfelsége áll szemben velem.

Megint a bámulatos természeti tüneményt taglalták. S közben 
Harold úr valamit halkan közölt a háziasszonnyal. Őnagysága a szí
nét változtatta, és félősen suttogta:

— Ne mondja! Maga mindig ilyen bolondokat beszél.
— Mint afféle okos ember — tréfálkozott Harold.
A király is kíváncsi lett.
— Remélem, nem az én kontómra sugdolóznak.
— Sőt nagyon is — felelte Oregonné. Képzelje, mit állít ez az

okosnak kikiáltott hóbortos ember. Minden asszonyt libának tart, 
természetesen engem is, sőt engem azzal tisztel meg, hogy főlibá
nak nevez ki. Mit gondol, mit akart elhitetni velem? Azt súgta, 
hogy nem éppen lehetetlen, hogy Uraságod maga a mi szeretett 
királyunk, aki szeszélyből vagy valami politikai okból egyszerű 
polgárnak a maszkjában keresi föl az alattvalóit. Nos, bármily 
nagy kitüntetés volna szerény hajlékomra, ha itt megfordulna 
egyszer Őfelsége, mégse hiszem, hogy Harold úr ezúttal eltért a 
rendes társalgási modorától és igazat mondott.

— Ez az átkozott hasonlóság! — kiáltotta bosszúsan Harun al 
Rasid. — Ilyen gyanúnak teszi ki az ártatlan embert!

— Megvallom, tréfáltam őnagyságával — jelentette ki Harold. 
— De azért, amit állítottam, csak a jelen esetben képtelenség. 
Abszolút véve és történelmi szempontból tekintve egészen meg
okolt lehetőség. Alig van ebben a társaságban valaki, aki nem ol
vasta az Ezeregyéj meséit, és kevesen vannak, akik nem tudják, 
hogy valóban élt egykor egy uralkodó, egy Harun al Rasid nevű 
kalifa, aki álruhában járta be a fővárosa, Bagdad, utcáit. Régente, 
és nem pusztán a mesék ellenőrizhetetlen világában, ilyen mas- 
karádék könnyebben is fordulhattak elő. Az egyik orosz cárról 
egészen biztos, hogy ácslegény szerepét játszotta sokáig, és ilyen 
alakban ismerkedett meg közelebbről a népével, s egy magyar ki
rályról is az a legenda kelt szárnyra, hogy szeretett ismeretlenül 
kóborolni az alattvalói közt, ami aztán megkönnyítette neki, hogy 
igazságot tegyen köztük. Valószínű, hogy azokat az álruhás éjjeli 
kalandokat, amelyekről Seherezádé szultána regélt az ő vérszom
jas urának, a bagdadi kalifa, aki a maga idejének éppoly kultúr- 
fejedelme volt, mint Nagy Péter és Hollós Mátyás a magukénak, 
valóban átélte, s így szerzett tapasztalásait a kormányzatában föl



is használta. S mit gondol, Gunnar uram, a mai uralkodók és 
egyéb államfők, akik csak miniszterek és egyéb udvari emberek 
információit hallják, nem tennék helyesen, ha utánoznák Ha- 
runnak példáját? Én bizony, ha a szeretett királyom tanácsosa 
volnék, azzal a javaslattal lépnék eléje, utazza be az országát, 
vegyüljön népe közé, s értesüljön egyenesen a nép egyszerű gyer
mekeitől, hogy mi a panaszuk és mi a kívánnivalójuk.

— Nem rossz ötlet — helyeselte mosolyogva Gunnar. — De 
kérdés, hogy olyan egészen eredeti-e? S mikor e kérdést fölvetem, 
nem a Harold úr által idézett történelmi példákra gondolok, ha
nem egy minden emberi szív mélyébe lappangó vágyra: a körü
löttünk levő dolgokkal tisztába jönni s az embereknek az elevenére 
tapintani. Ki tudja, nem jutott-e eszébe e gondolat a mi kirá
lyunknak is? De hát az uralkodók, szegények, inkognitóban csak 
külföldön utazhatnak, s az inkognitójuk ott is csak formális, — 
mindenki tudja, hogy az álnevük mögött ki rejtezik.

Harold egyszerre egészen komoly lett.
— Ha én olyan bizalmas viszonyban lennék Őfelsége orvosával, 

mint ön, bizony megpendíteném előtte ezt a Harun al Rasid-i 
tervet.

Gondolkodás után felelte Gunnar:
— Lehet, hogy egyszer szóvá teszem. De arról már nem állok 

jót, hogy a doktor ilyen kalandos tervvel mer-e a fölséges páciense 
elé lépni. Mert én igen jó viszonyban vagyok az udvari doktorral, 
de ő talán mégse lehet annyira bizalmas a királlyal.. .

— Persze, persze . . .  — tűnődött Harold. — Egyelőre meg kell 
elégednünk -azzal, hogy legalább önt üdvözölhetjük a körünkben, 
aki annyira hasonlít a Felséghez, hogy némi álomképpel szolgál 
nekünk arról a szép regényről, amelyet a megjelenése jelentene a 
híveinek. Mily kár, hogy az ily kísérletezés csak a magamfajta
fantasztának a lelkében foganhat meg!

— Ki tudja? Ön mondotta, hogy a szívekben és a vesékben csak 
a jó Isten, akit ön a Mindenség Nagy Építőmesterének szólít, tud 
olvasni. Ki tudja, hány embernek támadt már hasonló gondolata? 
Talán a királynak is? ....

— Semmi se lehetetlen — elmélkedett Harold. — De én úgy
gondolom, hogy a modern Harun al Rasidnak nem az úgynevezett
középosztályt, városunkban például nem a Sálon Oregont kellene 
fölkeresni, hanem az alsó százezreket, a dolgos embereket, az 
izz-adókat, a munkásokat és a munkanélkülieket. Csak úgy tud
hatná meg, hogy hol szorít a cipő (amely legjobban szorít a me



zítlábasoknál), hogy mily szociális reformokra van szükség, kinek 
a baján kellene segíteni és kiket kellene becsukatni. . .  Önt, kedves 
Gunnar úr, aki hasonlít a királyhoz, idehoztam Oregonékhoz, ahol 
a jólét finom illata terjeng a levegőben. Ha magát a királyt ve
zetném, őt füstös helyiségekbe, nyomorgó városnegyedekbe, rossz 
szagú lakásokba vinném.

— Szent meggyőződésem, hogy a király ezt nem venné öntől 
rossz néven — mondta Őfelsége.

A teát szolgálták föl.
A fővárosi vendégnek és Haroldnak azt maga a ház úrnője 

töltötte be, aki e két úrral és Borelnéval, a merészen, de finoman 
kacér asszonykával egy asztalnál foglalt helyet.

— Hány kocka cukrot parancsol? — kérdezte Oregonné.
— Egyet se — felelte a magánzó úr —, semmi kedvem elrontani 

vele a pompás italt.
Oregonné nagyot nézett. Köztudomású volt, s a lapok már több

ször említették, hogy Őfelsége cukormentesen szereti a kávét is, 
a teát is.

A kalifa elpirult kissé és mentegetődzött:
— Tudja, az ember önkéntelenül s talán tudattalanul is mentül 

inkább akar hasonlítani ahhoz, akihez — hasonlít.
Nem győzte dicsérni az illatos teát.
— Otthon is jót szoktam inni — mondotta, s a szavában nem 

volt semmi proccolás —, de ez valóban elsőrangú.
Borelné pedig édes hangon tette hozzá:
— A király is megihatná, ugye?
— Meg az — erősítette Harun al Hasid.
Oregonné boldogan mosolygott, Harold pedig sóhajtozott:
— Oh, ha őnagyságának a versei is ilyen jók volnának!
— Már megint gorombáskodik! — duzzogott Miala.
A fővárosi úr mosolyogva jegyezte meg:
— Igazán, Harold uram, azt kell hinnem, hogy ön vagy szerel

mes a mi szeretetre méltó háziasszonyunkba, amin egy csöppet se 
csodálkoznám, s ezen a címen kötődik vele, — hiszen Liebe zankt 
sich, vagy pedig ellensége annak, hogy a nők verseket írjanak, 
s ez okból bánik oly szigorúan vele.

— Sem az egyik, sem a másik — védekezett Harold —, mégis, 
talán inkább vagyok egy kissé, csak úgy, hogy se neki, se nekem meg 
ne ártson, szerelmes beléje. Azt ellenben éppen nem kifogásolom, 
hogy Miala asszony verseket ír. Mialatt ezt teszi, nem követ el 
valami rosszabbat. . .  Végre is, mit mondtam? Azt az óhajt fe



jeztem ki, vajha a lírája olyan tökéletes lenne, mint a teája, 
amelynél igazán alig van jobb a világon, mert azt a mi kitűnő 
hölgyünk egyenesen Kínából kapja, valószínűleg ennek a tekinté
lyes országnak a legnagyobb fájáról. Nos, ha a költeményei is 
ezen a nívón állnának, akkor a mi kedves hölgyünk fölülmúlná 
magát Victor Hugót is. Remélem, nem bántottam meg, amikor ily 
előkelő helyet szántam neki az irodalomtörténetben.

— Nem, nem — békült hamar Oregonné. — Elfogadom hát bók
nak, amit mondott.

— All right, s ezzel a bókkal már távozunk is — jelentette ki 
Harold, az asztaltól fölkelve.

— Hová sietnek? — kérdezte mind a két asszony sajnálkozva.
— Gyűlésibe megyünk, amely már tíz perc múlva kezdődik. 

Szednünk kell a lábainkat, hogy időben oda érjünk.
— Ilyen csapás! — sóhajtott Borelné. — Most kezdtem volna 

csak istenigazában flörtölni.
— Melyikünkkel? — kérdezte Harun al Rasid.
— Azzal, aki kérdi — felelte kihívóan az asszonyka. — Maga 

sokkal érdekesebb férfi, mint Harold úr, mert kevesebbet mo
ralizál s mert hasonlít a királyhoz, akibe kislánykorom óta mindig 
szerelmes vagyok.

— Istenem! Mennyit mulasztok! — búsult a kalifa. — De hát 
nem vagyok ura az időmnek, amellyel, amíg ebben a városban 
leszek, Harold barátom rendelkezik.

A háziasszonyhoz fordult:
— Távoznom kell, anélkül hogy Oregon úrral kezet szorítsak? 

Még be se mutatott neki.
— Az uram üzleti úton van — magyarázta a költőnő.
— Nagyon sajnálom — udvariaskodott a király. — Szerettem 

volna megismerkedni vele.
— Ő is nagyon fogja sajnálni — kedveskedett Miala asszony.
— Mondja inkább úgy, hogy ő is nagyon fog örülni — tréfál

kozott Harold. — Ez közelebb fog járni az igazsághoz.
— Hát nem rettenetes ez az ember? — kérdezte komikus két

ségbeeséssel Oregonné.
— Az vagyok, szép hölgy — hagyta rá Harold úr. — Sohase 

is tagadtam. De hát kell hogy őszinte emberek is legyenek a 
világon.

— Muszáj annak, aki őszinte, egyszersmind gorombának is 
lennie?

— Bizony, anélkül nemigen megy, drága asszonyom . . .



. . .  Vendégét a „polgári párt” gyűlésére vitte a ciceronéja. A 
könyvárus már ott várta őket a teremben, s biztosított is részükre 
két széket. A  király a két „barátja” között foglalt helyet.

Az elnöki magaslaton egy igen öreg, érctelen hangú bácsi ült, 
aki egyébre, mint elnöklésre (tudniillik valami hasznosabb tevé
kenységre) már nem is volt használható. Az elhülyülés lefelé ve
zető útján az utolsó vagy utolsó előtti stáció az az állapot, amelyben 
az ember „még” tud elnökölni. (Ez ugyanis az a tisztség, amelyet 
a legkönnyebb betölteni s a legnehezebb elérni.) A fogai, amelyek 
valószínűleg méregfogak voltak, rég kihullottak, s ennélfogva csak 
röviden, inkább motyogva, mint szónokolva, jelezte az összejövetel 
célját, a küszöbön levő választásokra vonatkozó előkészületeket, s 
a szót sietett átadni a párt egyik vezérének, míg ő azontúl csupán 
arra vigyázott, hogy valahogy el ne aludjon.

A vezérférfiú, akit a dobogón bátorító tapsvihar köszöntött, 
meglehetősen maradi szellemben, reakciós hangon szavalt a föl
forgató tendenciákról, amelyeket az új szociális pártok programjai 
hirdetnek.

— Nem mondom — így érvelt beszéde folyamán —, hogy hala
dásra és reformokra nincsen szükség, de elsősorban és mindenek
előtt rendre kell törekednünk, rendre, amely .a diákmondás szerint, 
a dolgok veleje, rendre, amely biztosítja a jólétet, és nem elsietett 
újításokra, amelyeket emberbaráti, népboldogító és ún. szociális 
intézmények cégére alatt akarnak bizonyos lelkiismeretlen és ka
landorpolitikát folytató reformerek a közéletbe becsempészni.

— A rend nem minden. Jog, törvény és igazság kell! — süvített 
közbe egy hang.

Sokaknak a csodálkozására, s leginkább a könyvárusnak és Ha
noidnak a megdöbbenésére, ez a hang a Gunarré volt..

— Ahol rend székel, ott igazság is van — polemizált a közbe
szólóval a vezérszónok, s továbbfejtegette antiszociális elveit, ame
lyeket fejcsóválva hallgattak a modernebb elmék, de nagy tetszés
sel azok, akik jól érezték magukat a maguk középkori atmoszfé
rájában.

A hátulsó sorokból egy munkáskülsejű ember erős hangja éles 
trombitaszóként harsogott az emelvény felé:

— Munkát a munkásnak, és kenyeret a népnek!
A szónok és hívei élénken tiltakoztak a „rendzavarás” ellen, a 

kalifa pedig kipirult arccal kiáltotta:
— Igaza van! Munka és kenyér! Ez legyen a jelszó!
Azok az olvasóim, akik egyszersmind királyok, nem fognak cso



dálkozni a hangulaton, amely erőt vett Harun al Rasidon, amikor 
végigtekintett e kövérre táplált, egészségtől és jóléttől duzzadó 
alakokon, akik a rendért lelkesültek, a rendért, amely biztosítja 
számukra a saját vagyonukat és a mások munkáját. Az élet csú
csán születtek a legnagyobb idealisták. . .  A gyűlés matadorja, 
a vezérkar hatalmasai kíváncsian és bosszankodva néztek az ide
genre, de mivelhogy az két tekintélyes polgár között ült, egyelőre 
nem mertek erélyesebb rendszabályokhoz nyúlni. . .

Ezenközben a szónok folytatta fejtegetéseit, s kijelentette, hogy 
„éretlen” közbeszólások nem fogják flegmájából kihozni s a prog
ramjától eltéríteni, népboldogítóknak a világbolondító frázisait pe
dig való értékükre fogja leszállítani.

— Az állam elég gazdag ahhoz — mondotta — , hogy minden
kinek juttathasson kenyeret és munkát, de elég hatalmas, hogy 
megóvja a rendet és minden polgár részére biztosítsa a védelmet. 
S ez a védelem s ez a rend végső eredményben kenyérhez és 
illetve munkához segíti mindazokat, akik méltók rájuk.

— Mindenki egyaránt méltó rájuk! Mindenki, aki dolgozni kész!
Megint Harun al Rasid volt a közbekiáltó.
— A szónokot ne tessék zavarni! — csöngetett rá az elnök.
Két barátja is békességre intette a nyugtalankodót, aki mámoros 

lett a nyilvános élet és szabadság levegőjétől, amelyet a polgári 
társadalom körében negyvennyolc óra óta szívott. Nem gondolt 
már arra, hogy mennyire kell vigyáznia magára, s tovább is han
gosan kritizálta a reakcionárius szónok ósdi elveit. Végtelenül jól 
esett neki, — kedves kis kalandnak, érdekes folyóirat-novellának 
érezte, hogy egyszer (s először) életében kirúghat a hámból, nincs 
kötve a konvenciókhoz s legalább kis ideig élvezheti azt a szabad
ságot, amelyet a Föld Hatalmasai akikről a rosszul informált 
köztudat azt tartja, hogy minden szabad nekik — sohase élvezhet
nek. A kellemetlenségek, amelyeknek kiteheti magát, 'most eszébe 
se jutottak, s szinte tobzódott meglepően új helyzetében, amely 
átmenetileg legalább egyenlővé tette azokkal, akik fölött torony
magasságra állott. Mulatott azon, hogy végre-valahára ő is „pub
likum” egyszer, hogy nem ül megkülönböztetett helyen,_nem haj
bókolnak előtte mélységes alázattal, s hogy „kihághat” a törvény 
ellen, amelyet ő maga szentesített. Oly sokszor kiáltott közbe, hogy 
végre zavarba hozta a rutinos szónokot is, aki indulatosan dörögte 
feléje:

— Micsoda jogon szól bele a beszédembe ez az ismeretlen úr?



A „rend hívei” s a vezérszónok barátai pedig egyre hevesebben 
üvöltötték:

— Abcug! Ki vele! Mire való a rendőrség? Tegyék ki a szűrét!
Az ügyeletes rendőrkapitány is elérkezettnek látta az időt, hogy

akcióba lépjen. Ahhoz a csoporthoz közeledett, ahol Gunnar ült.
— Az volna a kötelességem — mondta —, hogy az embereimmel 

kivezettessem ezt az urat, de azt tanácsolom, ne várja meg, amíg 
kidobatom, hanem kotródjék a maga jószántából, éspedig azonnal.

— Kérem, kérem — próbált tiltakozni a könyvárus.
— Semmi kérem — szigorúskodott a kapitány. — Ezt a kon

cessziót is csak az önök kedvéért teszem. Máskülönben —
Harold úr fölkelt, belekarolt a kapitányba, s halkan súgta neki:
— Nézze csak meg jól azt, akit ki akar vezettetni.
— Mi különöset látok rajta? — kérdezte amaz, aki közellátóbb 

volt, mint a normálrendőrkapitányok szoktak lenni.
— Nézze meg alaposabban! — figyelmeztette Harold.
A rend őre közelebb lépett, és csodálkozva kiáltotta:
— Meglepően hasonlít! — És igen lojális, majdnem alázatos 

arcot csinált.
— No látja — tanította ki Harold. — A közbeszóló úr, akiről 

mi se tudjuk, milyen misszióban időzik a városban, alighanem tör
vénytelen féltestvére vagy más vérbeli természetes atyafia a Fel
séges úrnak. Valószínű, hogy ez a tévesztő hasonlatosság magának 
a királynak sincs ínyére, de bizonyos, hogy nem látná szívesen, 
ha a rokona valami rendőri vagy egyéb nyilvános krónikába ke
rülne bele. Kapitány úrnak diszkrecionális joga, hogy úgy bánjon 
a rendzavarokkal, ahogy legjobbnak gondolja. Nem tartaná he
lyesnek úgy intézni el az esetet, hogy ne legyen belőle „eset” ?

— Igaza van, Harold uram — felelte konciliánsan Szent Her- 
mandadnak a dignitáriusa. — Rebus sic stantibus azt hiszem, csak
ugyan a szokottnál is simábban kell elintézni a dolgot, de nem áll
hatok jót a terem közönségéért, amely nagyon föl van háborodva, 
amiért a nagy tekintélyű szónokot olyan egyén zavarta meg több
ször, aki még csak nem is „idevalósi” . Ha a királyunk alakmása 
nem tud hallgatni, akkor leghelyesebb lesz, ha vele együtt diszk
réten, minden feltűnés nélkül elhagyják a gyűlést. Ennek a kö
zönségnek, kedves Harold uram, ön meg a könyvárus barátja, kü
lönben is olyanok, mint a vörös posztó a bikának. Nem haragusz- 
nak, amért ezt őszintén megmondtam?

— Eszünk ágában sincs. Haragudjanak azok, akiket bikához ha
sonlított . . .  Egyébaránt már megyünk is. Mintha kissé elcsitultak



volna a kedélyek. Itt a pszichológiai momentum, amikor indul
hatunk.

Az előadó épp a progresszívek s a szabadgondolkozók, a romlott 
liberálisok s a korrupt radikálisok ellen mennydörögte demoszt/he- 
nészi filippikáj át, s a méltatlankodástól átfűtött tüzes beszéd any- 
nyira lekötötte a hallgatóság figyelmét, hogy az csapot-papot, kel
lemetlen közbeszólót, mindent elfelejtett.

Harold így szólt a vendégéhez:
— Azt hiszem, ebből elég volt ennyi.
— Sok is — felelte Harun al Rasid.
— Ügy hát menjünk.
S mindhárman csöndesen elhagyták a zajos termet.
A rendőrkapitány pedig elmondotta az érdeklődőknek, hogy a 

csodálatos hasonlatosságra való tekintettel jónak látta nem kive
zettetni, hanem csak consilium abewndz-val bocsátani el az alkal
matlan idegent. S a következmény az lett, hogy mindenki helyte
lenítette, még a megzavart szónok is, hogy az ,,érdekes” (most már 
érdekes) vendéget kitessékelték. Az az általános vélemény alakult 
ki, hogy előkelőbb hellyel kellett volna őt megkínálni s közelebb 
ültetni a gyűlés főbb szereplőihez, nem pedig arról világosítani 
föl, hogy „kint tágasabb” .

De hát ez így volt mindig. A rendőrség sem a detektívregények- 
ben, sem az életben nem intézkedhetik úgy, hogy a közönség a 
rendelkezéseivel meg legyen elégedve.

A kalifa és két barátja elhagyták a polgári párt gyűléstermét, 
ahol ezzel a jelszóval: szeressétek egymást a szónokok tovább szí
tották a „pártközi” gyűlölködést, s most már zavaró közbeszólások 
nélkül prédikálhatták türelmes füleknek a „gutg’sinnt” nyárspol- 
gármorált az erkölcsös pártvezérek.

— No, uraságod ugyan bebizonyította, hogy csak külső megjele
nésében hasonlít Őfelségéhez. Imént elhangzott nyilatkozatai után 
senki se fogja gyanúsítani, hogy gondolkozásában is alteregója 
néki.

— Olyan biztos benne? — kérdezte Gunnar, a magánzó. — Any- 
nyira ismeri a királyt és a mentalitását?

— Sehogy se ismerem — felelte a tudományok boltosa —, de va
lamelyes képet mindenki alkot magának az állam fejéről, én is. 
Megvallom, alig tudom elképzelni, hogy oly liberális és egyszer
smind szociális elveket vallhasson, mint aminőknek ön az elmúlt 
órákban kifejezést adott.

— Chi lo sa? — sóhajtott -a vendég a fővárosból. — A királyok



rendszerint komplikáltabb s ennélfogva rejtélyesebb jellemek, 
mint azok, akik fölé a Sors és Isten Kegyelme helyezte őket. Más
képpen tanulnak, más módon dolgoznak, és más recept szerint él
nek, mint a népük, s a helyzetük is — akár irigylésre méltónak, 
akár sajnálnivalónak tartsuk azt — olyan kivételes, mint mind
össze egy-két tucat halandó a föld egész kerekségén. Engem sem
mi se lep meg tőlük, — az se, ha valamelyikük f öl világosul tabb, 
újítóbb törekvésű és szabadabban gondolkozó elmének bizonyul, 
mint a mi Schulweistheit-ünk föltételezné róla. Gondoljon arra a 
Fridrikre, akit nem minden ok nélkül neveztek el Nagy-nak! Az 
elődeihez képest s az utódaihoz viszonyítva minden bizonnyal az volt, 
s ha Lessinget nem is szerette, s Mendelssohnt nem is állhatta, 
azért éppoly fölvilágosult volt, mint e jeles kortársai. Ami a 18. 
században lehetséges volt, a huszadikban se lehetetlen.

— A baj az — jegyezte meg Karold —, hogy a királyokat 
egyáltalában alig ismerik a kortársaik. A távolság, amely elvá
lasztja őket egymástól, nagyon is nagy és szerfölött mély. így aztán 
vagy jobbaknak vagy rosszabbaknak tartják őket, mint amilyenek 
valójában.

— Ez többé-kevésbé mindenkinél így van — vitázott a könyv
árus. — Hát téged, kedves Harold, nem tartanak sokan gonosz em
bernek, pedig a legjobbszívű halandó vagy a világon?

— Ha engem félreismernek — mondotta Harold — , az nem fon
tos. Ellenben ha a királyokat balul ítélik meg, az sokat árthat a 
Történelem hűségének és megbízhatóságának.

. . .  Búcsút vettek egymástól. Ketten a páholyházba siettek, a 
kalifa pedig a Hattyú felé tartott.

Épp vacsoraidő volt, amikor odaért és tegnapi asztaltársaságához 
közeledett, amelynek tagjai csodálkozással néztek reá.

— Nem ismer meg? — kérdezte barátságosan az útitársától, 
amint helyet foglalt mellette.

— A hangjáról igen — felelte az nem minden zavarodottság 
nélkül —, de . . .

— Önnek is a végzetes hasonlóság tűnik föl, nemde, amelyet 
már annyian bámultak meg?

— Ügy van, s ami még meglepőbb, az a körülmény, hogy azt 
tegnap észre se vettem.

— Tegnap az nekünk se tűnt föl — mondották kórusban többen.
— Ebben a furcsaságban épp az a még nagyobb furcsaság, hogy 

nem hasonlítok állandóan Őfelségére, hanem csak bizonyos napo



kon. Olyan szimptóma ez, mint a febris intermittens, a meghatá
rozott napokon jelentkező láz.

— Különös, fölötte különös — mondották a nagy asztal lovagjai, 
de lassankint belenyugodtak, s az étlappal kezdtek intenzíven fog
lalkozni, amely olyan emberekre nézve, akik naprul napra ven
déglőben kosztolnak, a legfontosabb okmányok egyike.

Dél óta az asztalnak új vendége is volt, akinek a kalifa sietett 
bemutatkozni. Nevének hallatára az a füleit hegyezte:

— Gunnar? Gunnar? Jól értettem?
S a szomszédjaihoz fordulva halk hangon elújságolt valamit ne

kik. Pár perc múlva már Harun al Rasid is tudta a történetet. A 
városban, ahol Őfelsége a tegnapi emlékezetes napot töltötte s 
ahonnan az új vendég érkezett, mint az egyik ottani kávéházban 
beszélték, egy Gunnar nevű úrnak a bejelentő lapja nem volt 
rendben, hamis adatok fordultak benne elő, amiért a rendőrség 
igazolásra szólította föl.

— S most következett be a botrány — beszélte a commis 
voyageur. — Gunnar úr nem tudott vagy nem akart igazoló írást 
fölmutatni, s ennek ellenére mégis le- és föltartóztatás nélkül 
utazhatott tovább. Ez aztán általános elégedetlenséget, sőt fölzú
dulást keltett, a polgárság panamát sejt a homályos ügy hátteré
ben, s panaszt készít elő és tüntetést tervez a rendőrfőkapitány 
ellen.

Gunnar mosolygott.
— Azt hittem, a név, amelyet viselek, olyan egyéni, hogy az eb

ben az országban csak az enyém és a családomé. Ügy látszik, akad 
más is, akit így hívnak.

— Éspedig jófajta szélhámos — mondotta valaki —, ami önnek 
nem lelhet nagyon kellemes.

Egy másik úr pedig.nevetve.folytatta:
— Nos, ha önnek van joga hasonlítani világrészünk egyik leg

előbbkelő férfiához, akkor mért ne volna joga bárkinek is az öné
hez hasonló néven élni és utazni?

— Bele is nyugszom — felelte a kalifa —, ugyanazzal a keresz
tényi megadással, amellyel Őfelsége kénytelen tűrni, hogy egyik 
legszerényebb alattvalójának a vonásai hasonlók az övéihez.

De hát a kereskedelmi utazók tudvalevőleg vicces emberek, s 
nem kell csodálni, hogy közülük egy (aki az asztalfőn ült s a com
mis voyageurök egyesületének az elnöke volt) ezzel a kérdéssel 
fordult a király alakmásához:



— És mondja, kérem, egészen «biztos Uraságod abban, hogy nem 
ön az a Gunnar, akivel a kérdéses kis eset tegnap történt?

— Olyan biztos — felelte a kalifa —, mint amily biztos Urasá
god abban, hogy én, bármennyire hasonlítok is hozzá, nem vagyok 
a király.

A tréfás föltevésért nem is neheztelt. Örült, hogy komolyan 
senki se gyanakszik rá s hogy a tiszteletre méltó utazók tásaságá- 
ban megőrizheti a pozícióját.

De ez az öröme nem tartott soká.
Az előkelők a legtöbben korán kelők is, és a kalifa, aki otthon, 

a „hivatalában” megszokta a reggeli órák egészséges munkáját, 
jókor bújt ki az ágyból, s már nyolc óra előtt -abba a Wiener Café- 
ban ült, amelyben tegnap folytatott ebédutáni csevegést új bará
taival, a szabadgondolkozókkal. A Szabadelvűségről elnevezett ká
vészalon még meglehetősen üres volt, csak kevesen lézengtek ben
ne; a magánzó úr a hívei közül senkit se talált ott, így hát, mialatt 
a reggelijét fogyasztotta, az újságokat nézegette végig sorban. Ez 
úgyis kedvelt szórakozása volt, .amióta az TJristen annyira fölvitte 
a dolgát, hogy „magánzó” lett s azt tehetett az idejével, amit 
akart.

Elsőül annak a városnak egyik napilapja került a kezébe, ahol 
tegnapelőtt időzött. Nem sok érdekest talált benne. A lapot ellen
zéki szellemben szerkesztették ugyan, de ez a szellem a hasábjain 
nem ötletességben, hanem csak a kormány mindenáron-támadásá- 
ban nyilvánult meg. Tehát majdnem olyan unalmas olvasmány 
volt, mint a kormánypárti félhivatalosok. Nagyobb érdeklődés nél
kül futotta át s már félre is akarta dobni, amikor megkülönböz
tetett betűkkel szedett cikk vonta magára a figyelmét, amelynek a 
kövér címe így kiabált:

Belügyminiszter úr!
Mivelhogy a felhívás valószínűleg (s később kiderült, hogy bi

zonyosan) az ő miniszteréhez szólott s ennélfogva őt is érdekel
hette, végigolvasta a vidékies tónusú közleményt, amely szorul 
szóra ekképpen hangzott:

— Belügyminiszter úr! Van-e tudomása arról, hogy városunk 
rendőrfőkapitánya csak akkor teljesíti hivatalos kötelességét, ha az 
neki is kényelmes, minden más esetben pedig — sit venis verbo! — 
fütyül rá? Távol áll tőlünk vele szemben a föladót játszani, és 
eszünk ágában sincs ellene „besúgni” , — ez (jól tudja ezt a város, 
a megye, az ország és Európa közvéleménye!) nem a mesterségünk. 
Mi az ellenzékiség száraz . és kesernyés kenyerét a nélkülözés,



szenvedés és vértanúság ama fölemelő tudatában esszük, hogy ön
zetlen fáradozásunk és jobb sorsra érdemes népünk érdekében ki
fejtett munkásságunk, ha egyszer az önök átkos kormánya meg
bukik (ami remélhetőleg nem soká várat magára!), éppúgy eléri 
megérdemelt jutalmát, mint ahogy az önök közveszélyes uralma a 
Történelem bélyegzővasától megkapja méltó büntetését. Nyugod
tan s a teljesített kötelesség büszke tudatával várjuk ezt a jobb 
kort, s a világért sem azért, hogy annak az eljövetelét siettessük, 
hanem csak az igazság, a kifogástalan közigazgatás és a rend 
fönntartása érdekében hívjuk föl az alábbi esetre a miniszter úr 
figyelmét. A napokban megfordult városunk falai között egy Gun- 
nar nevű úriember (szép kis ,,úriember” ! — mint a későbbiekből 
ki fog derülni!), aki lépten-nyomon' azzal dicsekedett (és minden
kinek úgy mutatkozott be), hogy ő a közoktatásügyi miniszter úr
nak — akinek a napjai remélhetőleg szintén meg vannak szám
lálva — a magántitkára, holott a beavatottak igen jól tudják, 
hogy a nevezett szakminiszternek nincs is ily alkalmazottja. Ah
hoz a kevés munkához, amelyet köztudomású lustaságával őexcel
lenciája különben is elintézetlenül szokott hagyni, nincs szüksége 
semmiféle segítségre . . .  A rendőrség értesülvén arról, hogy a je
les idegen „úr” másnak adja ki magát, mint ami valójában, s így 
joggal kelthetett oly gyanút, mintha az alakoskodásával törvénybe 
ütköző célokat akarna elérni, igazolásra szólította föl a pasast. A 
kérdéses egyén (valószínűleg tudta, hogy miért) mindenáron „ma
gával” a rendőrfőkapitánnyal óhajtott „tárgyalni” . Keresztül is 
vitte (ő tudja, hogy hogyan és mily eszközök által!), hogy a szi
gorú (!?) főnök elé vezették, aki hosszú ideig — mindig négyszem
közt! — „tanácskozott” vele, aztán elbocsátotta a delikvenst, még 
az előszoba ajtajáig is „elkísérte” (ki látott ilyet valaha rendőr- 
főkapitánytól?), s megengedte, hogy akadály nélkül tovább utaz
hasson. Miféle igazoló írásokkal rukkolt ki a „rejtélyes idegen” , 
nem lehessen tudni, mert azokat a főkapitány úron kívül terem
tett lélek nem látta. S van olyan vélemény is, hogy ő se látta 
őket. Ellenben bizonyos, s ezért a főkapitány úr fog felelni, hogy 
Gunnar úr azóta már túl van ungon-berken, ágon-bokron, s csak 
a mennyei rendőrség tudja, hol követ el szélhámosságokat s kinek- 
minek adja ki magát valamely más város területén? Talán éppen 
a királynak?! Mert mint többen állítják, ez az „előkelő” idegen 
arcban és alakban valami kevéssé hasonlít dicsőséges uralkodó 
fejedelmünkhöz . . .  A  miniszter úrnak mint a főkapitány fölöttes 
hatóságának a föladata kideríteni, hogy mi történt ez utóbbi és az



igazolásra fölszólított egyén között. Városunk közönsége ama ha
gyományos tisztelet ellenére is, amelyet az államhatalom képvi
selői iránt érez, el van keseredve a tegnapi botrány miatt, és (mi 
nem mondjuk, de sokaktól halljuk) azt is rebesgetik, hogy nem 
lehettek egészen tiszta és szeplőtlen motívumok, amelyek arra in
dították a főkapitány urat, aki mindenkor máskor a megtestesült 
Szigorúság és Kérlelhetetlenség, hogy a gyanúsított idegent sza
badjára hagyja, s őt minden igazolás nélkül a városból kiengedje. 
Hová lesz a törvények tisztelete és a felsőbbség iránti bizalom, ha 
magas és felelős állást elfoglaló főtisztviselők ilyen könnyelmű, 
léha és minden képzelhető magyarázatot provokáló eljárást tanú
sítanak? A főkapitány úr ugyanis minden erre vonatkozó kérdésre 
azt a lakonikus választ adja, hogy Gunnar úr papírjai rendben vol
tak, s hogy az ellene folytatandó további eljárásra okot fennfo
rogni nem látott. Ha az ügy olyan ártatlan természetű, aminőnek 
a főkapitány úr föltünteti, akkor miért mondotta magát Gunnar 
úr miniszteri titkárnak, holott nem az? Mért kellett a főkapitány 
úrnak vele „négyszemközt” tárgyalni? És mért nem vett föl sza
bályszerű jegyzőkönyvet a kihallgatásról? A mi ellenőrző és ellen
zéki orrunk úgy érzi, hogy valami bűzlik Dániában, azaz a főkapi
tány úr hivatalszobájában, s a megbotránkoztatott közvélemény 
nevében sürgős vizsgálatot kérünk, s a vizsgálat eredményének a 
nyílt feltárását követeljük! Semmi kétség, hogy városunk ellenzéki 
(tehát kötelességtudó) képviselője e szenzációs ügyben interpellációt 
fog intézni a miniszter úrhoz, — mi mégis azt tanácsoljuk neki, 
hogy ne várja be az országgyűlésen történendő felelősségre vonást, 
hanem nyugtassa meg sua sponte és ¡azonnal a kedélyeket, szólítsa 
fel sürgős jelentéstételre a titkolódzó főkapitányt, és állítsa helyre 
azt a bizalmat, amelyet itt a polgárság és az államhatalom egyik 
képviselője között e sajnálatos incidens folytán megzavarva lett. 
Tegye meg ezt a miniszter úr saját jól felfogott érdekében is, mert 
máskülönben a közvélemény felháborodása el fogja őt a bársonyos 
üléséről söpörni a drágalátos főkapitányával együtt!

A kalifában, mint minden igazán liberális uralkodóban, jókora 
adag ellenzéki hajlandóság szunnyadozott, de az újságcikk olvasása 
közben mosolyognia kellett. Most látta csak, mit mulaszt állandóan 
azáltal, hogy a lapokat csak kékplajbászos cenzúrán körösztül 
szokta látni, s így a legmulatságosabb közlemények olvasásától 
napról napra elesik. Föltette magában, hogy ezentúl több időt 
szentel az efemeridáknak, amelyek meg is taníthatják egyre-más- 
ra, s mindenesetre kiváló mulatságot szerezhetnek nek i. . .  Csak



„bűntársát” , a szegény főkapitányt sajnálta, aki miatta ily táma
dást kénytelen elszenvedni, s akinek bizonyára nem egy kellemet
len órát szerzett ez a naiv, bár nem rn'nden anyagi igazság híján 
megírt közlemény, — de azzal vigasztalódott, hogy majd a rend
jel, amelyet érdemtelenül kap (s nem ő lesz az egyetlen, aki így 
jut hozzá), kárpótolni fogja a meghurcoltatásért.

— Voltaképpen — így okoskodott magában — úgy illenék, 
hogy mindenki, akit meg nem érdemelt bántalom ért, meg nem 
érdemelt jutalomban is részesüljön. S ha tőlem függne . . .  De hát 
én nem lehetek ott mindig és mindenütt, ahol igazságtalanság 
történik s ahol igazságot kellene tenni. A mai Harun al Rasidok 
nem olyan hatalmasak, vagy nem olyan szerencsések, mint a min
tájuk v o lt . . .

Mélyet sóhajtott, s tovább lapozott az előtte heverő sok újság 
közt. Nemsokára egy helyi lapra lett figyelmes, s ebben is talált 
egy cikket, amely szintén az ő ,,fölkent” személyével foglalkozott. 
Ennek a feltűnő helyen leadott közleménynek a fő- és alcímei 
ígéretesen így hangzottak:

A POLGÁRI PÁRT GYŰLÉSE.
HATALMAS SZÓNOKLATOK.

A PÁRTVEZÉR DIADALA.

A rendbontót, aki a vezérszónok beszédébe többször is tisztelet- 
lenül belekurjantott, a rendőrség a közönség kívánságára és nagy 

tetszése mellett a gyűlésteremből eltávolította.

Maga a cikk pedig ekképpen szólt:
— A polgári párt tagjai iaz esti órákban igen látogatott és fé

nyesen sikerült gyűlést tartottak, amely hatalmas bizonyítékát 
szolgáltatta a párt folytonos térhódításának s a vezérei nem lan
kadó népszerűségének. Almar Mandrin, közéletünk e régi kipró
bált jelese a tőle megszokott tapintattal vezette a tanácskozást. 
Lambro Tibald pedig önmagát fölülmúló ékesszólással és művészi 
dialektikával fölépített monumentális beszédben fejtette ki pár
tunknak programját. A gyűlés mindvégig a nemes ünnepiesség és 
férfias komolyság jegyében folyt le, s csak néhány percre za
varta azt meg egy tapintatlan közbeszólónak a gyakori rendbon
tása, aki konkolyt próbált hajigálni a tiszta búza közé, s a szónok 
meggyőző okfejtését fölforgató tendenciájú cucilista jelszavakkal 
szerette volna legyengíteni, ami persze — hála közönségünk jó



ízlésének és a rendőrség tapintatosságának — nem sikerült neki. 
A hallgatóság lehurrogta, megabcugolta és elnémította az okvetet- 
lenkedőt, az ügyeletes rendőrkapitány pedig a terem azonnali el
hagyására szólította őt föl. A lábatlankodó urat csak a királyhoz 
való feltűnő hasonlatossága (amihez Őfelségének igazán a legjobb 
akarat mellett sem gratulálhatunk!) menthette meg attól, hogy a 
felbőszült közönség meg nem lincselte vagy legalábbis érezhető 
módon el nem verte rajta a port. Szerencsére a polgári párt bi
zonyos mértékig még torzképeiben is respektálja szeretett uralko
dójának a fölkent személyét, s így azt az embert, aki hasonlítani 
merészelt Hozzá, pusztán ezért megkímélte attól, hogy bántal
mazza. Ez a fegyelmezett párt az élet minden viszonyai között s 
még legjogosabb és legszentebb fölháborodásában is meg tudja 
őrizni azt a méltóságérzetet, amely a rend híveit mindig jelle
mezte és a forradalmi elemektől előnyösen megkülönböztette. . .  
Mint a tegnapi eseményekre élénken rávilágító tünetet említjük 
meg, hogy a közbeszólogató ,,úr” Harold ,,mester” -nek és Biolf is
mert szabadonc gondolkozású könyvárusnak a társaságában jelent 
meg a gyűlésen, s azokkal együtt hagyta is azt el — parancsszóra. 
Noscitur ex sociis .. . Társairól ismerhetjük ki legjobban azokat, 
akikkel tisztába óhajtunk jönni. E magukat liberálisoknak nevező 
fölforgatók nem átallanak vidékről hozni segédcsapatokat vakon- 
dok-munkájuknak a könnyebb megvalósítása érdekében. A jó ügy 
harcosait és a rend barátjait mindenesetre vigasztalhatja a tudat, 
hogy a jó urak a székesfővárosból vendégszereplésre szerződtetett 
,,testvér” -ükben alkalmasint csizmadiát fogtak. Egy szomszéd 
város egyik sajtóorgánumában, az erősen ellenzéki-irányú, de* a 
jelen esetben a jó ügynek szolgálatába szegődött Igazság Láng
pallosa című lapban olvassuk ugyanis, hogy ott a napokban egy 
urat (!) a rendőrség igazolásra szólított föl, mivelhogy úgy festett 
a dolog, mintha az írásai nem volnának egészen rendben. Anélkül, 
hogy merész következtetéseket kockáztatnánk meg, kénytelenek 
vagyunk leszögezni azt a sajátságos véletlent (!), hogy a kérdéses 
gyanús egyéniséget, mint az „Igazság Lángpallosa” írja, Gunnar- 
nak hívják, s hogy a tegnapi rendzavarónak és valószínűleg cucil- 
lista-agitátornak szintén ez a „becsületes” neve. Sapienti sa t. . .  
Gratulálunk a polgári pártnak, hogy ilyenek az ellenségei! Ezek
nek ellenében könnyen fog győzni. . .  De bármily jelentéktelen 
az ellenség, nem szabad túlságosan kicsibe venni, és tanácsos 
védekezni ellene. Ha tehát az agitátor úr még nem oldott kereket,



Karikatúra a szabadkai Naplóból





jó lesz nekünk is betekinteni az írásaiba. Reméljük, hogy a rend
őrség a feladata magaslatán áll és tudja a kötelességét. . .

Ez a „kiszerkesztés” már rosszabbul esett a magánzónknak, mint 
a „Lángpallos” förmedvénye. Az a körülmény, hogy tegnapelőtti 
kalandját, ha nem is úgy, ahogy történt, már itt is ismerték és 
népgyűlési szereplésével kapcsolatban emlegették, komoly zavarba 
hozta. Bántotta az is, hogy a fogadóban az este tagadta azonossá
gát azzal a Gunarral, akivel az igazoltatási eset történt, s az itteni 
„Harsona” leleplezése után bajos lesz a tagadás mellett megmaradni. 
Elügyetlenkedte a dolgot. . .

— Bizony — gondolta Őfelsége — , a Hattyú-beli utazók jobban 
értenek az utazáshoz, mint én. Az igaz, hogy nekik ez a szakmájuk. 
Minket uralkodókat pedig nemigen hagynak utazni, minket, ha 
az államrezon megkívánja, csak úgy utaztatnak.

Bosszankodott.
Most, hogy a dolog összegabalyodott, arra kell törekednie, amire 

a színész vágyik, akinek a föllépése valamely új darabban nem si
került jól; azt kell elérnie, hogy olyan lélépést, olyan távozást tud
jon biztosítani magának, amely a megjelenése kudarcát feled
tetheti.

Később, mikor a könyvesbolt felé tartott, az idegei lassan-las- 
san megnyugodtak.

— Eh, mit! — kezdett vigasztalódni. — Hadd tartsanak a nem 
is létező Gunnar ról a jó vidékiek és a rossz emberek, amit akar
nak! Rólam magamról nem lesznek se jobb, se rosszabb vélemény
nyel, mint eddig voltak . . .

Mégis, a Gunnar énje, akit a magáéból hasított ki rövid pár 
napos életre, annyira az övé lett és annyira érdekelte, hogy végül 
mégse látszott egészen közömbösnek előtte, hogy Harun al Rasid- 
nak e képzelt inkarnációjáról mit tartanak az emberek és külö
nösen Harold és a könyvárus, akiknek a vonzalmát sokra becsülte, 
s azt csak mint Gunnar őrizhette meg titkolt és kedves emlékül, 
mert a rokonszenvük ennek a megtestesülésnek szól és nem az ő 
igazi énjének, amelyet úgyse tárhat fel előttük.

A bolt már nyitva állott, s mint a napnak legtöbb órájában, épp
úgy üres volt vevőktől, mint az ott fölhalmozott nyomtatványok 
egy része gondolatoktól és eszméktől. Harold úr már megelőzte őt 
a látogatásával, s épp a kérdéses újságcikkeket olvasta Biolffal 
együtt. Mindkettejüknek a jó reggelt kívánságában észrevehető 
volt némi kis hőcsökkenés a tegnapi barátság melegével szemben,
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s Harold az ő szokásos nyíltságával egyenesen és nem minden 
inkvizitorius szigorúság nélkül kérdezte meg tőle:

— Ön az a Gunnar, aki a napokban hamis adatokat írt a beje
lentő lapjába?

— Nem egészen így történt a dolog — védekezett a vádlott. — 
Csak tréfából, vagy mondjuk: heccből, Übermut-ból adtam ki ma
gam egy társaságban a kultuszminiszter magántitkárának. Talán 
mondanom se kell, hogy ezzel sem anyagi, sem erkölcsi előnyöket 
magamnak szerezni nem akartam, de gondoltam, ilyféle közügyi 
kapcsolatú egyéniséggel szívesebben áll szóba a publikum, mint a 
magamfajta színtelen privatier-vel. S mivelhogy az emberismeret 
és egyéb tapasztalatgyűjtés a járásom-kelésem célja, azt hittem: 
nem crimen laesae Veritatis, ha ily ártatlan módon letérek kis 
időre a szigorú igazság útjáról. Amint a cikkben olvashatják, a fő
kapitány úr maga is megértést tanúsított a teljesen veszélytelen 
tréfával szemben, és szó nélkül elbocsátott.

— S az iratait máskülönben rendben találta?
— Nem kifogásolt bennük semmit — válaszolta diplomatikusan 

védekezve Harun al Rasid.
— Az ,,Igazság Lángpallosa” olyasvalamit sejtet a jámbor olva

sókkal — jegyezte meg Biolf úr — , mintha . . .
— Mintha valami panama történt volna! — nevetett a kalifa. — 

Nos, hát szavamra mondom, a derék úr nem kapott tőlem egy 
fillért se.

— S nem is ígért neki semmit? — firtatta tovább Harold, aki az 
ügynek a fenekére szeretett volna látni.

Ez a kérdés kissé fogósa'bb volt ugyan, de Őfelsége megtalálta 
rá a kellő feleletet.

— Erre már nem válaszolhatok határozott nemmel. Olyasvalamit 
helyeztem kilátásba neki, amit Önöknek is, kedves uraim, szíve
sen tennék meg.

Mikor a csodálkozó arcukat látta, sietett hozzátenni:
— ígérem, hogy gondolni fogok Önökre és sohasem felejtem el, 

mily nyájasan fogadtak engem s mily jól éreztem magam a tár
saságukban.

Harold és a könyvesember összenéztek, s a szemrebbenésük kö
rülbelül ezt jelethette: a látszat pillanatra ellene szólott, de azért 
derék, jóravaló férfiú. S megint a régi, a tegnapi, bizalommal és 
szeretettel beszélgettek vele, ami olyan boldoggá tette Gunnart, 
hogy összes aggságait előadta:

— Igen röstellem — panaszkodott — , hogy a Hattyú-ban az este,



mikor a tegnapelőtti affér szóba került, hirtelenében letagadtam, 
hogy az ügynek a cselekvő és a szenvedő alanya én voltam. Iga
zán, meglehetősen gyakorlatlan vagyok a hazudozásban, s belátom: 
okosabb lett volna, ha ott is, mint önöknek, a tiszta igazságot tá
lalom föl.

Jóízűt nevetett mind a két úr.
— No, amennyit már abban a hotelben és annál az asztalnál 

összehazudtak! — mondotta Biolf. — Ott az olyan állítás, mint az 
öné volt, majdnem igazságszámba megy. Nem mintha nem volná
nak ők is éppolyan igaz emberek, mint bárki más, akinek van né
mi fantáziája, de nekik a mesterségükhöz tartozik, hogy tudjanak 
hazudni, s ezen a téren bizonyosan nagyobb a rutinjuk, mint Ön
nek. Ám, ha ez oknál fogva ott nem érezné egészen jól magát, köl
tözzön más hotelbe, — szívesen ajánlunk egyet.

— Köszönöm, urak. Erre már aligha kerülhet a sor. Én már ma 
a saját ágyamban szeretnék aludni.

— Oh, mennyire sajnáljuk! — mondották őszintén mindketten.
— Holnap reggel már dolgom van otthon . . .  De van még egy 

baj. A Harsona egyenesen rám uszítja a rendőrséget, s felhívja azt, 
hogy az is igazoltasson.

— Annyi baj legyen! — nyugtatta meg a kalifát Harold. — Hát 
ön előmutatja az írásait csakúgy, mint tegnapelőtt tette, s azzal az 
ügy a lovagiasság, a törvényesség és a méltányosság szabályai sze
rint el lesz intézve.

— Csakhogy — vallott tovább a magánzónk az őszinteségi roha
mában —, csakhogy a papirosaimmal csakugyan van némi ne
hézség.

  ?
— Nyugodtak lehetnek az urak. Soha igazoló írások nem lehet

tek nagyobb rendben, mint az enyéim. De hát egyszerűen otthon 
felejtettem őket.

— S a tegnapelőtti főkapitány?
— Amit mondtam neki, elhitte a becsületes ábrázatomra.
— No hát, abban mi is bízunk — mondotta Harold. — S ha va

laki zaklatná önt, mi majd jótállunk érte.
— És én azért mindig hálás leszek. S ha kívánják, pár nap 

múlva megkapják a kultuszminiszter bizonyítványát, amellyel 
igazolja, hogy Gunnar Énok időnkint mint privát titkár együtt 
dolgozik vele.

— Semmi igazoló okmányra sincs szükségünk, Gunnar uram — 
felelte Harold.



Harun al Rasid megint körülnézett a tudományos boltban, még 
egy csomó könyvet választott ki, s ‘hozzájuk csomagoltatta a két új
ságszámot is, amelyek a vidéki szereplésével foglalkoztak. Elteszi 
őket emlékül, hogy általuk később is visszagondoljon azokra a na
pokra, amelyeken a bagdadi kalifa szerepét próbálta játszani. 
Egész délelőtt a könyvek között maradt, s két új barátjával, akik 
maguk is érdekes és elolvasásra méltó könyveknek tűntek föl 
előtte, kellemesen elszórakozott. Velük is ebédelt, s amikor étkezés 
után a kávéház felé tartott velük, rikkancsok ordítoztak, sipítottak 
és kurjantottak az utcán hónuk alatt a székesfővárosból éppen 
megérkezett hírlapokkal: A király beteg! Súlyos beteg lehet! Sen
kit se bocsátanak be hozzá!

Hármuk közül ketten megijedtek, és Gunnar se maradt a hírrel 
szemben egészen közömbös.

Megvették az újságokat, s beültek a kávéházba kapucínerezni.
— Milyen jó napjuk van ma az újságoknak! — állapította meg 

Biolf. — A tulajdonosaik nem azt kívánják most, hogy God savé 
the King (Isten óvja a királyt!), hanem azért imádkoznak, hogy a 
Mindenható hosszabbítsa meg Őfelsége betegségét.

— Olyan öröm nekik a király betegsége? — kérdezte Gunnar, 
a magánzó.

— A jó üzlet mindig nagy öröm. S ez a betegség a lapoknak 
nem kisebb üzlet, mint egy középnagyságú háború — mondta a 
könyvárus. — Rendes körülmények közt az ember nyugodtan be
várja, amíg eléri a kávéházat vagy fölsétálhat a kaszinójába, s ott 
olvassa át a garantírozott álhíreket, azokat is csak a kedvenc új
ságjából, ellenben ha valami rémes vagy szenzációs esemény tör
ténik, akkor garmadával vásárolják meg az összes napilapokat.

— Valamire ilyenformán a király, sőt a király betegsége i-s jó — 
jegyezte meg kissé kesernyésen Harun al Rasid. — Föllendíti a 
papirosgyártást és a nyomdászipart. Ebből is látszik, hogy senki se 
egészen fölösleges ezen a világon.

És tovább olvasta a betegségéről szóló közleményeket.
. . . .  A kormánypárti lapok óvatosan, tapintattal, szinte simogat

va tárgyalták a fővárosban elterjedt „kósza hír” -t, amely szerint 
Őfelsége egészségi állapota, úgy látszik, megrendült, mert már két 
napja a minisztereit se fogadja, míg másrészt megnyugtatóan hat 
a közvéleményre a körülmény (amelyet csak kedvezőre szabad ma
gyarázni), hogy rendes orvosán kívül senkit se hívtak a betegágyá
hoz, ami annak az örvendetes jele, hogy a baj nem lehet — és ne 
is legyen! — komoly . .. Ellenben az ellenzéki sajtóorgánumai tőkét



iparkodtak kovácsolni a miniszterelnök ellen a „szomorú eset”-ből, 
amely újabb bizonyítéka a kormány „bizalmatlan, kapkodó, buj
káló és semmiképpen se őszinte” politikájának. Az egyik ezt írta:

— Mire való a titkolódzás az olyan közüggyel, amely az állam 
minden polgárát — pártállásra való tekintet nélkül — egyaránt 
érdekli? Ha a király megbetegszik, akkor Ö minden alattvalójának 
a féltett betege, és senkinek sincs joga privát ügyet csinálni az 
ország dolgából, s úgy tenni, mintha az csak egyes kiváltságosakra, 
s nem az összességre tartozna. Őfelsége orvosa ugyan nagy önbi
zalommal és „felelőssége teljes tudatában” kezeskedett arról, hogy 
a Felségnek nincs aggasztó baja, hogy hamarosan (már talán 1—2 
nap alatt) fölépül, s hogy nyugtalanságra a legkisebb ok se forog 
fenn, — mégis kritika tárgyává kell tennünk ezt a különös esetet, 
amely sok évszázados történetünkben még nem fordult élő (tud- 
tunkkal legalább nem), hogy amikor az ország miniszterelnöke ki
hallgatásra jelentkezik az uralkodónál, az udvari orvos (auch eine 
Persönlichkeit! — ahogy egy híres német vígjátékban mondják) je
lenti hogy a király nem fogadhatja. Igen jó véleménnyel va
gyunk a t. orvos úrról, aki ha nem volna jeles a szakmájában, 
Őfelsége bizonyára nem őrá bízná a maga és családja drága egész
ségének a gondozását, de furcsának találjuk, hogy e derék úr — 
már csak azért is, hogy ne egyedül ő viselje a súlyos felelősséget’ 
— nem iparkodik egyetemünk egy-két tudós tanárának a tanácsát 
is kikérni. Bármennyire szereti a közvélemény a doktor urat, az a 
királyt még sokkal jobban szereti, s megnyugvással látná „ha a 
tudomány fáklyája is rávilágítana arra a betegágyra, amely mel
lett most csak egy derék háziorvos szerény tudományának a ho
mályos gyertyalángja pislog” .

— No, az ön barátjának, kedves Gunnar uram, jól odamondta 
ez az újság! — jegyezte meg Harold. — Nem fog ez neki rosszul 
esni?

— Valószínűleg — felelte némi gondolkozás után a kalifa. — A 
támadásokat senki se szereti.

— Oh — nevetett Harold úr. — Van, aki jobban szereti az éles 
kritikát, mint a gyönge dicséretet.

— No, az én doktor barátom — mondotta Gunnar — , igazi filo
zófus jellem és filozófus szellem. Ő nem fog éppen kétségbeesni 
ezen a förmedvényen, de ha a kérdéses újság agyba-főbe dicsérné, 
az se okozna neki valami himmelhochjauchzend örömet.

— Okos ember lehet — szólalt meg Biolf.



— Igazi orvos — sietett rá válaszolni a kalifa. — Az igazi, a 
hivatásos, a lelkes orvos csak jó és okos ember lehet.

— Helyesebben: csak jó és okos emberből lehet kitűnő orvos — 
mondotta Harold.

— Ebben a formában is aláírom — hagyta rá Harun al Rasid.
Tovább olvastak.
Volt olyan — persze szélső ellenzéki — újság is, amely annak a 

gyanúnak adott kifejezést, hogy a király nem is időzik az ország
ban, hanem valamely európai vagy éppen világfontosságú ügyben 
külföldön utazik, ami természetesen nem lehet helyes, mert alkot
mányos országban ilyen alkotmányellenes lépés egyenlő a fölülről 
jövő forradalommal. Föltéve, de persze a lehetőségét is tagadva 
az ily képtelenségnek, azt kérdezzük, — írja a lap — az összmi- 
nisztériumtól: vállalja-e a felelősséget a parlament előtt e nélküle 
s talán tudtán kívül véghezvitt cselekedetért?

Valamelyik fakciózus ellenzéknek egy másik orgánuma meg azt 
követelte nagybetűs verzércikkében, amelyet „honfibánat és haza
fiúi aggodalom sugallt” , hogy ha Őfelsége beteg, s a kormányzás 
teendőit, ha csak rövid időre is, ellátni nincs módjában, alakuljon 
a királyné elnöklete alatt régenstanács, amely a felségjogokat a 
magas beteg akadályoztatása idejében gyakorolhassa.

— Az ön véleménye, Gunnar úr? — kérdezte egy tagja az asz
taltársaságnak.

— Hm, azt hiszem, .a király is ember, s így éppúgy megvan a 
„szuverén” joga, hogy beteget jelenthessen, mint az országa bármely 
polgárának. Épp ebben a kérdésben ne legyen szuverén?

— Az ön barátja — jegyezte meg Harold —, az udvari orvos, 
bármily filozófus elme, most mégis furcsa helyzetben lehet.

— Nos, ebben a percben valóban nem szeretnék a bőrében 
lenni. . .  De hát mi baja történhetik? Az ő állása kizárólag a ki
rálytól függ, aki miniszteri ellenjegyzés nélkül nevezte ki, s a bi
zalmat, amelyet táplál iránta, nem fogja az ellenzéki sajtó megren
díteni. Egyébaránt én is bízok benne, s azt hiszem, tudja Pál, mit 
kaszál. Tudja, hogy mit tesz, és — ami mindig nehezebb — azt is, 
hogy mit tegyen.

— Uraságod erről nemsokára meg i-s fog győződhetni, ha már 
ma hazautazik — mondotta Biolf, a könyvárus.

— Talán már ma megtudok valamit. Telefonozni szeretnék az 
orvosnak és értesíteni őt, hogy mikor jövök. Önök közül minden
esetre én leszek az első, aki megtudom, hogy Őfelségének tulaj
donképpen mi a baja.



— Ha az orvosi titoktartás megengedi, hogy azt közölje önnel — 
jegyezte meg egy jogász az asztaltársaságból.

— Természetesen . . . Ügy is értettem . . . .  Lehet, hogy nem tu
dom meg tőle, mi a baja, amihez, bárhogy hasonlítsak is hozzá, 
semmi közöm, de azt megfogja mondhatni, hogy a betegsége meny
nyi idő alatt gyógyul.

— És szíves lesz erről bennünket értesíteni? — kérdezte a 
könyvárus.

— Igen szívesen. Mindjárt holnap reggel — felelte Harun al 
Rasid. — Honnan küldhetnék legkényelmesebben telefonüzenetet 
a barátomnak?

— Egészen közel lakom ide — felelte Harold — , s ha Gunnar 
úr szívesen jön fel hozzám, a távbeszélő-készülékem rendelke
zésére áll. Tőlem háborítlanabbul üzenhet, mint a kávéházból, a 
hotelből vagy valamely nyilvános telefonállomásról.

— Köszönöm az előzékenységét. Akkor hát később, ha megen
gedi, fölkeresem, s legalább meglátom egy müveit vidéki úr ott
honát.

— Még egy ideig továbbtárgyalták a nap kérdését, a legújabb 
szenzációt, s három óra után, amikor Biolf már a boltjában ült (és 
az el nem adható könyveit olvasgatta) s a többi urak is elszéled- 
tek, Gunnar és Harold ez utóbbinak a szállása felé tartottak.

Csakugyan müveit embernek az otthona volt ez, — csak vidéki
esség nem látszott rajta semmi. Képek és egyéb műtárgyak díszí
tették a tágas lakást, amely jobban hasonlított valamely műtör
téneti múzeumhoz, mint egy agglegény home-jához, és két nagy 
szoba a padozattól a mennyezetig könyvekkel volt tele.

— Telefonozhatok most? — kérdezte a király.
— Parancsoljon — udvariaskodott a háziúr. — A készülék itt 

áll az íróasztalomon. Ha megengedi, majd fölszólítom a doktort. 
Hogy’ is hívják?

Harun al Rasid megmondta, de egyszersmind megjegyezte:
— Most, hogy a király -beteg, aligha találni őt a rendelőjében. 

Szerencsére ismerem azt a telefonszámot, amelyen a várpalotában 
hívható föl. 57-75.

Harold a központnak bemondta a számot.
Eltartott jó negyedórát, amíg megkapták. Azalatt a kalifa a 

könyveket s a képeket szemlélte. Nagy meglepetésére a saját arc
képét is meglátta egy falon. Nem is rossz megvilágosításban.

— Hogyan? Ön is? — kérdezte kissé gyúnyosan. — ön  is, akinek 
nem muszáj? Hiszen ez magánlakás, és nem közhivatal, ahol Öfel-



ségének okvetlenül lógni kell, vagy lojálisán szólva: díszíteni kell 
a 'helyiséget! Nem is gondoltam, hogy ön ennyire royalista.

— Valamennyire az vagyok, Gunnar úr — felelte Harold —, 
mégis nem viszem túlzásba ezt az erényt. A képet nem lojalitásból 
szereztem be. A  harmadévi tavaszi műkiállításon a Szalonban 
megtetszett az eredeti portré, s a művésznél megrendeltem a má
solatát, amely némely műértő véleménye szerint az eredetinél is 
jobban sikerült. Szeretem a jó képeket, — akkor is, ha azok kirá
lyokat ábrázolnak.

Közben csilingelt a telefon.
A kalifa füléhez tette a kagylót.
— Halló, itt Gunnar!
Amikor a jelentkezésre válasz jött, Gunnar röviden szólott:
— Ma este tizenegykor érkezem.
Harold nem fülelt a beszélgetésre, de kitűnő hallása volt, s 'szán

déka ellenére is megértette a feleletet, amely így hangzott:
— Várni fogom a vasútnál, Felséges Ür!
Mikor Gunnar, a magánzó, telefonon beszélt az udvari orvossal, 

Harold diszkrét távolságban állott, s eszébe se jutott hallgatódzni, 
mégis nemcsak a király szavát hallotta meg, de a választ is, amely 
a székesfővárosból jött:

— Várni fogom a vasútnál, Felséges Űr!
Üzenetváltás után Harold ezzel a kérdéssel fordult a vendégéhez:
— Hogyan? A doktor önt felségesurazza?
— Meghallotta? — ütődött meg a kalifa. — Ejnye, de jó fülei 

vannak!
— Az intelligens embernek mindig jó füle van — felelte Harold. 

— Mentül elevenebb szellem valaki, .annál élesebben hall, s mentül 
lassúbb észjárású, annál nehezebben,

— Vettem észre — mondta Gunnar. — És most hadd feleljek 
a csodálkozó kérdésére, . .  Tréfás megállapodás néhány barátom 
közt, ,s közéjük tartozik a király doktora is, hogy társalgás közben 
Felségnek szólítanak, mivelhogy annyira hasonlítok ahhoz, akit ez 
a címzés joggal megillet.

— S ezt ön talán már meg is szokta?
— Hogyne! — felelte sóhajtva Gunnar, a magánzó. — Az ember 

idővel mindent megszokik. . . .
— így hát szaibad ezentúl nekem is így h ívn i. . .  Felségedet? — 

kérdezte a szabadgondolkozó, s a hangjából nemcsak tréfás gúny, 
de valami különös tisztelet is csengett ki.



— Mért ne? Ha kedve tartja — hagyta rá amaz. — Erre a kis 
időre . . .  Amíg elutazok . . . .

— Ügy (hát, ha megengedi Felséged, elkísérem a hoteljébe, a 
störich-ek főhadiszállására, ott rendezzük a számláját, s kikísérem 
a pályaiházhoz, ahová később Biolf is kijön, hogy ő is búcsút ve
hessen királyi vevőjétől.

— Szívesen veszem.
A kalifa még egy pillantást vetett a szép lakásra, amelyet éppoly 

rokonszenvesnek talált, mint a gazdáját, bár ebbe a búcsútekin
tetbe némi irigység is vegyült, amikor elgondolta, hogy a szép 
könyvtár boldog tulajdonosa ideje nagy részét az ott uralkodó 
nagy szellemek között töltheti, míg ő, akinek a könyvesháza még 
ennél is hatalmasabb, csak lopott negyedórákban időzhet annak 
halhatatlan lakói közt . . .

. . . Néhány perc múlva már a Hattyúban voltak, ahol Harun al 
Rasid nyomban pakolni kezdett, azzal az ügyetlenséggel persze, 
amellyel gyakorlatlan kezek szoktak babrálni az utazótáskában, de 
mégis hamarosan készen lett, mert Harold is segített néki. Aztán 
a számláját kérte.

A szobapincér nemsokára hozta, s amikor átnyújtotta, nem min
den dadogás nélkül mentegetődzött:

— Bocsánatot kérek. A gazdám ígéretet tett Uraságodnak, hogy 
a kereskedelmi utazóknak engedélyezett rabattot Uraságodnak a 
számlájánál is levonásba fogja hozni. Ámde —

— Ámde szélhámosoknak nem adnak rabattot — enyelgett a 
király.

Oh, Isten. mentsen — szabadkozott a pincér. — Uraságod itt 
éppolyan szívesen látott vendég, mint bárki a rendes kuncsaftjaink 
közül, s megkapta volna a nekik kijáró engedményt, ha a házban 
is étkezett volna. De hát se tegnap, se ma nem tetszett részt venni 
a főétkezésnél, az ebéden, s az elmaradását még csak nem is je
lentette, amint az nálunk szokás. Így hát igen sajnáljuk, de hát 
nem tehetünk róla —

— Rajtam a sor bocsánatot kérni — mondta Gunnar, a magán
zó. — Én ezt a szokást, sajnos, nem ismertem.

A pincér oly mozdulatot tett, amely azt is jelenthette, hogy meg
bocsát, de iazt is, hogy ezt a borravaló nagyságától kénytelen füg
gővé tenni.

Harold pedig mosolyogva jegyezte meg:
— Gunnar úr keresztényi megadással fog a vendéglős úr intéz

kedésébe belenyugodni.



S Gunnar csakugyan belenyugodott a sorsnak e rendelkezésébe. 
Fizetett, borravalót folyósított, és autótaxit rendelt.

Elutazásánál a búcsú nem volt valami nagyon ünnepélyes, s az 
ilyenkor szokásos fölvonulás majdnem egészen elmaradt. A gazda, 
az igazgató, a főpincér meg az irodista teljesen távol tartották ma
gukat, s csak a tiszteletdíjakkal szemben nem elég gerinces szoba
lány és háziszolga jelentkeztek. Ügy látszik köztudomású lett, hogy 
a szálloda jó hírét valami kétes egzisztenciának a kétértelmű sze
replése veszélyeztette, — oly ember, aki nem érdemli meg a szo
kásos sorfalat s a szokvány-ovációt, amelynek őszinte hangjai mel
lett a ,,rendes” vendégek szoktak a hoteltől a boldog viszontlátás 
reményében búcsút venni.

Épp, amikor kocsiba akart szállni az útra készülő vendég, egy 
rendőrbiztos meg egy rendőrlegény toppant eléje, s az előbbi meg
szólította:

— Gunnar úr?
— Az vagyok — felelte a kalifa.
Harold pedig egy percre félrevonta a biztost, valamit súgott 

neki, mire az szalutált, s alárendeltjével együtt eltávozott.
— Mit tárgyalt vele? — kérdezte Harun al Rasid.
— Megmutattam néki egy aranyérmen az uralkodó arcképét, s 

figyelmeztettem a hasonlatosságra, amely az ön feje meg a királyé 
közt van. S hozzátettem: ha ez -se elég, akkor fogadja el a garan
ciát, amellyel a vendégemért jótállók.

— Köszönöm — felelte Gunnar.
— Oh, nincs mit — tiltakozott jelentősen Harold. — Én egészen 

biztos vagyok abban, hogy ön éppoly kevéssé szélhámos, akár 
— én.

— Ezt meg éppen nagyon köszönöm — ismételte a háláját Gun
nar. — Ha az ember utazik s távol van hazulról, jól esik néki, 
ha akad olyan derék férfiú, aki bízik benne, és exponálja magát 
érte.

— Máskor majd ne felejtse otthon az igazoló írásait — tréfált 
Harold. — Akkor nem lesz szüksége protekcióra.

Mindketten nevettek.
A pályaház előtt már várt rájuk Biolf, aki időközben becsukta 

a boltját.
— Eljöttem — úgymond — , hogy elbúcsúzhassak egyik legkitű

nőbb vevőmtől.
— Örülök, hogy meg volt velem elégedve. Én is jó benyomá



sokkal távozok az önök köréből, különösen kettőjüktől, akiket, ha 
megengedik, ezentúl barátaimnak tekintek.

— Én majd gondoskodok a menetjegyéről — ajánlkozott Harold, 
s már sietett is a jegypénztár felé.

— Igazán, nem tudom, mivel szolgáltam rá, hogy ennyire előzé
kenyek hozzám — jegyezte meg Biolfhoz fordulva a kalifa.

— Mi ellenben tudjuk — így szólt a könyvárus — , hogy minek 
köszönhetjük az ön kitüntető rokonszenvét.

  ?
— A jóravaló emberek egymásra találnak — felelte röviden 

Biolf.
Harun al Rasid sok hízelgést hallott életében (az ő állásában nem 

is igen lehet egyebet hallani), de eddig még alig esett néki egy is 
olyan jól, mint a becsülésnek ez a megnyilatkozása. Megszorította 
a könyvárus kezét, aki aztán folytatta:

— A mi városunkban, amelynek közönsége egyébaránt sem
mivel se rosszabb, mint más városoké, kevés olyan nemes gondol
kozása férfiú akad, aminőnek Gunnar úr bizonyult. Jó volna, h:. 
gyakrabban látogatna el hozzánk. Hiszen magánzóknak annyi ide
jük van! .. .

— Sose ígérek semmit, amit teljes bizonyossággal nem tarthatok 
meg, s így ezt se. De ígérem, hogy az itt töltött időt sose felejtem 
el s önökre mindig szeretettel fogok emlékezni.

. . . .  A pénztártól visszaérkezett Harold több elsőosztályú jegyet 
tartott a kezében.

— Ezeknek a jegyeknek egészen más a színük, mint amilyennel 
én utaztam — tűnt fel Gunnarnak, a magánzónak.

— Ezek elsőosztályúak — világosította föl röviden Harold.
— Ilyen előkelő módon utaztat? — kérdezte a király, aki mióta 

Harun al Rasid szerepét játssza, második klassziszra „szokott” je
gyet váltani.

— Beláthatja, uram, hogy így kell. Idejövet a hasonlatossága, 
mint ön állította, kevésbé volt észrevehető, most azonban annyira 
feltűnő, hogy jó lesz nem nagyon keveredni a nagyközönség közé, 
főleg vasúton, ahol indiszkrétebbek az emberek, mint egyebütt. 
Akik utaznak, mindig kíváncsiabbak, mint akik otthon csücsülnek. 
Sokan éppen csak ez okból utaznak. Második osztályon ön állan
dóan kandi tekinteteknek, sőt vexációnak lehetne kitéve. Helye
sebbnek tartottam hát, hogy sárga jeggyel utazzon.

— Alárendelem magam az intézkedésének — nyugodott bele 
Gunnar. — Örömmel látom, hogy elkísérnek egy darabig.



— Honnan gondolja?
— Mert három jegyet látok a kezében.
— Nem kívántunk tolakodók lenni. De jónak láttam még tovább 

menni az óvatosságban és fél fülkét bérelni Felséged számára, 
hogy egészen háborítatlanul fejezhesse be az útját.

A könyvárus erre a szóra, ,,Felséged” fölfigyelt.
— Mit jelent mindez? — kérdezte.
— Gunnar úr megengedte nekem — felelte Harold —, s bizo

nyára téged is fölhatalmaz rá, hogy mint fővárosi barátai, Fel
ségnek szólítsuk, megérdemelt büntetésül azért, hogy ennyire me
részel hasonlítani a mi szeretett királyunkhoz.

Aztán a kalifához fordult:
— Mivelhogy már ennél a fejezetnél tartunk, mit gondol Fel

séged, mikor jöttem rá, hogy kivel van dolgunk?
Kérem . . . nem értem . . .  mit akar mondani tulajdonképpen — 

tiltakozott Harun al Rasid.
— Amit mondtam az imént a látóbb szemről és a hallóbb fülről, 

amellyel figyel, kutat és tapasztal az értelmesebb ember, azt most 
ismétlem. Már tegnap is tápláltam némi gyanút, s ezt Biolf előtt 
már akkor hangoztattam, amikor észrevettem, hogy szellemi vo
natkozásban túltesz mindnyájunkon, az élet apró gyakorlati kérdé
seiben pedig olyan gyámoltalan, mint csak kivételesen előkelő és 
annak is született ember szokott lenni, — de amikor ma délután 
telefonozott a „barátijának s azt nem szólította te-nek, és nem 
kérdezte tőle: hogy’ van és mit csinál a király, akkor teljesen tisz
tában voltam mindennel. Nem kérdezte, mert tudta, hogy nincsen 
néki semmi baja. S Biolf, ha akkor jelen van, szintén azonnal 
tudta volna, hogy együtt örülhet velem, mert a király egészséges, 
sőt Harun al Rasid módjára utazik az országban, s nekünk sze
rencsénk volt két feledhetetlen napot tölteni együtt vele.

— E napok rám nézve is emlékezetesek maradnak. De kérem, 
tekintsék a Harold úr által felépített következtetést olyan törté
netnek, amelynek valóságáért senki se vállalhat felelősséget. Ha
sonlatosságom a királlyal csakugyan nagy, s ennélfogva a látszat 
ellenem szól. Én Gunnar, a magánzó vagyok.

— All right — mondotta Harold. — Az én szememben és a 
könyváruséban Gunnar, a magánzó, olyan nagy úr, hogy mindent 
elhiszünk neki, amit állít, azt is, hogy ő Gunnar, a magánzó, és 
semmi egyéb, és mindent megteszünk, amit ránk parancsol, még 
azt is, hogy ezt sose felejtjük el.

— Nem parancsolok semmit — mondta a kalifa — , de kérem



önöket, hogyha oly gyanút, aminőt Harold barátunk hangoztatott, 
táplálnak is, azt még mint gyanút se közöljék senkivel, mert mások 
esetleg elhinnék, és bonyodalmak támadhatnának belőle.

— Hallgatni fogunk, Gunnar úr, de nemcsak azért, mert ön 
így kívánja, de azért is, mert ha elbeszélnők, hogy az a disting- 
huished foreigner, akit ma este a vonathoz kikísértünk: a király, 
senki se hinné el. Mindenki azt gondolná: dicsekszünk, s hogy ez
zel a híreszteléssel valami rejtett, s természetesen veszedelmes cé
lunk van. Mert — talán tetszett észrevenni — meglehetősen nép
szerűtlenek vagyunk.

— Vettem észre — mosolygott az utazó. — És különös! Abban 
a városban, ahol tegnapelőtt tartózkodtam, ott is egy fölötte nép
szerűtlen férfiú nyerte meg a rokonszenvemet. Egy derék tanár —

— Nem Christian Brogge? — kérdezte a könyvárus.
— Igen, így hívják . . . .  S itt is olyan két úriember tetszett meg 

legjobban, akiket a közönségük nem becsül meg érdemük szerint.
— A közönség sohase igazságos. Mindig túlértékel vagy lebecsül. 

Egyes tagjaiban van ítélőképesség, de az egész tömeg együtt az 
ítéletében majdnem mindig téved. Erényeket ostoroz, mert hi
báknak tartja, és hibákat dicsőít, mert erényeknek nézi őket.

— Mégse jártam itt egészen hiába, tanultam önöktől néhány 
életszabályt — mondta Őfelsége.

Harold pedig így szólt:
— Kérem, Gunnar úram, engedje meg, hogy még tanácsoljak 

valamit. Ha ön valamely csodából, a nép akaratából vagy Isten ke
gyelméből mégis az volna, aminek én tartom, akkor mindig azok
ban bízzon meg a legjobban, akiket a nagypublikum nem fogadott 
a kegyeibe. A népszerűtlenek nem a legrosszabb emberek, s a 
népszerűek nem okvetlenül a jó tulajdonságaik folytán népszerűek. 
Természetes dolog, hogy a minisztereit nem választhatja — leg
alább nem mindannyit — a népszerűtlenek megbízható táborából, 
mert valamit a közvéleményre, erre a sokfejű, de kevés eszű sza
márra is kell adni, de igazi tanácsosait, akiket a legfontosabb 
ügyekben konzultál, a visszavonultak, a tömeg által félreismert 
impopuláris emberek közül válassza.

A portás a vonat indulását kiáltotta.
Harun al Rasid még egyszer kezet szorított a barátaival.
Aztán a kupéjába lépett.
Fognak-e még találkozni az életben vagy sem, — abban az órá

ban hármuk közül egyik se tudta.
A király az úton egyik kedvenc íróját, Emersont olvasta, s mikor



megérkezett, minden feltűnés nélkül csatlakozott a rá várakozó 
orvoshoz, akivel kocsiba ült és hazahajtatott.

Haroldék városában még néhány napig beszéltek a „botrány”- 
ról és forrongtak az izgult kedélyek. Az újságolvasók nagy része 
szentül hitte, hogy „az a Gunnar nevezetű egyén” , ha nem is ve
szedelmes gonosztevő (ámbár: ki tudja?), de minden bizonnyal ti
losban járó és rosszban sántikáló kalandor, akit csak úgy simán, 
minden megokolás nélkül „kiengedni” a város területéről és rá
szabadítani más békés vidékek gyanútlan lakosságára, megint 
csak a rendőrség gyámoltalanságának és könnyelműségének újabb 
bizonyítéka. A jó lelkek közt, akik a szélhámos leleplezését már 
csak Harold és társai iránti „jóindulatból” is melegen óhajtották, 
akadt olyan önzetlen és áldozatkész férfiú is, aki mindjárt a ma
gánzó elutazását követő napon a kora reggeli vonattal a fővárosba 
sietett, ahol pedig igazán nem volt semmi dolga.

Azaz: dehogy nem volt! Már hogyne lett volna! Ki kellett für
késznie a 'közjó, a polgárerény és főleg :a morál érdekében, hogy 
voltaképpen ki az a rejtélyes idegen? Hol s merre van hazája? 
Rovatlan előéletű-e? Be van-e oltva? Ki „az az ember” , aki a párt
gyűlés menetét megzavarta, s aki már csak azért se lehet egészen 
„kóser” (bár alighanem zsidó!), mert a Harold-asztallal barátkozott, 
és nem azokkal a kipróbált jellemű és egészséges világnézetű fér
fiakkal keresett érintkezést, akik egyedül megbízható oszlopai az 
államépület szilárdságának és a társadalmi rendnek?

Az eredmény, amelyre ez a 'közügyekért lelkesedő nemes altruista 
a fővárosban gondos utánjárás és lelkiismeretes kutatás révén ju
tott, s amelyről otthon később a híveinek jelentést tett, egyenesen 
szenzációs s az ,,ellenpárt”-ra lesújtó volt, és így hangzott:

Gunnar Énok a fővárosban ismeretlen, bejelentett lakása ott 
nincs, és neve sem a lakók jegyzékében, sem a rendőrség nyilván
tartásában nem fordul elő.

Irányadó körökben ezt a felfödözést a Harold-társaság tagjaira 
megsemmisítőnek tartották, és nem titkolt kárörömmel gondolták 
mindannyian és mondották sokan:

— Nahát, a liberális urak ugyancsak megjárták a fővárosi ba
rátjukkal! Törököt fogtak benne, magukat pedig örökre blamál- 
ták vele.

— Gleich und gleich gesellt sich gern — mondták mások, a 
Sanoho Panza-észjárásúak, akik közmondásokkal próbálták pótolni 
hiányzó bölcsességüket.

S mindannyian megegyeztek abban, hogy bármi javaslat, szán



dék, reform vagy egyéb mozgolódás indul ki ezentúl a pórul járt 
csoporttól, ezzel az egy szóval fogják azt fogadni és visszautasítani: 
Gumiár! Ettől a naptól kezdve nem is hívták őket egymás közt 
másként, mint ezen a néven: Gunnar-párt.

E párt tagjai közül pedig kettő, Harold és Biolf, mintegy tíz nap
pal a Harun al Rasid-i epizód után, együtt ült ez utóbbival annak 
boltjában. Harold minden délelőtt ellátogatott hozzá barátságos 
csevegésre, és eszméket cserélt vele mindenről és semmiről s kü
lönösen a könyvekről, amelyeket mindketten egyaránt szerettek. 
(Egyaránt, de nem egyformán. Harold szeretett volna minden jó 
könyvet megvenni, a barátja pedig annyira imádta őket, hogy alig 
tudott megválni tőlük. Szép, régi és ritkább könyvet egyáltalán 
nem adott el, — megtartotta őket magának. Ilyen furcsa könyv- 
kereskedő volt Biolf . . .) Együtt ültek, s az Affaire Gunnar-ról be
szélgettek, persze egészen másként, mint ahogy a nagy port föl
vert ügyet egyebütt tárgyalták.

— A Sálon Oregon-ban tegnap megint vígan folyt az emberszólás — 
jelentette Harold a barátjának. — Mikor beléptem, hirtelen elhall
gatott mindenki. Conticuere omnes. Olyan eset állott elő, amelyre 
a francia azt szokta mondani: la conversation tömbe. Mindjárt 
tudtam az ijedt elnémulásról, hogy rólunk lehetett szó. Nem egy 
ábrázatra kiült az a zavar, amely a rossz lelkiismeretet árulja el, s 
a jó Oregonná, aki bízik bennünk (annyira, hogy még a Gunnar 
becsületességében se mer kételkedni), elmondott nekem mindent, 
amit a gonosz indulat és a pletykálkodási hajlam csak kigondolhat 
s a rossz nyelvek terjeszthetnek. Vádoltak ott minket, már ti. ket
tőnket és Gunnart mindennel, ami az államra és a társadalomra 
veszélyes. Volt olyan is, aki egyenesen kommunista-agitátornak 
jelentette ki Gunnart, illetve azt a hazátlan bitangot, aki ezen a 
néven csalja végig az országot, hogy szerteszórja a forradalmi tanok 
lassan, de biztosan gyilkoló mérgét és mentül több hívet tobo
rozzon az „egyedül üdvözítő” bolsevizmusnak. E derék férfiú sze
rint (mert ily rosszlelkü pletykázásra nő nem, csak férfi képes) 
minket — Téged és Engem! — ez a rafinált kútmérgező már meg 
is nyert a nem tudom hányadik internacionálé fölforgató elveinek 
és vörös, sőt tulipiros teóriáinak.

Mindketten jóízűen nevettek, s a társalgásukat valószínűleg 
folytatták volna az Oregóniában és vidéken történtekről, ha e 
percben be nem toppan a boltba a levélhordó.

— Harold nagyságos úrnak ajánlott levele van — így szólt — ,



s mert tudtam, hogy ebben az időtájban itt szokott lenni, hát 
idehoztam.

— Helyesen tette — felelte Harold.
És átvette a gépírással címzett írást, amely a székesfővárosból 

jött, mindkettőjüknek szólt, és így kezdődött: „Kedves Harold úr 
és kedves Biolf uram, tisztelt barátaim!”

Maga a levél is gépkopogtatás volt, és névaláírás helyett egyet
len hanyag kézírással odavetett betűvel végződött, amely az ábécé 
összes 'betűi közül még a G-hez hasonlított a legjobban. Szövege 
itt következik:

*

Megígértem, hogy hazajövetelem után azonnal értesítem önö
ket királyunk egészségi állapotáról. Kérem, ne nehezteljenek amért 
ez ígéretemet nem váltottam be. Gondoltam, mire a tudósításom 
odajut, az újságokból már megtudták, hogy a Felséges Űr teljesen 
fölgyógyult. A betegségéről elterjedt hírek csak vaklárma volt. Ö, 
hála Istennek (s ugye, elhiszik, hogy ennek szívem mélyéből örü
lök?) olyan egészséges, mint a makk. Sőt ebben az esetben — bo
csánat a szójátékért! — olyan egészséges, mint a makk-király.

Levelem tulajdonképpeni célja: megköszönni önöknek, tisztelt 
barátaim, a kedves fogadtatást és az előzékeny bánásmódot, amely
ben alulírottat részesíteni szíveskedtek. Ez a nyájasság s az abban 
megnyilatkozó bizalom annál jobban esett nekem s annál inkább 
kötelezett le, mert mások, amint tudják, szívesen hitték el és kéj
jel kürtölték világgá, hogy közveszélyes szélhámos vagyok, akire 
a rendőrségnek már rég rá kellett volna tenni a kezét. Nos, bárminő 
véleménnyel legyenek rólam, elhihetik: szélhámos igazán nem va
gyok . . .  Sose fogom elfelejteni a kedves órákat, amelyeket körük
ben töltöttem, és önöket is kérem, tartsanak meg szíves emlékeze
tükben és ne felejtsenek el hamar. Erre annál is inkább rászorul
tam, mert néhány barátom tanácsára, az orvos biztatására, és — 
the last, nőt least — a király kívánságára is legközelebb már, mi
helyt likvidáltam az ügyeimet, kivándorlók az országból, és még 
nem tudom határozottan, hogy hol (talán Dél-Amerikában vagy 
Ausztráliában) telepszek le. Ennek a déménagament-nak az az oka, 
hogy ama végzetes hasonlatosság, amely már nemegyszer sodort 
bonyolult helyzetekbe, rám nézve napról napra kellemetlenebbé 
válik, s amint az udvari orvostól tudom, Őfelségének sincs éppen 
kedvére. így az elköltözésem — amely bizony minden megszokott



ságtól való búcsúvételt és eddigi világomtól való teljes elszaka
dást jelent — oly szomorú kénytelenség és elmaradhatatlan szük
ségesség, amely ellen nincs orvoslat.

E -sorok tehát búcsúszavak is, amelyekkel annak a két derék 
férfiúnak az emlékezetébe ajánlom magamat, akikről én a leg
messzebb távolban se fogok soha megfeledkezni.

Egyúttal értesítem önöket, hogy e derék férfiakról mindazt el
mondottam az udvari doktornak, az én régi barátomnak, amiket 
a körükben láttam, tanultam és tapasztaltam, s azt is, amit irán
tuk érzek. E barátom aztán jónak látta informálni a királyt ez 
urak tiszteletre méltó jelleméről, mire Őfelsége elrendelni méltóz- 
tatott, hogy a legközelebbi rendjeladományozás alkalmával ők is 
nyerjék el azt a kitüntetést, amelyre polgári erényeikkel, emberi 
kiválóságukkal és eredményes kultúrmunkájukkal bőven rászol
gáltak. Ez a kitüntetés, amint sajnálattal értesülök, távolrul se 
lesz oly nagy, mint az érdem, amelyet jutalmazni óhajtanak vele, 
de ebben a tekintetben — amint a doktor fölvilágosított — a ki
rály keze is meg van kötve. Ő csak oly címekkel és rendjelekkel 
kedveskedhet a híveinek, amelyek megfelelnek annak az állás
nak, amelyet az illetők a társadalomban és a közéletben elfoglal
nak. így tehát, ha önöket többre is becsülné Őfelsége — s a ka
pott információkra bizonyosan többre is becsüli — , mint egyné
mely érseket vagy államtitkárt, ő mégse díszítheti föl az urakat 
azzal a magas rendjellel, amellyel amazokat néha kisebb érdeme
kért vagy esetleg minden érdem híján is kénytelen dekorálni. A 
doktor és én arra kérjük mindkettőjüket, fogadják majd szívesen 
ezeket az apró nippeket, amelyek később emlékezetükbe idézhe
tik az én hálámat és elismerésemet és ama nemes élvezetért, ame
lyet Biolf könyvesboltja és Harold művészotthona, legfőképpen 
pedig mindkettejük tanulságos és szellemes társalgása nekem 
nyújtott.

A jóságos Isten vagy — ahogy önök mondják — a Mindenség 
Nagy Építőmestere áldja meg önöket! Lekötelezett hívük:

G.

*

— Mit szólsz hozzá? — kérdezte a könyvek embere.
— Azt, amit te — felelte Harold. — Sejtettem, hogy előbb- 

utóbb életjelt fog adni magáról, de amit a levelében ír, az mégis 
meglep.
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— Engem is. Pedig, ha jól meggondoljuk, nem kellene meg
lepődve lennünk. Hiszen ez az egész ügy kezdettől fogva nem min
dennapi történés volt.

— Igen, és ránk nézve nem közönséges élmény.
— Az ember, Gunnar a magánzó, se közönséges — állapította 

meg Biolf.
— Harun al Rasid se volt az, a tizenegy évszázad előtti, aki 

Dzsáfárral járta be éjjelenkint álöltözetben Bagdad városát.. . 
Tudod, az valósággal üdítő fürdő, klimatikus fölfrissülés, ha olyan 
halandóval találkozunk, aki igazán Isten képére látszik teremtve 
lenni. Csak azt sajnálom —

Harold gondolatokba merült.
— Mit? — kérdezte amaz.
— Hogy mindaz a nemes törekvés és szent akarat, amit e levél 

írójánál megszerettünk, mindaz, ha nem is marad egészen meddő, 
csak igen kevés gyümölcsöt hozhat.

— Feleded, hogy oly állásban, mint az övé — ?
— Oh, hiszen éppen azért! — sóhajtotta Harold. — Éppen azért. 

Arról a magaslatról, ahonnan ő tekint le, nehezebb a kedélyeket 
befolyásolni és a szellemeket megtermékenyíteni, mint a szószék
ről vagy tanácskozóasztal mellől, egy könyv lapjairól vagy újság
cikk útján. Mire az ott fönt elhangzott vélemények leérnek a mi 
alacsony völgyeinkbe, azok már rég más formát s néha egyéb 
tartalmat is kaptak. Persze, ha Gunnart, a mi barátunkat, min
denki ismerné —

— Az bizony lehetetlen — szomorkodott a könyvárus —, hiszen 
mi ketten, akiket a barátainak nevez, mi se ismerjük őt. Meg
ígértük n e k i... No, és a kitüntetés? Mi történjen vele? Elfo
gadjuk?

Harold megint elgondolkozott, és a fejét csóválva felelte:
— Bizony, sose hittem volna, hogy te meg én, minden hiúság

nak és kivalkodásnak két esküdt ellensége, elfogadunk ilyen kis 
dísztárgyat, amelynek talán még művészi értéke sincs.

— Szóval: fogadjuk el!
— Mondd: van-e módja annak, hogy azt ne tegyük? A kitün

tetésről formaszerű értesítést nem kaptunk, s így hivatalosan tu
domásunk sincs róla. És hogyan tiltakozhatnánk ellene? A doktor 
itt csak a becsületes alkusz szerepét játszotta (már ahogy Gunnar 
a dolgot előadja), — furcsa lenne, ha arról értesítenők őt, a mi 
ismeretlen pártfogónkat, hogy becses közbenjárását hálásan kö
szönjük, de a színes szalagra nem reflektálunk . . .  Avagy magá



nak a királynak adjuk tudtára, hogy az efféle cifraságok nem 
érdekelnek minket? És tanácsoljuk neki, hogy beldogítson velük 
kevésbé érdemes férfiakat? (Mert tapasztalhattad mindig, hogy a 
kitüntetéseknek azok örülnek a legjobban, akik érdemtelenül jut
nak hozzájuk.) Ügy érzem, ha kitérnénk az elismerésnek e csil
logó jelvényei elől, árulást követnénk el Gunnar ellen, aki úgy 
látszik, csakugyan a szívébe zárt bennünket, és jobban szeret té
ged, mint ahogy én érdemiem, és engem jobban, mint ahogy té
ged kellene.

— Bele kell hát nyugodnunk — szólt Biolf. — Ha a kitünteté
sek nem is növelik az ember értékét, nem is csökkentik azt. Tu
dod, hogy’ nyilatkozott két francia író, amikor Pasquier-t hercegi 
rangra emelték? Vigny azt mondta: „Az én megítélésemben ez
által Pasquier nem lett nagyobb” , Dumas pedig azt: „az én sze
memben meg nem lett ezáltal kisebb” .

*

Amikor a székvárosba ért, az orvosával kocsiba ült a király, és 
azt kérdezte tőle:

— Mi újság?
— Szeretném azt felelni, amit hasonló kérdésre Rosenkrantz 

vagy Guildenstern válaszolt Hamlet úrnak, hogy: „a világ becsü
letes lett” , de ily nagyot nem merek hazudni. Úgyse hinné el Föl- 
séged. . .  Inkább mondhatnám azt, hogy tisztára megbolondult. 
Harun al Rasid rövid távolléte valóságos tropenkollerbe ejtett egy 
sereg izgékony fejet és nyugtalan idegrendszert. Igazán ideje volt, 
hogy az én uram hazatérjen a Penates-eihez és billentse helyre 
ezeket a balra bomlott gondolkozásokat. . .  Fölséges uram e histó
riai napokban valószínűleg nem látott lapokat. . .

— Ellenkezőleg! Szenvedélyesen olvastam őket. Akár egy kávé
házi íjságíró vagy kaszinói Zeitungsmarder. Nagyon érdekesek 
voltak.

— Igen, mert sokat hazudtak. Ilyenkor mindig érdekesek.
— Élveztem is őket, s mindent tudok, amit rólam úgy is mint 

királyról s úgy is mint magánzóról írtak.
— Azt is, hogy a kormány lemondásra határozta el magát?
— Csak nem?! Erről még nem értesültem.
— Természetesen. Ezt a „legújabb”-at csak a mai esti kiadások 

közölték, amelyeket Fölséged még nem olvashatott.



— Lemond? És vajon miért? Mert beteg voltam? Vagy azért, 
mert nem voltam beteg?

— Fölséged jobban tudja, mint én, hogy a kormányok sose 
azért buknak, amikért megérdemlik, és sose azért mondanak le, 
amit okul fölhoznak . . .  De hát, ismétlem, a világ, jobban mondva: 
a politikai közvélemény megbolondult, s ennek a hatása alatt a 
délben tartott minisztertanács egyhangúlag, de bizonyára nem 
szívesen, azt határozta, hogy levonja az ún. konzekvenciákat és 
beadja lemondását. A kormány válságos helyzetbe került, mert 
nem volt módjában feleletet adni arra a kérdésre, hogy hol van 
és mit csinál a király . . .

— Szóval: a betegségemért is a kormányom felelős.
— Az alkotmányos életnek vannak ily furcsaságai, Felséges Ür.
— Bolond lyukból bolond szél fúj — jegyezte meg a kalifa. — 

Mármost szeretném tudni, hogy ha ma nem gyógyulok meg, he
lyesebben: nem érkezek haza, kinek mondott volna le az én derék 
kormányom?

— Azt én is szeretném tudni — felelte az orvos — meg a kor
mány is . .. De hát ez szerencsére (és különösen a minisztérium 
szerencséjére, amely jobban szeret maradni, mint menni) csak 
platonikus állásfoglalás volt. Elvi kijelentés. Botcsinálta elhatá
rozás. A lemondást csak in principio határozta el a miniszter- 
tanács, leginkább az ellenzéki vezércikkírók heves támadásai foly
tán, amelyeket nem utasítottak elég energiával vissza a kormány
párt lapjai. Oh, Felséges uram, milyen gyámoltalan ez a félhiva
talos és egészen hivatástalan kormánytámogató sajtó! Én, ha ka
binetfőnök volnék, a politikámat az ellenzéki lapoktól támogat- 
tatnám és a kormányhűek által támadtatnám. Mindjárt sokkal 
simábban menne minden.

— Ha gyakran lesznek miniszterválságok, még önre is kerülhet 
a sor, és akkor megpróbálhatja ezt a szisztémát.

— Egyelőre örülök, hogy nem vagyok ilyen kellemetlen szituá
cióban . . .  MO'St ezek a szerencsétlen emberek, ti. a Felséged sze
rencséskezű tanácsosai, elhatározták a lemondásukat, és nem tud
ják, kinek nyújtsák be azt, amikor nincs kéznél a király.

— Már kéznél van — mosolygott Harun al Rasid.
— Hála Istennek! És most már a válság is gyors megoldást 

nyer. Ahogy az én uramnak a telefonüzenetét vettem, azonnal 
autóba ültem (a költségeket majd bátor leszek fölszámítani), végig
látogattam az összes reggeli lapok szerkesztőit (soha ennyi orvosi 
vizitet nem tettem egyfolytában!), és tudtukra adtam, hogy Felsé



ged, hála a jó Isten bölcsességének és az én orvosi tudományom
nak —

— Éljen! Éljen! — nevetett közbe a király.
— Tehát: hála e két kedvező tényező harmonikus együttműkö

désének, Felséged egészsége teljesen helyreállott, s a mi szeretett 
királyunk holnap már sétát is tehet és elnököl a gyorsan egybe
hívandó minisztertanácsban. Ezt a tiszteletre méltó gyülekezetei 
természetesen nem én fogom összehívni, hanem Felséged . . .

— Ha megengedi. . .  No, és a látogatás eredménye?
— A szerkesztő uraknak lelkűkre kötöttem, hogy a fordulatról 

lehetőleg hallgassanak, s így annak a híre holnap reggel kelle
mes meglepetésképpen hasson. Képzelje el, Felséges uram, a reg
geli újságok szerkesztőit, mily boldogan dörzsölik ma a kezüket 
és mint kéjelegnek már előre a diadalukban! És képzelje el az 
,,estiek”-et, amelyek ma délután a kormány gyors lemondását és 
régenstanács alakítását követelték, hogy le lesznek forrázva hideg
zuhannyal holnap reggel! De egyelőre még ők vannak előnyben . 
Nem hallja Fölséged, mit kiáltanak a rikkancsok még most is, egy 
órával éjfél előtt?

A király figyelni kezdett. Csakugyan, a kis újságügynökök vé
kony. hangon, de élesen sipították:

— A kormány lemond! Alkotmányválság küszöbön! A király 
betegségét még mindig titkolják!

Őfelsége a fejét csóválta.
— De hiszen ellenkezőleg áll a dolog — tűnődött. — Éppen azt

tartották eddig titokban, hogy egészséges vagyok.
— Ebből láthatja Felséged, hogy mint írják a történelmet! .Et 

voilà comme on écrit Vhistoire!
—  Érdekes! — jegyezte meg az utazó, aki nemrég még Gun-

nar, a magánzó volt. — Ily fölfordulás! És mindez azért, mert
pár napig nem „uralkodtam” , s mert a betegségemről nem adtak 
ki naponta bulletint!. . .

— Biz’ úgy van, királyom. S ebből is láthatja, hogy milyen je
lentékeny tényező Fölséged az állam életében.

— Még majd magam is elhiszem . . .  A látszat legalább amellett 
szól. . .

— Szerencsére most minden rendbe jön. A reggeli lapok helyre
állítják a király egészségét és a kedélyek nyugalmát: Felséged 
sétakocsizást tesz és lassú tempóban halad, hogy kényelmesen 
viszonozhassa népének kalaplengető üdvözléseit; délben elnököl 
a koronatanácsban, s ha a miniszterelnök boldogan konstatálja,



hogy a betegségnek (amely neki kicsi híja, hogy az állásába nem 
került) semmi nyoma se maradt s hogy a magas beteg jobb szín
ben van, mint volt valaha, akkor Felséged azt fogja mondani: 
„És ezt kizárólag az én kitűnő orvosomnak köszönhetem” .

— Mi mást felelhetnék? — kérdezte mosolyogva a kalifa. — 
De a királyné gondos ápolásáról is megemlékezhetek, ugye?

— Mellesleg azt is megemlítheti Fölséged — felelte a doktor.
— Milyen jó ön! — térfáit a király.
. . .  A gépkocsit nem a várpalota főkapuja előtt állították meg, 

hanem mintegy száz lépésre tőle, s Gunnarnak, a magánzónak, a 
kis utazótáskáját, amely különben is az orvos ingóságai közé tar
tozott, ez vitte ama ,,hátsóajtó” -ig, az ismert Hintertürl-ig, amely 
az udvar bizalmasai előtt mindig nyitva állott. A doktor a „ven
dégével” együtt .most is akadálytalanul surranhatott be.

— Csak egy percre üdvözlöm a családomat, amelyet egy örökké
valóság óta nem láttam, rögtön visszajövök — mentegetődzött 
Harun al Rasid.

— Csak menjen, Fölséges úr, menjen. Szeretem Felségedben ezt 
a családias vonást. Jól teszi, hogy ebben a tekintetben is jó pél
dát mutat az alattvalóinak, akiknél ez a hajlam napról napra 
észrevehetőbben csökken.

Ez a perc nem tartott tovább egy rövid negyedóránál (s ez nem 
tovább 20—25 percnél), a király már megint a dolgozószobájában 
volt, s így szólt a doktorhoz:

— Bocsánatot kérek, hogy ily soká elmaradtam. Maga bizonyo
san azt gondolta, mialatt várakozott rám, hogy: „Szép kis király, 
aki még azt se tudja, hogy királyok erénye a pontosság. Pünkt
lichkeit ist die Höflichkeit der K önige”

— Ez a szabály csak a nyilvánosság előtti megjelenésekre vo
natkozik — mondotta a doktor. — Máskülönben a királyoknak 
csak úgy szabad elkésniük, mint .más halandóknak. Mért legyenek 
ők jobbak az alattvalóiknál?

— Pedig az volt a szándékom, hogy sietek .. . Nem akartam le
feküdni addig, amíg meg nem köszönöm, amit tett értem.

— Az egész nagy áldozat abból állott, hogy tűrnöm kellett a 
miniszter urak szemrehányásait és zaklatásait, amért nem enged
tem őket a „betegem” kórágyához. . .  Meg van-e legalább elé
gedve Fölséged expedíciójának az eredményével?

— Igen is, nem is. Nem találtam meg azt, amit kerestem, de 
ráakadtam egynémely jóra, amire nem is gondoltam.

— Ez is mutatja, hogy az utazás éppen olyan, mint az élet —



filozofált a doktor. — Ott se igen találjuk meg azt, amire számí
tunk, de annál inkább bukkanunk oly élményekre, amelyek kelle
mes vagy kellemetlen meglepetésként hatnak.

— Igaz. Így utaztam és így éltem e három napon. Bizonyos 
tekintetben meg is vagyok elégedve, mert néhány napig nem kel
lett királynak lennem, s ön nem is gondolja, milyen szerencse az, 
ha valakinek nem muszáj uralkodni.

— Szerencse, szerencse, — nem bánom, legyen szerencse. Csak 
azt ne tessék hinni, hogy ez valami különösen ritka szerencse. Ilyen 
szerencséje vajmi sok embernek van ebben az országban. Fölsé- 
gedet kivéve mindenkinek. Avagy úgy méltóztatott érteni, hogy 
csak királyok tudják és más senki se, hogy milyen passzió és 
öröm nem lenni királynak?

— Az orvosok mindig szabadalmazott és a pácienseikre rászaba
dított gúnyolódok voltak. Mintha azoknak nem volna amúgy is 
elég bajuk . . . Hát csak tessék viccelődni sans gêne et sans scru
pule. Az életünk a maguk kezében van, hát el kell viselnünk 
egyet-mást az éles eszüktől és — úti figura docet — a még éle
sebb nyelvüktől. Pedig úgy van, ahogy mondtam. Három napig, 
háromszor huszonnégy óráig csak ember voltam és semmi egyéb, 
s ez oly élmény, amelyen nem sok ember megy keresztül, és csak 
kevés király.

— Természetes. . .  Mert sokkal több az ember, mint a király, 
hacsak el nem fogadjuk a Rembrandt-németnek azt az állítását, 
hogy minden paraszt a saját földjén: király.

— Azok, édes barátom, amint azt Langbehn úr is mondja: gőg
királyok. Gőgből azok, mert a maguk kis birtokterületén szuveré
nül gazdálkodnak, és büszkébbek arra, hogy parasztok, mint a 
francia forradalom előtti arisztokraták a grófi vagy hercegi rang
jukra, amire jellemző, hogy egy ilyen parasztnagyúr arról a kis
polgárról, aki a szomszédságában földet vásárolt és azt megmun
kálni kezdte, megvetően mondta: „Ez az én szomszédom, azt hiszi, 
hogy mert van földje, már ő is paraszt!” . . .  Mi kevesen ellenben, 
akik nagy területen munkálkodunk, amely nem a miénk, mi sze- 
retetkirályok vagyunk s nem a magunk javára gazdálkodunk . . .  
Ám ama kisszámú királyokból is, akik vagyunk, nem mindegyik 
éli át azt a szenzációt, hogy napokig nem tudják róla, hogy ki
rály, s úgy bánnak vele, mint más közönséges halandóval, sőt 
néha úgy, mint valami szédelgővel.

— Remélem, hogy Felségedet —
— Hiába reméli. Bizony annak néztek, s ha nem is joggal, de



nem is egészen ok nélkül. Hiszen végelemzésben, mégiscsak félre
vezettem a közönséget, s be akartam azt csapni.

Harun al Rasid elbeszélte egész odisszeáját, s a történet végén 
a ¡hallgatóság kijelentette, hogy ilyen jól már régen nem mula
tott. A tanár úr, Harold és a könyvárus a doktornak is megtet
szettek, s mikor e rokonszenvének kifejezést adott, így szólt a 
király:

— Azt a kitüntetést, amelyet a ,,megmentőm”-nek, a rendőrfő
kapitánynak szántam, Harold és Biolf uraknak is adományozni fo
gom, a professzort pedig, aki annyira vágyódik a nagy közkönyv
tárak után, majd áthelyeztetjük ide, a székesfővárosba.

— Meg is érdemlik a Fölséged figyelmét mind a hárman. . . 
Tudja, mit irigylek Fölségedtől?

— Sejtem. A civilistámat, amelyet annyira sokallnak.
— Oh, dehogy! Fölséged ezt a tiszteletdíjat csakúgy megérdemli, 

mint legtöbb tisztviselője a fizetését, sőt némelyiknél még jobban. 
Az én királyom az ő országának igazán nem a legrosszabb hiva
talnoka . . .  Különben is, az irigység főbűne nem tör fel oly magas 
régiókba. Az ember, kevés kivétellel, a természeténél fogva irigy, 
s ugyancsak a természeténél fogva azokat irigyli, akik valamely 
tekintetben közel állnak hozzá, s akiknek a helyében szeretne 
lenni. Felséged talán nem fogja hízelgésnek venni, ha azt mon
dom, hogy sokkal magasabban áll fölöttünk, semhogy irigyelhet
nek. Kinek volna reménysége, hogy a helyébe jusson? Fölösleges 
erő- és energiapazarlás volna az ilyen nagy úrra irigykedni. . .  
Én igazán, nem a jól dotált állásáért irigylem, hanem azért, mert 
módjában van sok embert boldoggá tenni azáltal, hogy megjutal
mazhat j a,, kitüntetheti őket.

Ez csakugyan jóleső érzés, kedves doktor, nemcsak a kitün
tetetteknek, de nekem is, bár másrészről elvesztettem bizalmamat 
a szokásos kitüntetések valódi értékében s főleg azoknak igazsá
gosságában. Nézze csak a szóban forgó esetet. A jeles rendőrfő
kapitány csak azért jut a keresztjéhez, amellyel kénytelen-kellet
len díszítem fel, mert törvénytelenséget vagy legalábbis szabály
talanságot követett el, — igaz, hogy a királya kedvéért. A másik 
három kiváló érdemű úriember pedig, ha véletlenül nem támad 
kedvem eljátszani a bagdadi kalifa szerepét, talán sohase jutott 
volna ilyen elismeréshez.

— Hja, felséges Uram, ez a világ sora, amivel szemben csak az 
vigasztalhat meg bennünket, hogy néha az érdemet is kitüntetik.

— Nos, hogy az érdem mindig megkapja a jutalmát, majd rajta



leszünk, hogy alaposabban ismerkedjünk meg az emberekkel, s e 
célból máskor is fogok hasonló kirándulásokat tenni, éspedig má- 
sodmagammal.

— A királyné Őfelségével?
— A királynénak a gyermekek mellett a helye — felelte tréfás 

komolysággal a kalifa.
— Felséged kíváncsivá tesz. Vajon ki lesz az a hölgy, akit ma

gával vinni méltóztatik?
— Hallja, doktor, van egy régi közmondás, amelyet bizonyo

san maga is ismer, s amely így szól: Múlta licent stultis, pictori- 
bús atque poétis. (Sok van megengedve a bolondoknak, a festőknek 
és a költőknek.) Ezt majd kibővítjük ezzel: et doctoribus. Csak az 
udvari bolondok bátorkodtak azelőtt annyit kockáztatni az ural
kodójukkal szemben, mint amennyit ön mond nekem.

— Felséges Űr, a doktoroknak több szabad, mint ama másik 
három kategóriának: a doktoroknak minden szabad. Egyébaránt 
arra kérem, tekintsen udvari bölcsének.

— Ahhoz ön túl okos. . . Egyelőre majd útitársamnak fogom 
kinevezni... Maga igen jól tudja, hogy eszem ágában sincs asz- 
szonnyal menni kéjutazásra. Ezt az ország minden polgára meg
teheti, csak éppen a király nem . . . Ön lesz az, akit legközelebbi 
földerítő utamra magammal szólítok.

— Oh, ily kitüntetés, Fölség!
— Legyen nyugodt. Meglesz az a másik is, amelyről néhány 

nap előtt szó volt köztünk.
— Felséged, úgy látszik, a fejébe vette, hogy ezentúl csak való

ban érdemes férfiakat fog kitüntetni.
— Amennyiben ez tőlem függ. De amint tudja . . .
— Tudom . .. Láttam már függetlenebb embert is, mint az én 

szeretett királyom.
— Nos, majd ön kieszel egy okot, amely lehetővé teszi, hogy 

hosszabb időre tűnhessek el hazulról, éspedig a maga társaságá
ban. ön  lesz az én kitűnő Dzsáfárom, akivel együtt barangolunk 
szerte az országban, és nem csupán hotelekben, kávéházakban és 
zsúrszalonokban, hanem munkásotthonokban, iparoskaszinókban, 
sztrájktanyákon és szatóosegyesületekben, s általában az ún. kis
emberek között is meg fogunk fordulni.

— Királyi gondolat! Kell-e hangsúlyoznom, mily szívesen fo
gom elkísérni az útjára Felségedet?

— Én már előre is örülök az expedíciónak, amelynek a mostani



csak olvasópróbája volt. A kettőnk közös vállalatának, remélem, 
nagyobb eredménye lesz.

— Már hogyne! Hiszen én is ott leszek!
— Szerény kis ibolya! — nevetett a király, és kezdett búcsút 

venni. — Isten önnel, doktor. Korán akarok kelni, hogy mielőbb 
láthassam az újságokat, amelyeket ezentúl a magam kedvére (nem 
pedig ad usum Delphini — kiplajbászozva) szeretnék olvasni.

— Helyes, Fölséges Űr! Ez is Harun al Rasid-i vonás, amely 
közelebb hozza a népéhez, s főleg az ún. közvéleményhez. Persze, 
ezt rendesen jogosan hívják „úgynevezettének, mert csak úgy 
hívják s valójában nem fejezi ki pontosan a polgárság valódi né
zeteit.

— E három nap alatt is észrevettem — mondta a király — , 
hogy a közvélemény csak egy sereg oktalan és néhány okos em
bernek a különvéleménye, amelyet közvéleménnyé dagaszt a többi 
milliók lomhasága, akik röstellnek gondolkozni és örülnek, ha a 
lapjuk meg a vezetőjük szuggerálja nekik, mit kell hinniük, val
laniuk és gondolniuk. De azért olvasni fogom az újságokat, mert 
azért van bennük sok olyan közlemény is, amelyért kivételesen 
nemcsak a szerkesztő vállal felelősséget, de a józan ész is . . .  Jó 
éjszakát!

. . .  A lapok másnap reggel minden irányban megnyugtatták a 
lakosságot. A király sétakoosizást tett, s ez alkalommal a közön
ség lelkes ovációkban részesítette a népszerű uralkodót, aki oly 
pompás színben volt, mint még soha (hála az udvari orvos rend
kívüli tudományának), délelőtt pedig a Felség elnöklete alatt a 
koronatanács tartott ülést, amely folyó ügyeket intézett el, s a 
kormány lemondását tárgytalanná tette, — bár az ellenzék lapjai 
váltig hangoztatták, hogy a lemondás a jelen körülmények kö
zött is helyén volna, mert a minisztérium a kritikus napokban 
nem állottá meg a helyét. De ezt a szójátékot oly rossznak talál
ták mindenfelé, hogy általa a kormány helyzete csak megszilár
dult.

*

Hogy az újkori Harun al Rasid az ő derék Dzsáfárjával másod
szor is útra fog-e kelni, s hogy ezt az utazást mikor teszi meg, 
arra a szerző is kíváncsi.
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A VILÁG VÉGE

Régi meseidőkben, amikor még hittek az emberek a jóslások
ban, élt valamelyik városban egy jövendőmondó, akinek a tekin
télye előtt meghajolt mindenki. Leginkább azért állott ily különös 
tiszteletben, mert rendkívüli óvatossággal gyakorolta a mestersé
gét: csak akkor ígért esőt, mikor a felhők már leszakadni akar
tak, s csak azoknak a polgártársainak jósolt fényes jövőt, akik
nek már a múltjuk is fényes volt. így hát nem blamálta s nem 
járhatta le magát, s a jó híre, amelyet távoli országból hozott ma
gával, állandón megmaradt s a csalhatatlanság nimbuszával vette 
körül. A város lakossága esküdött a szavára, senki se kételkedett 
a jövőbe látásán, s éppen, mert ritkán hallatta a szavát, minden 
megszólalása szentírásként hatott. Ez a fölfogás még ma is meg
van az emberi természetben, s közöttünk is igen sokan annak kö
szönhetik a renoméjukat, hogy bölcsen hallgatnak, aminek foly
tán a közönség azt hiszi róluk, hogy* bölcsességeket hallgatnak el.

Egyszer aztán megszólalt a mindentudó ember, s azt hirdette 
siralomhangon, hogy három nap múlva elpusztul a halálra ítélt 
világ minden élőlénnyel, amely rajta vagyon, csak háromszor hu
szonnégy óránk van, hogy magunkba szálljunk, kegyelemért for
duljunk az Egek Urához s bűnbocsánatot könyörögjünk a vét
keinkért.

A világhír s annak fémjelzése igen nagy hatalom volt mindég. 
A városnak művelt és műveletlen lakossága egyaránt hitt a ré
mes jóslásban, s mindenki készült az egyetemes pusztulásra, a 
maga megsemmisülésére s a világ végére. Sajnos, ami a konzek
venciákat illeti, a jó emberek nem azokat vonták le, amelyeket a 
jóslat hirdetője várt tőlük. Nem szálltak magukba, nem látogatták 
a templomokat, nem zarándokoltak a búcsú járó helyekre, nem 
koldultak bűnbocsánatot, s a hátralévő idejüket nem töltötték ve-



zekléssel, hanem a korcsmákat és egyéb mulatóhelyeket keresték 
föl, hogy még egyszer — és, fájdalom, utoljára! — kitombolhas
sák magukat, s a kéj mámorában próbálják feledni a borzalmas 
véget, amely fenyegeti őket. Hiszen most már úgyis minden 
mindegy!

A polgári munka megállt, a boltokat bezárták, a műhelyekben 
csönd lett, a gépek nem zakatoltak, a pénzt széjjelszórták az ut
cán és kidobták az ablakon (és senki se hajolt le érte), a tiszt
viselők nem mentek hivatalba, az orvosok nem törődtek betegeik
kel, az iskolákban nem volt se tanító, se tanuló — mindenki ame- 
rikázott. Ellenben ezrével lepték el a vendéglőket, amelyek sohase 
voltak olyan tele, mint e kritikus napokban, s még azok is ide
merészkedtek, akiknek nem állt módjukban megfizetni a cechet, 
mert a gazda ingyen adta a bort és kitárta a spájz ajtaját, — 
hadd fogyjon a készlet (amelynek az árával még talán ő is adós), 
hiszen három nap alatt így is, úgy is mindnyájan elveszünk!

Szemérmetlen korhelytanya, botrányos tivornya-fészek lett az 
egész város. A családi békesség is felborult, s míg a férjek a korcs
mákban dőzsöltek, az asszonyok pirulás és minden ellenkezés nél
kül fogadtak idegen férfiakat. Ha már ilyen fiatalon meg kell 
halni — gondolták e jó nők — , legalább kössenek erre a rövid 
időre néhány érdekes ismeretséget és barátkozzanak meg az úgy
nevezett bűnnel, amely talán nem is olyan főbenjáró, amilyennek 
az erkölcsbírák festik. Szodomában és Gomorában se lehettek az 
erkölcsök rosszabbak, mint ebben a városban az utolsó ítélet e 
három napján. Mindenki megkótyagosodott. Senki se félt, sem az 
Isten kezétől, sem az örök igazságtól, sem az elkárhozástól, sem a 
vérbajtól. Azelőtt jó hírű polgárnők kiállottak a házuk kapuja elé 
vagy kikönyököltek az ablakjukba, s onnan szólítgatták szerelmi 
kettősre az arra ődöngő részeg férfiakat, s az eddigi tisztességes 
életmódot folytatott családapák a nappali órákban is szégyen
érzés nélkül keresték föl a nyilvános házakat, és utcai lányokkal 
karöltve bandukoltak a népes utcákon.

Tanárok a tanítványaikkal lumpolták végig a várost, a rendőr- 
kapitányok zárórán túl is együtt duhajkodtak a rossz hírű loká
lokban a könnyelmű korhelyekkel és a legfölületesebben öltözött 
nőkkel. Az utcán sokan anyaszült meztelenül sétáltak, s a rend
őrök ezt minden megbotránkozás nélkül nézték, — eszükbe se ju
tott, hogy közszemérem elleni kihágás miatt előállítsák őket. Min- 
ren rend fölbomlott. A közelgő halálra való készülődés elfojtott 
minden más érzést. Az erőket és az értékeket elpusztítani, ez volt



a vágyuk a halálraítélteknek, s három nap alatt három esztendőre 
valót élvezni volt az ambíciója fiatalnak, öregnek. Szomorúság
nak nyoma se látszott. Senki se búsult, senki se sírt, mert hiszen 
nem egyes ember haláláról volt szó, hanem mindenkiéről, tömeg
pusztulás lesz, s együtt halni meg százezrekkel, milliókkal egy 
csöppet se fáj, sőt közelebb áll a gyönyörhöz, mint a bánathoz. 
Sokan őszintén örültek, és úgy készültek az utolsó terminusra, 
mint egy nagy népünnepélyre, amely sok és tarka attrakcióval 
szolgál. Nem is szólva arról, hogy nagyvárosban találkozik min
dég egy sereg deszperádó, aki bűnvizsgálat alatt áll, adósságok 
terhe alatt nyög vagy gyógyíthatatlan betegségben szenved, — 
ezeket egyenesen boldogokká tette a rémes jóslat, amelynek a 
révén vége lesz a bajuknak, gondjuknak, szenvedésüknek. Ők vol
tak a legkicsapongóbbak.

Megszűnt minden különbség gazdagok és szegények közt. Ez 
utóbbiak már nem tekintettek föl bámuló respektussal és sárga 
irigységgel a gazdagokra, s emezek nem nézték le gőgös megve
téssel szegényebb testvéreiket. A gazdagok szívét még az a diadal
érzet se dagasztotta, hogy fényesebb síremlékek alatt fogják 
aludni örök álmaikat, mert hiszen nem lesz, aki emléket állít 
nekik. Az a szokatlan látvány is előállott tehát, hogy a város ha
talmasai egy asztalnál mulattak a nincstelenekkel, ami igazán csak 
akkor történhetik meg, ha már nem soká áll a világ . . .

Fejtetőn állott minden.
Legboldogabb egy menyasszony volt, akinek egy hét múlva kel

lett volna férjhez menni. Utálta a vőlegényét, akihez a szülei s 
azoknak szomorú anyagi helyzete kényszerítették, s örömében, 
hogy nem kell megérnie ezt a szerencsétlen napot, odaadta magát 
az első férfinak, aki vágyakozó szemmel tekintett rá. Majdnem 
ilyen boldogok voltak az adósok is, akik eddigelé minden lejá
rattól féltek, — ezentúl nem lesznek olyan határnapok amelyek 
aggasztják őket.

Mindenki levonta e helyzet végső konzekvenciáit, s nem fékezve 
a szenvedelmeit, s fegyelmezetlenül engedvén át magát az indu
latainak, úgy élt, mintha három rövid napnak a kínálkozó gyö
nyöreibe akarná belefojtani egy hosszú élet minden meleg vágyát.

Csak egy ember volt a nagy világvárosban, aki kételkedett, aki 
nem hitt vakon a jóslatnak s nem vette biztosra a vesztét: egy 
uzsorás, aki ezekben a napokban is a könyvei, az adóslevelei, vál
tói és egyéb értékes papirosai közt ült, és kamatszámítással szó
rakozott. Nem hitte, amint e becses dokumentumokon legeltette



a sóvár szemét, hogy ennyi szépség, az életnek és a gazdagságnak 
ennyi biztosítéka ily gyorsan, három nap alatt semmivé lehessen. 
S mivelhogy egy adósának a kötievele éppen most, a jósolt határ
idő második napján járt le, ez okmánnyal fölszerelve megláto
gatta őt.

Az adósát dőzsölve találta. Boros palackok közt, finom harapni- 
valóktól körülvéve, két lánnyal mulatott. Az egyiknek vörös volt 
a haja, a másiké kékesfekete. Sok évszázaddal történt ez a bubi
frizura kultúrkorszaka előtt, s a hajuk, a villogó, mint arany
sugár övezte az egyiknek fehéren világító tagjait, s mint fényes 
fekete selyemszövet borult a másiknak meztelen testére. Mind a 
ketten a jókedvű férfiú ölében ültek.

Gyönyörű két teremtés volt, de az uzsorásnak nem volt szeme a 
bájaik számára. A pénzét követelte.

Az adós nevetett.
— Minek a pénz neked? — kérdezte. — Hiszen holnap vége 

lesz ennek a nyomorult világnak, s ezzel a történeti eseménnyel 
szemben a vagyonnak s pénznek megszűnik minden jelentősége. 
Tegnap óta nincs többé pénzkérdés. Az emberiségnek itt van me
gint az aranykora. Mindössze csak három napig tart, az igaz, de 
ez is jobb a régi világrendnél.

— Semmi se biztos — vitatkozott a pénztözsér. — Még a halál 
se. De ez az írás itt biztos. Tessék fizetni!

Fölmutatta a váltót.
— Ne tedd magad nevetségessé, derék férfiú — mosolyogta őt 

le az adósa. — Nincs már semmi pozitív, csak a bor és a lány. 
Annyit igyunk-együnk belőlük, amennyit holnap estig lehet. Ne 
a pénzed után járj, amelyért már nem kaphatsz semmit, hanem 
élvek után, amelyek még kínálkoznak felénk. Holnap vége lesz 
mindennek . . .

— Ki tudja? — okoskodott az uzsorás. — A világ még meg is 
maradhat. Az özönvíz után is megélt. Történtek már nagyobb cso
dák is.

— Bolond vagy — oktatta őt erkölcsre a mulatós ember. — A 
rosszabbat hiszed, mikor a jobb is rendelkezésedre áll. Élvezd te 
is azt a kevés órát, amely még hátra van a nyomorult életedből. 
Jer, igyál!

— Köll a fenének! — tiltakozott a pénzember. — Nekem csak a 
rendes jövedelem és a biztos pénz tud örömet szerezni, és nem 
tudom elhinni, hogy a világnak, amelyet az Űristen hat nap alatt 
teremtett, három nap alatt vége lehessen. Nem valami tökéletes



világ, mert élnek pontatlan adósok is rajta, de azért kár volna 
érte, mert honnan vegyünk jobbat? Nem vagyok a kockázatok em
bere, mindég csak jó biztosítékok mellett helyeztem ki a pénzemet, 
és kisebb jelentőségű dolgokban se akarok elővigyázatlan lenni. 
Hiába kívánod tőlem, hogy múló élveknek adjam át magam abban 
a reményben, hogy holnap elpusztulunk. Mert ha a jóslat vala
hogy nem teljesedik be, egész életemen át búsulhatok a könnyel
műségemen . . .

— Csak egy uzsorás lehet ily fantaszta — jegyezte meg a ha
lálra készülő, és sorba csókolta a .térdein lovagló lányokat. — 
Nem segíthetek rajtad, jó ember. Pénzem nincs. Ami volt, kidob
tam az ablakon, amikor értesültem, hogy nincs többé értéke. S 
amit itt látsz, bort, ételt és leányt, azt mind istennevibe, hozómra 
kaptam.

S mikor ezt mondta, jóízűen nevetett s folytatta:
— Ügy van, mindezt hozom. Hozom odaát a másvilágon. Te is 

ott kapod meg a követelésedet, amelynek sem a fennállását, sem 
a valódiságát nem tagadom. De mondok valamit.. . Nézd, itt van 
ez a két lány, egyik szebb, mint a másik. Jó rassz és eleven tem
peramentum mind a kettő. Válaszd ki közülük, amelyik jobban 
megfelel az ízlésednek és a vágyaidnak. Aglaé, Cynthia, egyik- 
teket átengedem az én dicső barátomnak, nemes hitelezőmnek. 
Nem valami nagyon gusztusos férfi, de hát egy-két nappal a 
végső trombitaszó előtt, ugye, nem vetjük oly gondosan latra az ér
tékeket? S aztán kíváncsiak is lehettek az olyan ember csókjára, 
aki nem ért a szerelemhez? Aki a halála előtti napon is a pénzét 
számlálja s a könyveit rovancsolja? Nos, melyiktek hajlandó őt 
egy óráig-kettőig mulattatni?

Azok mind a ketten belecsimpajkodtak a vidám emberbe, körül
fonták a puha karjukkal, átfonták a gazdag hajzatukkal, és bor- 
zongva jelentették ki, hogy a fösvény kutya nekik nem kell.

De Harpagon úr is energikusan tiltakozott. Ő a realitások em
bere — kiáltott — , neki nem lány kell, se vörös, se fekete, hanem 
pénz!

Ebben az ítéletes időben ő volt az egyetlen ember a városban, 
aki még pénzre éhezett s a követelése után szaladt, és ő volt az 
egyetlen férfi, aki az általános leromlás s a teljes morális züllés 
napjaiban még a szajháknak se kellett.

0 Ilaru n  al Rasid



RÉSZVÉT

Napok óta beszélik a városban, hogy Baranyai Mátyás súlyos 
beteg.

— Haldoklik — így szól az egyik hír.
— Még egy-két nap s vége van — kürtölte a másik.
A kaszinókban és a kávéiházakban, a bankokban és a városhá

zán mindenütt élénken tárgyalták a Mátyás úr betegségét. Jelen
tékeny ember volt, vezető szerepet játszott a városban és a me
gyében, a köz- és a társas életben a megbetegedése napjáig. Bár 
igen tekintélyes úr volt, népszerűségnek is örvendett. Nem csoda 
hát, hogy úgy beszéltek a betegségéről s a fenyegető haláláról, 
mint az esztendő egyik legfontosabb eseményéről. Sok hivatal s 
tiszteletbeli állás üresedik meg utána, s a végrendeletére is kíván
csiak sokan, mert gyermektelen maradt s a felesége már évekkel 
előbb meghalt. Kire hagyja a vagyonát? Jut-e belőle közcélokra? 
Megemlékezik-e a barátairól? S vajon ki lesz utána az elnök itt 
s az igazgató ott?

A részvétet és fájdalmat, amelyet valószínűleg éreztek egy ily
kitűnő férfiú elvesztésén, enyhítette egy kevéssé a kíváncsiság s
a kandi érdeklődés, hogy mi lesz, ha megtér őseihez Mátyás úr, 
aki o;ly nagy és sok helyet foglalt el a városban? Oly nagyot, 
hogy utána hárman se tudják majd méltón betölteni! Gyakran van 
ez így kiváló embereknek a haldoklásánál. A közügyi szereplés 
iránti érdeklődés elfoj.tja a magánember sorsa miatti aggódást.

A legtöbben nem is csináltak titkot belőle, hogy nem fájlalják 
annyira a kitűnő polgár elvesztését, mint amennyire foglalkoz
tatja őket a valószínűleg pazar temetése, a végrendelete (amely
nek tartalmából még nem szivárgott ki semmi), s hogy miként 
fogják megünnepelni az emlékét és kik ülnek a politikai örökébe.



Voltak, akiknek a fájó együttérzése abban nyilvánult meg, hogy 
vezércikket jósoltak vastag gyászkerettel a neve körül az újsá
gokban, és remélték, hogy elneveznek róla egy utcát a városban, 
amelynek a fejlesztésén oly sokat fáradozott.

Egy szűkebb csoport az előkelők kaszinójában a temetésnek ama 
részleteiről csevegett, amelyeket a város és az egyesületek fognak 
celebrálni. Tanakodtak, hogy a város adjon-e ki gyászjelentést, s 
hogy a ravatalnál és a nyitott sírnál kik és mily sorrendben tart
sanak búcsúztató beszédeket. Többen máris feketében jelentek 
meg, mintegy előre is hangsúlyozva a szívüket eltöltő gyászt, s 
dokumentálva az eset komolyságát.

— Csak szép idő legyen! — sóhajtottak többen.
Mert most bizony zuhogott az eső.
Egy meg sopánkodott:
— Furcsa ember ez a Muki! Annyit elárul, hogy tanúja a vég

rendeletnek, de nincs az a kincs, amelyért csak egyet is közölne 
a pontjaiból. Az ilyen szélsőségbe vitt diszkréció már szinte illet
lenség és sértő azokra, akik tiszteletreméltó okokból szeretnék is
merni a jeles férfiú végső szándékait.

S voltak valószínűleg, akik bosszankodtak, hogy a derék közéleti 
férfiú haldoklása oly hosszan tart, s kellemetlen türelmi próbának 
veti alá a tisztelőit. Ha már kikerülhetetlen a halál, jöjjön gyorsan, 
s szabadítsa meg a beteget a szenvedéstől, a barátait pedig a bi
zonytalanságtól mentül előbb!

Baranyainak a kezelőorvosa lépett most be a társalgóba.
Megrohanták.
— Hogy van a nagybeteg?
— Egyenesen tőle jövök — felelte derülten az orvos. — Örven

detes hírt hozok. Az állapota lényegesen javult. Kezeskedni mer
nék az életéért. Ha valami újabb komplikáció nem jön közbe, 
nemcsak megél, de egészségesebb lesz, mint valaha volt.

A kedvező hír nem keltette azt a kitörő ujjongást, amelyet ki 
kellett volna váltania Baranyai tisztelőinek a kebeléből. Inkább 
némi csalódottság látszott az arcokon s hallatszott a felkiáltásokon, 
amelyekkel az orvosi jelentést fogadták. A dolog úgy festett, 
mintha a hallgatóság — s talán valóban úgy volt — jobban sze
rette volna azt hallani, hogy a beteg menthetetlen, s még csak 
annyi ideje van, hogy meggyónjon. Egyik-másik esetleg azt gon
dolta, hogy ilyen jó alkalma egyhamar nem lesz Baranyainak, 
hogy befejezze a szép pályáját, s kár tovább is ittmaradni, amikor



a barátai annyi szeretettel és gondossággal foglalkoznak a fényes
nek ígérkező temetésével s dicső emlékének a megörökítésével.

Majdnem csupa jó ember ült ott együtt, egyiknek se volt oka 
haragudni a nagybetegre, aki szintén nem volt rossz ember, pedig 
meg lett volna a hatalma hozzá, hogy az legyen. Mégis szinte le 
voltak forrázva, mikor hírül vették, hogy meg van mentve. Már be
lenyugodtak, hogy el kell parentálni a nemes barátjukat, s az 
most — hálátlanság-e vagy csupán önzés? — keresztülhúzza a szá
mításukat, szerényen (vagy: gőgösen?) kitér a tervezett gyász
ovációk elől, s arra kényszeríti a tisztelőit, hogy valamikor megint
— tehát kétszer! — reszkessenek a drága életéért. Ez kegyetlenség! 
Jobban szerettek volna — merő barátságból és emberszeretetből — 
már most túlesni a fájó veszteségen, amely (hisz meghalunk mind
annyian!) úgyse kerülhető el. A doktorra is egy nemével az appre- 
henziónak néztek, -s ez a derék ember most alighanem több ellen
séget szerzett magának azáltal, hogy Baranyait életben tartotta, 
mintha más három páciensét — akik nem oly kiváló egyéniségek
— a másvilágra expediálta volna.

A doktor volt az egyetlen a társaságban, aki benső örömet ér
zett a betege gyógyulásán. Baranyai nagy hipochonder volt, majd
nem naponta meg kellett őt látogatni, s az orvosi számlákat min
den alkuvás nélkül fizette. Őszintén örült hát, hogy a természet 
segítségével meghosszabbíthatta a jó úr életét a város és — a dok
torai javára.

De nem, — még egy úriember örült a kedvező bulletinnek. Tőle 
várták volna ezt a legkevésbé, mert szívtelen, önző és irigy ter
mészetű volt. Olyan, aki még a szép végtisztességet is irigyli a 
polgártársaitól. Mégis örült, s így szólt:

— Hála Istennek! Ügy féltem, hogy ebben a locspocs időben 
influenzát kapok a temetésén! Mert nagy hajlamom van a meg
hűlésre . . .



ISKOLATÁRSAK

A rétvári gimnáziumban, amely nem tartozott a híresebb és lá
togatott középiskolák közé, a múlt század vége felé tizenketten 
tettek érettségit. Kevesen voltak ugyan, de szerették egymást, és 
ideális barátság fűzte őket össze. Mind szép eredménnyel vizsgáz
tak, s a nagy siker örömére kora reggelig nyúló bankettet ettek- 
ittak. Itt újból megpecsételték Ciceróból, Horátiusból és Vergilius- 
ból szedett idézetekkel tarka tósztokban azt az „örök barátság” -ot, 
amelyet évek óta ápoltak, s ebben a barátkozásra hajlamos korban 
oly komolyan vesznek. Jegyzőkönyvet is szerkesztettek az össze
jövetelükről, amelyet mindannyian azzal az ígérettel írtak alá, 
hogy tíz év múlva, ha a jó Isten életben tartja őket, újból talál
koznak és megint banketteznek.

S aztán, amint ez az érettségi után szokás, szerteszéledtek, kü
lönböző pályákra léptek, s csak ritkán látták egymást. Néhányan 
közülük nagy néha találkoztak az egyetemen vagy valamelyik 
diákkávéházban, s az utcán is felbukkant olykor egyik-másik, de 
mert nem egyazon oldalán mentek az utcának, nem mindig szorít
hattak kezet. Különböző városrészekben laktak, nem egyforma 
társaságban és életviszonyok közt éltek, más-más tanulmányt 
folytattak, mert örök barátság ide, örök barátság oda, az élet bi
zony ilyen . . .

A tíz esztendő elmúlt.
A jó Isten a jó fiúkból életben tartott tízet, ketten egy időköz

ben pusztított járványnak az áldozataivá lettek. De osak kilencen 
jöttek össze abban a székesfővárosi vendéglőben, amelyet a talál
kozás helyéül kitűztek. Mert még egy halottja volt a kis társaság
nak, aki „polgári halál”-t szenvedett, — nagyobb summa pénzzel, 
amely éppúgy volt az övé, mint az enyém, Amerikába „vándo
rolt ki” .



Elparentálták és megsiratták a három halottat, s aztán a han
gulatuk vígra fordult. Csupa tehetséges fiatalember volt ez, — 
mind jól tudott inni, s a restaurantban sokan megbámulták, hogy 
kilenc ember mennyi bort tud fogyasztani.

— A jó, egészséges vidék! — sóhaj tozták többen irigykedve.
Éjfél után az örök barátságot ismételt hűségesküvel és újabb 

jegyzőkönyvvel erősítették meg, s elhatározták, hogy további tíz 
év múlva ebben a kedélyes vendéglőben, ahol most oly pompásan 
érzik magukat, újfent találkozni fognak. Föltéve természetesen, 
hogy a vendéglő s a baráti kör még akkor meglesz . . . Ők kilencen 
aztán még tovább züllöttek egészen a gőzfürdő idejéig, de hogy hol 
fordultak meg mindenfelé, miféle erkölcstelen tanyákon, azt arra 
való tekintettel, hogy az úri társaságnak három tagja már nős 
volt ekkor, jónak látom nem publikálni. ..

Ez az évtized is elmúlt, mert hiszen ez is idő (s az idő nem is 
tud egyebet, mint fogyni), s a vendéglő még megvolt. A cimborák, 
csupa meglett férfiak, most már, szintén nem vesztek ki, s megje
lentek a körúti vendéglő egy külön kis termében. A méltóságos 
miniszteri tanácsos úr intézkedése volt ez, aki restellt coram 
publico „mulatni” a polgárias miliőben. A szépen díszített asztalon 
hét teríték volt csak, mert egy a kollégák közül időközben meg
halt, egy pedig a Schwartzer-szanatóriumból üzente, hogy „nem a 
legjobban érzi magát” . Szomorú bankett volt, amelyen több szó 
esett a holtakról, mint az élőkről. De mikor az ebéd végén a pezs
gőt kezdték a poharakba töltögetni, kiderültek és pirosra váltak 
az arcok, élénken szikráztak a szemek, és vidáman pattogtak az 
élcek. Már tudniillik az előbbkelőknek az ajkairól, mert ,a szegény 
ember, ha nagyobb urakkal van együtt — még ha azok a konsko- 
lárisai is - — , nemigen bátorkodik viccelődni. S valóban,: ha egyéb
ről nem, arról lehetett itt megállapítani a különböző rangfoko
zatokat, hogy:, a nagyurak elméskedtek, a ' kisebbek pedig sokat 
ettek.

A második tízesztendő volt az az időszak, amely az iskolatársak 
sorsát eldöntötte, s egyben közéjük magas választófalakat emelt. 
Egyesek részére a fényes boldogulás, a karrierfutás kedves idő
szaka volt ez, másoknak pedig az az időpont, amely a további 
emelkedés elé éles szögekkel ellátott kerítést húzott. Mert volt itt 
mindenféle szerzet ebben a kis asztaltársaságban, amely utóvégre 
se egyéb, mint sűrített kivonata a társadalom nagyobb csoportjai
nak, — volt itt méltóságos, nagyságos, tekintetes, sőt volt itt tel
jescímű úr is. Ez utóbbiak egy kicsit félszegen és bátortalanul vi



selkedtek az előbbeniekkel szemben, s ha megszólították őket, sose 
felejtették el megcímezni őket, s ezzel a bocsánatkérő frázissal 
szólni hozzájuk: kérlek alássan .. .

Mindenki természetesnek fogja találni, hogy az ebéd nem tartott 
oly soká, mint a tíz év előtti vacsora. Az idő egyre drágul. Mikor 
elfogyasztottak egypár Mumm-ot, a méltóságos úr az óráját nézte. 
Szép kiállítású darab volt ez, drágakövekkel kirakva, értékes ré
giség az órás- és ötvösművészet klasszikus korából. A tulajdonosa 
(egy hatalmas pénzintézet igazgatója) úgy meggazdagodott, hogy 
gyűjthette az ilyen ritkaságokat. Egyik szomszédja (bizony, csak 
tekintetes úr) egy ideig sóvárogva nézett a műtárgyra, míg meg 
merte kockáztatni a kérést:

— Kérlek alássan, megnézhetném egy pillanatra?
Őnagysága kedvetlenül fejtette le a láncáról és aggódva leskő- 

dött utána, mikor az kézről kézre járt, s végül egy t. c. iskolatárs 
ügyetlen ujjai közé jutott. Talán nem is volt a keze ügyetlenebb, 
mint a többi úré, de ha az ember negyvenesztendos koráig csak 
annyira viszi, hogy irodatiszt a törvényszéknél, bizony nem fog 
róla senki se föltételezni valami nagy ügyességet. A drágaság 
boldog tulajdonosa tagadhatatlanul trémázott, s láthatólag meg
könnyebbült, mikor azt megint a zsebében érezte.

A hangulat mind szürkébb lett, a két előkelőség tűkön ült, s a 
jelentéktelenek feszélyezve voltak. (Szerettek volna mulatni, de 
nem mertek.) Ez alkalommal már nem emlegették az örök barát
ságot, s a társaság egyik tekintetes tagjának az az indítványa, 
hogy további tíz év múlva ugyanezen a helyen találkozzanak a 
szerető iskolatársak, meglehetősen hűvös fogadtatásra talált. A két 
t. c. harsány „éljen” -t bömbölt ugyan, de a tekintetesek már csak 
„helyes” -t kiáltottak, míg a méltóságos és nagyságos úr rangjuk
hoz illőbbnek tartották: beleegyezőleg bólintani a fejükkel. Ami
kor pedig a jegyzőkönyv aláírására került a sor, amelyet az egyik 
tekintetes úr fogalmazott meg a nemes ügyhöz méltó szakértelem
mel, az előkelőségek csak ímmel-ámmal 'biggyesztették alája az 
olvashatatlan aláírásukat. . .

A következő évtized újabb pusztítást vitt véghez a fogyatkozó 
kis társaságban. Az iskolatársak közül ketten — egy orvos meg 
egy járásbíró — időközben meghaltak. Requiescant in pace! Ök jól 
jártak, mert nem kellett részt venniük a jubiláns ebéden, amely
nek története a következő:

A min. tanácsos úr barátjához, a nagyságoshoz, az alábbi kéz
iratot intézte:



Kedves barátom, vigasztalhatatlan vagyok, hogy egy a mi
niszter úr által éppen mára egybehívott szaktanácskozmány 
folytán nem jelenhetek meg azon a lélekemelő ünnepen, ame
lyet barátságunk újabb megpecsételésének kívántunk szentel
ni. Amidőn ebbeli sajnálkozásomnak kifejezést adok, s arra 
kérlek, hogy társainknak is jelentsd legbarátságosabb és leg
melegebb üdvözleteimet, arról óhajtalak biztosítani, hogy a 
lelkem és a szívem köztetek lesz, és hivatalos teendőim közt 
is mindig Rátok gondolok.

Régi igaz híved:
(Aláírás.)

Az a nagyságos úr, aki e szaktanácskozmány-nyelven fogalma
zott írásművet kapta, nem késett az itt közölt meleg hangú átiratot 
küldeni tekintetes Müller Antal fővárosi reáliskolai tanár úrhoz:

Kedves barátom, mennyire örültem, hogy a mai szép na
pon ismételve megpecsételhetjük azt a szent szövetséget, 
amelyet ifjú szíveinkkel három docennium előtt kötöttünk! 
De, édes öregem, ember tervez, Isten végez. A fiam eljegyzése 
van ma, s érteni fogjátok, hogy onnan nem maradhatok el. 
A család, amelyből nősül, nem bocsátaná meg soha, ha elma
radnék az ebédjükről, amelynek — szerénytelenség nélkül 
mondhatom talán — én leszek a legillusztrisabb vendége. 
Sajnálom, hogy a két ünnep egy dátumra esett, de nem én 
tűztem ki í g y . . .  Kérlek, fogadd és jelentsd többi barátaink
nak is őszinte sajnálkozásomat, nem jól mondom: kétségbe
esésemet, amely akadályoztatásom folytán a -szívemet betölti, 
s azon biztosításomat, -hogy bárhol tartózkodik a porhüve
lyem, .a szívem és a lelkem veletek, nálatok lesz!

.... Igaz híved:
  (Aláírás,)

Utóirat.;.r*?- Mellékelem .egyik" barátunk levelét, amellyel .az 
elmaradását kimenti.

Mikor a tanár úr ezt a ikuriális stílusú, de szívélyes sorokat el
olvasta, leoldotta a parádés nyakkendőjét, amellyel a díszebédre 
való tekintettel már reggel fölcicomázta magát, előre kikészített 
finom zsakettjét visszaakasztotta az almáriomba, sőt a frissen va
salt kézelőit is lekapcsolta, s levelet írt t. c. Szabó Péter bács- 
pataki segédjegyzőhöz, aki legyőzve az útlevélszerzéssel járó ne
hézségekét, 220 kilométer távolságról már tegnap este megérkezett 
Jugoszláviából, s a „Fehér Ló” -ba szállott. A levél így hangzott:



Kedves barátom, orvosom, egyike a legkiválóbb gégespe
cialistáknak, megtiltotta nekem, hogy részt vegyek barátsá
gunknak ama magasztos ünnepén, amelyre évek óta készülök, 
amelynek esztendők óta örülök. Ünnepélyünktől távol ma
radni tehát rám nézve oly szomorú kénytelenség, amely alól 
csak akkor térhetnék ki, ha egyenesen öngyilkosságot akar
nák elkövetni. így mondja ezt az orvosom, aki egyike a leg
híresebb specialistáknak. Remélem, nem szenvedsz ilyesféle 
bajban, mert akkor meglegen ajánlhatnám mint drága, de iga
zán nagy képzettségű, kiváló tudású szakembert. Adja Isten, 
hogy sohase legyen rá szükséged! Nekem bizony az ő szigorú 
parancsára itthon kell ülnöm és ápolnom a gégehurutomat, 
amely füstös levegőben — s vendéglőkben, kávéházakban 
füst van! — gégesorvadássá fajulhatna. így mondja ezt az 
orvosom, aki — de ezt már mondtam . . .  Ha itthon ülök is, 
efölötti bánatomban és szomorúságomban mindig Rátok gon
dolok, a szívem és a lelkem köztetek lesz, nálatok, akikkel 
együtt érezni harminc év óta nem szűntem meg egy pilla
natra se. Most ne látogassatok meg, mert nem szabad beszél
nem, de ha egyszer megint Budapestre jöttök, legyen sze
rencsém.

Hű barátod:
(Aláírás.)

Utóirat. — Mellékelem két barátunknak a levelét, akik az 
elmaradásukat kimentik.

Mikor Szabó Péter ezeket a sorokat elolvasta, fölkereste Vincze 
János barátját, aki még mindig irodatiszt s tegnap érkezvén meg 
Cseh-Szlovákiából, rangjához illően egy igen szerény budai szálló
ban telepedett meg, amelynek címét Péter úrral már eleve közölte.

Ott ünnepelte meg a két öreg legény a harmincéves találkozót. 
Nem csináltak karriert szegények, de megőriztek valami keveset 
a régi ideáljaikból s az illúzióikból. Csak ennek tulajdoníthatom, 
hogy távollevő barátaiknak az gészségére is ürítettek egy-egy po
harat. S mikor elváltak egymástól s hazautaztak két különböző 
irányba, mindketten annak a reményüknek adtak kifejezést, hogy 
a legközelebbi összejövetelük — tíz év múlva — szerencsésebb lesz, 
s hogy akkor nem kell majd ankétbe menni a méltóságos úrnak, 
nem lesz eljegyzés a nagyságos úr családjában és egészséges lesz a 
tekintetes tanár úr. Adja Isten!





KÖNYVEK KÖZÖTT





A VÉRES KÖLTŐ

Kosztolányi Dezső pompás regényét, a „Véres Költő” -t, másod
szor olvasom. Minden jó könyvvel így teszek, s ez a szokásom ki
tűnően bevált mindég. A „Véres Költő” is az ismételt olvasásnál 
még jobban tetszett, mint az elsőnél, amikor az érdekfeszítő, szinte 
izgató cselekmény annyira lekötötte a figyelmemet, hogy egyné
hány apró részletnek a kivételes szépségeit észre se vettem. Most 
már ezeket is kedvemre élvezhettem, s gyönyörködhettem a Nero-t 
szerencsésen magyarázó plasztikus miliőrajzban (amely néha 
Mommsen-nak a históriai tájékozottságával s Gregoroviusnak a te
repismeretével van megcsinálva) s a bölcs szentenciákban, amelyek 
akármelyik ókori klasszikusnak a becsületére válnának. Amit pél
dául a regényíró Senecának a szájába od, oly bölcs, hogy Seneca 
se írhatta volna meg jobban. Olyan szépen pedig semmi esetre se.

Senecát, a császár nevelőjét és belső, titkos tanácsosát oly ember 
árulta el, aki hálával tartozott neki (akkor is úgy volt, mint mos
tan), s a bölcsész szép fiatal felesége elszörnyűködve szól:

— Tudod, ki adott föl? Natalis, akivel annyi jót tettél, mint 
senkivel, és semmit se vétettél ellene, soha. Hiszen fölszabadítot
tad a rabszolgasorból és egész vagyonát tőled szerezte. A hálátlan! 
Én nem értem.

— Én értem — mondta Seneca. — A hálátlanság sohase érthe
tetlen. Sokszor találkoztam vele az életben, többször, mint a há
lával, ezért nem is lehet természetellenesnek vagy embertelennek 
neveznem. Sőt a hálátlanság nagyon emberi. Azok, akikkel rosszat 
teszünk, sokkal ritkábban állanak bosszút, mint azok, akikkel jót 
tettünk. Azt tapasztaltam, hogy lekötelezettjeink bizonyos idő 
múltán, később vagy hamarabb, menthetetlenül meggyűlölnek 
bennünket. Ennek pedig egyszerű a magyarázata. Akik pénzt vagy 
szellemi segítést fogadnak el tőlünk, megalázódnak azáltal, hogy



reánk szorultak, és aztán visszafizetik a keserűséget, melyet tőlünk 
kaptak. Folytonosan azt hallod, hogy a pártfogolt jóltevője ellen 
fordult, noha tőle várta legkevésbé. A bölcs azonban várja ezt a 
jutalmat. És nem fáj nagyon neki. Mert ő tudja, hogy nem azok 
szeretnek bennünket, akikkel jót teszünk, hanem mi szeretjük 
azokat, ákikkel jót tettünk, mindig jobban és jobban, a saját áldo
zatkészségünk tudatát szeretjük bennük, amire visszaemlékezni 
kellemes, vagy helyesebben a hatalmunk, leereszkedésünk emlékét, 
amint ők is az ezáltal előidézett megaláztatást gyűlölik bennünk, 
amire emlékezni határozottan kellemetlen.

Lehet, hogy ezeket az aforisztikus formában megírt igazságokat, 
már elgondolták sokan s el fogják gondolni még többen, de bizo
nyos, hogy még nem írta meg őket senki ily szépen. Nagy előnye 
minden könyvnek, ha vannak részletei, amelyeket aláhúzni vagy 
kijegyezni támad kedve az olvasónak. A Véres Költőben sok ilyen 
hely van, s aki végigolvassa, nemcsak egy világhistóriai hátterű 
és levegőjű regénynek az élményével lesz gazdagabb, de egy sereg 
oly mondással is, amely a jegyzőkönyvébe kívánkozik.

*

Kosztolányi Dezsőről lévén szó, nem győzök csodálkozni, hogy a 
szabadkaiak olyan kevéssé büszkék a nagynevű és nagy tehetségű 
fiukra, vagy ha büszkék rá, azt oly kevéssé mutatják. Ha másutt 
születik, már utca viselné nevét, emléktáblával jelölnék meg a 
házat, ahol először látta meg a napot, s már gondolkoznának azon, 
hogy valamikor majd hol állítják föl a szobrát. Itt? Itt éppolyan 
természetesnek találják azt, hogy Kosztolányi Dezső innen indult 
fényes irodalmi pályájának a hegycsúcsára, mint azt, hogy egy 
idevalósi késes nemcsak helyben adja el a bicskáit, de a zombori 
vásáron is árul késeket. S ha „hazajön” a ¡kiváló iköltő, a helyi új
ságok még azt se írják ki a Személyi Hírek közé: „Kosztolányi 
Dezső szüleinek a látogatására néhány napi tartózkodásra hazaér
kezett” , — oly kitüntetés, amely a rendezett tanácsú városok pol
gármestereinek is joggal jár ki, ha a szomszéd városba látogatnak. 
(Pedig hát sokkal több rendezett tanácsú város van, mint Koszto
lányihoz hasonló fajsúlyú költő). . .  Másutt az apja — amúgy is 
érdemes professzor, jeles pedagógus — különös tiszteletnek a tárgya 
volna azon a címen, hogy a legkitűnőbb költők egyikét mondhatja 
fiának. Én nem tehetek róla, amióta Kosztolányi Dezső a magyar 
irodalom egyik ékessége s azon az úton van, hogy világhírességgé



emelkedjen (már fordítják különböző nyelvekre a verseit s a pró
záját), azóta az apja előtt is mélyebben emelek kalapot, — hálából, 
amért ily fiúval ajándékozta meg a kulinr■emberiséget s ezáltal ne
kem is ily sok gyönyörűséget szerzett. De aligha cselekszik min
denki így, mert itt nagy művészei élnek a hálátlanságnak, s talán 
ez a művészet van itt a legjobban kifejlődve . . . S meglehet, hogy 
az olvasók közül sokan, akik hétről hétre olvassák a Bácsmegyei 
Naplóban a Tintát meg a Tereferét, nem is gondolnak arra, hogy 
e bájos dolgok írója idevalósi születés, hús az ő (húsukból és vér az 
ő vérükből. Hiszen még a Bácsmegyei Napló se csinál parádét 
abból, hogy rendes és állandó munkatársai közé számíthatja a 
magyar irodalom három-négy legkiválóbb mestereinek egyikét. Más 
lap plakátokon, előfizetési felhíváson, körlevelekben s a hírrovat
ban dicsekedne minduntalan, hogy dolgozótársul sikerült meg
nyernie a modern költészet s az új szépirodalom egyik büszke
ségét, — becses lapunk pedig csak úgy csendben, minden reklám 
nélkül, közli az írásait, akár az enyéimet vagy a többi szokvány- 
cikkeket, s csak egy kíváncsi olvasó kérdezősködésére jelentette a 
szerkesztői üzenetekben, hogy ,,a Tereferét Kosztolányi Dezső írja” .

Szerénység ez tőlünk szabadkaiaktól vagy értelmetlenség, hogy 
olyan kevéssé becsüljük meg azt a kevés kiválóságot, aki innen 
indult dicsőséget szerezni a szülővárosának? Nem tudom. De va
lami hiba van itt . . ,  Talán az, amit Heine vett észre egy német 
városban, ahol szerinte a városházán nem villám-, hanem kultúr
hárító volt. Félek, hogy itt is, és nemcsak a városházán, több a kul- 
tur-, mint a villámhárító. Aminek persze az lesz a gyászos követ
kezménye, hogy a villám majd olykor beüt, de a kultúra nem csap 
le soha . . . .



KOSZTOLÁNYI ŰJ REGÉNYE

Az „ Arany Sárkány” , amelyet május elsején küldenek föl a sár
szegi gimnázium növendékei a levegőég felé, Kosztolányi Dezső 
új regényének az elején vonul fel, s szimbólumot jelent. Az egyik 
tanár, aki nézi, fitymálva állapítja meg, hogy „papírsárkány” , mert 
papirosból készült, de a másik professzor, aki egyszersmind hőse 
a könyvnek, aranysárkánynak mondja, arról, ami a legnemesebb 
rajta, az aranyporról, amellyel a fiúk szárnyait befestették. Ez 
utóbbi a matematika és fizika tanára ugyan, de vannak hevületei 
és illúziói, amelyekkel mindenben a szebbet látja. Ennek a voná
sának köszönheti a sok csalódását s a tragikus sorsát. Az elbeszélés 
végén s az élete utolsó órájában, amikor halni készül, a tanári 
szoba ablakából kitekint az utcára, oda, ahol ama májusi reggelen 
látta a sárkányt repülni. „Szemét egy pontra helyezte, kereste rajta 
a sárkányt, melyet fölengedett az ifjúság, de az elröpült, magával 
vitte mindenét.” Az olvasó a sárkányt is, a vesztett illúziókat s a 
szomorú életvégű Novák Antalt is sajnálja . . .

Kosztolányinak a kivételes tehetsége még folyton emelkedőben 
van (s ezt különösen azok látják nagy örömmel, akik büszkék a 
városuk híres fiára), s merészen ível magasabb csúcsok felé, mint 
az aranysárkány, mely a tudatlan diákok szerint tízezer méterre 
is emelkedhetett, de a tudós tanár szemszámítása szerint is száz
húszra, tehát igen respektábilis magaslatra szökkent. Majdnem 
mindegyik könyvéről kénytelen elismerni a kritika, hogy jobb és 
több, súlyosabb és becsesebb a régieknél, mintha variálná Vörös
marty híres két verssorát: Legyen minden újabb írás különb, 
mint elődje vo l t . . .  Semmiképpen se szokványregény, s még ke
vésbé Unterhaltungslektür. Inkább reprezentatív könyv ez, amely 
jellemző a szerző egyéniségére és tudására. Megmutatja, mit tud 
jelenleg a szerző, s bizonyítja, hogy jeleset tud. Talán nem feje



zem ki magam rosszul, ha azt mondom, hogy nívómegállapító 
könyv. A szerző nívójáé. A magyar elbeszélő irodalom legjavából 
való, s rám azt a benyomást teszi, hogy az írója ambícióval és sze
retettel írta. Ha tehetséges író ilyen eszközökkel dolgozik, muszáj, 
hogy kitűnőt alkosson.

Diákok és tanárok regénye ez, s ebben a kissé szokatlan válfaj
ban olyan, hogy a világirodalomban is — ahol jövőt jósolok neki 
— szintén számot tehet. Szenzációs fejezetek és bódító erotika 
nélkül is olyan érdekes, hogy az olvasó szeretné megszakítás nél
kül falni végig. A legszerelmesebb s a legkalandosabb elbeszélés se 
„olvastatja” lázasabban magát. Regényes események nincsenek is 
benne. Egy uszkocsizás (leányszöktetés), egy diák elhasalása az 
érettségin, egy érdemes tanár ellen elkövetett komisz merénylet és 
egy öngyilkosság, ezek a közel 500 lapra terjedő könyvnek az ösz- 
szes történései.

Szerencsére Kosztolányi tud regényt írni s azt látszólag kis
szerű eseményekkel is érdekessé tenni. Ami történik a könyvben, 
az magában véve mind csupa köznapos dolog, de az összefüggésük 
s a lelkekből fakadásuk nagy virtuózsága a jeles írónak. Május el
sejének a városerdőben való ünneplésével kezdődik a történet, s ez 
a részlet mindjárt olyan életszerű, hogy nem lesz város, ahová a 
könyv eljut, amelyben nem a maga városligetére s a saját májusi 
ünnepére ismer az olvasó. A gimnáziumi élet, a tanárok és diákok 
mentalitása és sürgés-forgása olyan realisztikus festésben kerül ki 
az ecsetje alól, hogy — fogadni merek — minden városban azt 
fogják hinni, az ő gimnáziumukról van szó. S a diákok és tanárok 
rajza annyira plasztikus, hogy ezek mindegyike, ha magára nem is
mer, a kollégái közt fogja azokat keresni, akikre a rajz illik. S a 
Liszner fűszeresboltja olyan fűszeresbolt, aminőt minden vidéki 
városban láthatsz. Az író szerencsés és kiválóan okos szeme min
denben azokat a vonásokat födözi fel, amelyek közösek és tipi
kusak, s e tekintetben hasonlatos — bár stilben és koncepcióban 
fölülmúlja — a realisztikus magyar regény inaugurálójához: Tolnai 
Lajoshoz, akit elfeledtek, már nem olvasnak, de — meg merem 
jósolni — újból divatba fognak hozni. Hiszen a maga idejében a 
naturalizmusuk miatt kissé „vérpont” regények ma históriaiaknak 
válnának be. Amiért hozzáhasonlítom a szerzőnket, azért van, 
mert Tolnai regényeinek és novelláinak az olvasásánál is nem egy 
vármegye vagy város közönsége, hanem számtalané hitte, hogy 
mutató nomine de te fabula narratur. Ez a regény is sok helyt 
fogja azt a hitet kelteni, hogy róluk szól az írás. S ez a legna-
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gyobb bizonyíték, hogy nem róluk. Hanem mindegyikről és min
denkiről.

Az alakjai — tanárok és diákok egyaránt — elevenek, s egyik
másik valóságos kabinetfigura. Ilyen például a mintatanuló 
Ebeszky Dezső, a középiskolai stréber, aki a tanároknak kurizál 
s a kollégáinak imponálni szeretne, de csak utálatot gerjeszt ben
nük. A diák nem szereti a mintadiákot, mint ahogy a nők nem 
szeretik a mintaasszonyt. Aki rokonszenvet akar ébreszteni, an
nak nem szabad hibátlannak lenni. A tanárokat egytől egyig gon
dosan rajzolta meg az író, s egy igen rokonszenves vidéki dok
tor bácsit is beállított a regény galériájába. Egy kis hisztérikának 
a beállítása is jól sikerült, s mind e figurák úgy hatnak ránk, 
mintha régi ismerőseink volnának. A szerzőnek minden bizonnyal 
azok. Akik tudatlanul modellt álltak-ültek neki, mind úgy fes
tette le, hogy szinte magunk előtt látjuk őket.

A stílusa e regényben talán még kifejezőbb, mint régebbi köny
veiben, s a plaszticitása nyert klasszicitásban és szemlélhetőségben. 
Engedjék meg, hogy idézzek belőle vagy huszonöt sort a könyv 
elejéről a májusi ünnepről.

Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban estek az or
gonabokroknak s egy szempillantás alatt letarolták. Gyere
kek másztak fákra madánfészket csenni. Bokrok fecsegtek 
ember-nyelven, fák gondolkoztak ember-agyvelővel, s a kö
vekben is emberszív dobogott. Emberek lüktettek mindenütt, 
elhozva a természethez a vágyat. Zsongott az erdő. Megdézs
málták, kifosztották, ellopták mindenét. Gázolták virágait, 
veszekedve tördösték harmatos ágait, belélegezték fűszerszá
mait. Agg nénikék úgy szagolgatták a jácintot, mintha azon
nal megszépülnének tőle. Közben a még álmos égen egészen 
fölébredt a nap. Diadalmas tűzárral borította a tájat, át- 
nyilalt rézsút sugaraival a lombokon, sárga pocsolyákban 
forrt a fénye, melengette a vért, csiklandta a kebleket, ké
jesen viszkettette a torkokat, végsőkig feszítve az életkedvet, 
melyben dac volt, kihívás, halálkedv is. Mindebbe pedig bele- 
harsant a tűzoltóbanda, mely itt termett, fölemelte trobi- 
táit a tavaszba s a trombiták ragyogtak és a fény trom
bitált.

így csak azok írnak, akik kiváló mesterei a nyelvnek, s a szerző 
e szép soraival bocsátom útra a könyvét, amelynek a meséjét nem 
mondom el. A  regényből kell azt elolvasni.



ALAKOK

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÜJ KÖNYVE

Nekünk vajdaságiaknak, s még inkább: nekünk szabadkaiaknak 
nagy öröm, sőt gőggel bélelt büszkeség, ha Kosztolányi Dezsőtől, 
városunk immár Európa-híres fiától új mű jelenik meg. Most is 
örömmel, a nyájas olvasónak és a 'könyvbarátnak örvendező érzé
sével forgatom legutóbbi könyvét, amely a Könyvbarátok Szövet
ségének elegáns kiadásában, a m. kir. egyetemi nyomda szép be
tűivel, Molnár C. Pál ügyes rajzaival, csinos vászonkötésben a 
napokban hagyta el a sajtót. Címe: Alakok.

Lesznek a Bácsmegyei Napló olvasói között sokan, akik emlé
keznek ezekre a pompás figurákra, akiket itt a nagyszerű stil- 
művész egy szobrásznak a tudatos alakítótehetségével mintázott. 
Harmincöt eraber-nek s embertípus-nak az eleven rajza ez, aki
ket a boszorkányos talentumé szerző úgy állít elibénk, hogy azt 
képzeljük, mi beszélünk velük, és nem is a szerző, aki oly csodá
latosan tudja megszólaltatni őket, — oly csodálatosan, mint ahogy 
ő maga is (és csakis ő) tud beszélni. Mindezeknek az emberérde
kességeknek — akik az ő keze alatt lesznek érdekes emberekké, 
a mások tollától egészen közönségesek volnának — , a bábaasszony
nak, a borbélynak, a katonának, a szakácsnak, a rendőrnek, a 
kalauznak és így tovább végig nem kevesebb, mint 35 figurán, 
párbeszédben festi meg a jellemét az író, csodálatosan rövid és 
bámulatosan csattanó beszélgetésben, amelyet ő, a stilnek ez a 
nagymestere folytat a modelljeivel, s amelyben a Kosztolányi fi
nom esprit-je ez alakokból kicsihol mindent, ami jellemző rájuk 
és érdekes bennük.

Nagy zavarba jönnék, ha ki kellene rukkolnom azzal a vallo
mással, hogy e rajzok közül melyik a legsikerültebb. Még azt sem 
tudnám megmondani, melyik tetszik nekem a legjobban. Mind
egyik annyira magán viseli a kosztolányiság nemes és egyéni bé
lyegét, hogy alig lehet értékbeli különbséget találni köztük. Még



nagyobb zavar fogná el a könyvvel és annak egyes fejezeteivel 
szemben azt a kritikust, aki nem gyönyörűséget keres az olvas
mányában, de bele akar kötni az írójába, — ezt a jó urat az a 
bosszúság érné, ha az Alakok-at olvasná, hogy egyikbe se tudna 
belekötni. Nem találna a 35 cikk közt egyet se, amely a maga 
nemében nem díszes drágaság, s neki is be kellene ösmerni, hogy 
az egész kötet: nemes tartalmú ékszerdoboz, amelyben az ék
szerek s az ékkövek vakító fényben csillognak. Ez a vakító fény 
a Kosztolányi szelleme, amelynek sziporkáival a szerző minden 
effajta írását pazarul ellátja.

„Effajta írások” alatt az írónak azokat az apróbb dolgait ér
tem, amelyekben ő nem kevésbé nagy, mint a regényeiben vagy 
gazdag szellemének bármely termésében. Merem állítani, nincsen 
a magyar irodalomban (s azt hiszem, semmiféle irodalomban) 
senki, aki kevés szóval annyit tud mondani s ezekhez hasonló tö
kéletességeket volna képes alkotni. Az „Alakok” , a „Tinta” , s az
után az Állatok, a Fák és Virágok, amelyek nála beszélnek (és
pedig az ő nyelvén, a Kosztolányi Dezső bűvös-bájos nyelvén), 
mind oly különlegességek, amelyek bármely európai irodalom 
dísze és büszkesége lennének . .. S lesznek is, mert egyre fordít
ják a klasszikusveretű prózáját mindenféle nyelvre, s ez átülteté
sek révén Szabadkának és a Vajdaságnak nagy fia a világiro
dalom legelőkelőbb szellemei között is elsőrangú páholyhelyet fog 
kapni.

Előbb azonban, mint örömmel hallom, magyarul jelennek meg 
Kosztolányi összegyűjtött művei, egyelőre tizenkét kötetben, ame
lyeket nemsokára újabb tucat követ. Ennek a hatalmas publiká
ciónak bizonyára óriási keletje lesz, s előreláthatólag a legna
gyobb minálunk, ahol a nagy író, ma már a magyar irodalom 
egyik elismert kitűnősége, született.

De egy kissé előresiettem. Még most az Alakok-nál tartunk, 
amelynek egyes darabjait annak idejében, amikor megjelentek, a 
Bácsmegyei Naplóban is nagy érdeklődéssel és gyönyörűséggel 
olvastam. Hogy milyen kitűnő írás, onnan látom, hogy ma, má
sodszor gyönyörködvén benne, még jobban köti le a figyelmemet. 
Az én szememben (s azt hiszem, még sokan vannak ezen a véle
ményen) nem kell győzőbb bizonyíték valamely könyv kitűnősége 
mellett, mint az, hogy bis repetita placent. Csak az oly írást érde
mes egyáltalában elolvasni, amely erre kétszer vagy többször is 
méltó. Annál szomorúbb, hogy annyi könyv bukkan föl a piacon 
szerte a világon, amely egyszeri olvasást se érdemel meg. Ha tő



lem függne — pedig nem vagyok valami nagyon vérengző ter
mészet — minden kiadó huszonötöt kapna egyéniségének a ke
vésbé előkelő oldalára (az érem hátsó felére), aki oly írótól ad 
ki könyvet, aki szintén huszonötöt érdemel ugyanoda.

Ellenben az a kiadó, aki a Kosztolányi műveit fogja összkiadás
ban az olvasóközönségnek fölajánlani, meg fogja érdemelni, amit 
keres a vállalaton (bizonyára meggazdagszik mellette), mert a nagy 
író kitűnő regényein és remek költeményein túl azokat az írásait 
is hozzáférhetőkké teszi a közönség részére, amelyek már az efe- 
meridákban, az újságokban is feltűnést keltettek, s ha könyvek 
formájában napvilágot nem látnak, örök veszteséget jelentenének 
az irodalom minden barátja részére.

Azért örvendetes, hogy az Alakok ily ízléses, finom és a biblio
fileket is kielégítő formában léptek elénk.

Bajos dolog azontúl tovább dicsérni a könyvet (bár kedvem 
volna hozzá), amit elmondtam róla, hogy ti. a darabjai apró, de 
tökéletes műremekek. Még csak köszönetét illik mondani a szer
zőnek, hogy megajándékozott bennünket ezzel a szép és szellemes 
kötettel, amelynek a dialógusai olyan csattanóak, elmések és jel
lemzők, hogy az olvasó önkéntelenül is azt kérdi, mért nem ír ez 
a különben is sokoldalú, majdnem egyetemes tehetségű költőnk 
drámai műveket is? És különösen: mért nem ír vígjátékot? Azt 
hiszem, ez idő szerint senki se írhatna finomabbat, mint ő.

Ám addig is, amíg ilyet is alkot, élvezzük az Alakok-at s a köl
tői munkásságának többi termékeit. Sajnos, a könyv nem árulja 
el, hogy mibe kerül, s így az árát hiába tudakolná nálam a nyájas 
és vásárlókedvű olvasó. De biztosíthatom arról, hogy többet ér, 
mint amennyibe kerül. S ebben is különbözik sok más száztól, 
amelynek kisebb. az értéke, mint az ára.



NOVOSZEL

Nagyon kedves kollégánk, Simán Erzsébet egy idő óta érdeke
sen komponált és szívesen olvasott portrékat rajzol a Bácsmegyei 
Napló vasárnapi számaiba magyar írókról, s így címezi őket: Az 
író is ember. Ha azt akarja mondani ezzel az írónő, hogy az em
beri erények és hibák éppúgy megvannak az íróban, mint minden 
más halandóban, nem mondok, nem mondhatok neki ellent. De 
lehet: azt sejteti, hogy e tulajdonságok más vegyületben vannak 
meg benne, s így se vitatkozom vele, mert a cím nemcsak jó és 
találó, de elmés is, s az ügyes festő nemcsak az írót mutatja be 
az arcképekben, amelyeket virtuóz módon, gyors ecset von ásókkal 
állít elejbénk, de az embert is, aki benne lakozik.

A földolgozásnak ez a procédé-je s a ciklus címe jutott eszembe, 
amikor elolvastam (egyfuttában, ahogy a vonzó írásokat szok
tam) Novoszel Andornak könyvét.* Mennyire ember ez az író! 
És mily jóságos ember rejtőzik e könyvben! (Az író is jó ember, 
— így jellemezhetné őt Simán.) A nemrég fölbukkant humorista 
(csak egy-két év óta ismerjük) nemcsak pompás zsáneralakokat, 
élethűséges vidéki figurákat, kedves gyámoltalanokat, jólelkű öre
geket s tréfás ravaszkodókat vonultat föl benne, de magát is mé
lyen érző, jóságos embernek festi. Persze minden szándékosság 
nélkül. Sokkal egyszerűbb s nemesebb eszközökkel dolgozik, sem
hogy előtérbe tolakodna. Mégis meglátjuk őt az alakjai mögött, 
amint derűsen mosolyog, amint mindent megbocsát s amint szá
nalmat, elnézést és szeretetet kér a gyöngék, gyámoltalanok s 
egyéb rászorultak részére. Az olvasó szinte kedvet kap, hogy a 
könyv minden egyes darabja után (pedig huszonöt van benne) ke

* így a kom a . . .  Novoszel Andor novellái, F. Geréb Klára rajzaival. Minerva 
R. T. kiadása, Szubotica, 1928.



zet szorítson a tehetséges íróval, aki — kétségtelen — derék em
ber is egyszersmind. A jó szív könyve ez, amelyet ezen a címen is 
szívesen ajánlunk minden olyan olvasó figyelmébe, aki a sok mo
dern írás után olyan könyvet is megkíván, amely nem kelthet 
ugyan se „óriási” , se „kínos” szenzációt, de nem is lesz annak 
kitéve, hogy rövid idő alatt elfelejtik.

A nagy, sok kötetes regények korszakát éljük, a kiadók csak 
hosszú lélegzetű elbeszélő műveket adnak és hirdetnek, s még ha 
Voltaire, Goethe vagy K. F. Meyer kelnének ki a sírjukból s ko
pogtatnának be rövid novellákkal s rajzokkal a kiadók boltjába, 
ezek (az egyik udvariasan, a másik ridegen) azt felelnék: „A pub
likumnak, jó urak, nem ez kell, hozzanak legkevesebb négyszáz 
oldalas regényt, s még jobb, ha többköteteseket, — most a hosszú
ság a tromf.” A háború s ami utána jött (nem sokkal jobb, mint 
maga a háború), az olvasók pszichéjét is megváltoztatta, csakúgy, 
mint az anyagi helyzetét, — a mai olvasó fokozottabb mértékben 
szorul szórakozásra, mint a háború előtti, mert több és nehezebb 
a gondja. Az író kénytelen olyan olvasmánnyal szolgálni neki, 
amely lehetőleg hosszú időre köti le a figyelmét. Elgondolható, 
hogy hány egyéb könyv (kurta, de azért esetleg igen értékes írás) 
marad a szerzője íróasztalának a temetőjében e beteges korban, 
amely szívesebben fogad még egy rossz regényt-is, mint egy gyűj
teményt a legjobb novellákból. Nagy, nagy kár lett volna, ha a 
Novoszel Andor kötetét is ez a temetősors éri. Szerencsére, kia
dója: a Minerva R. T. lehetővé tette, hogy a rövid és elmés cse
vegéseknek e válogatott gyűjteménye a publikum elé jusson.

Mindenképpen kedves könyv ez, s örömmel hallom, hogy bár 
a mi közönségünk is a hosszú regények bűvkörében csillapítja a 
szépirodalmi szomjúságát, ezt az apróságokat tartalmazó könyvet 
mégis érdeme szerint fogadta s valósággal széjjelkapkodja. Senki 
se bánja meg, aki megveszi és elolvassa. A  rajzok, karcolatok, 
csevegések és egyéb formájú humoreszkek, amelyeket összeváloga
tott az író, mind mulatságosak, s értéküket nem kisebbítheti az 
a körülmény, hogy ő, vagy aki sajtó alá rendezte, novelláknak 
nevezi őket. E pompás írások bizony éppoly kevéssé novellák, 
mint amennyire nem balladák vagy vezércikkek. De az elnevezés- 
nem sokat határoz, s ha Molière középfajú drámának írta volna 
meg valamelyik komédiáját, az akkor is kitűnő vígjáték lett 
volna. A távolság egyébiránt a novellától mégse oly nagy, mert 
a szerző elbeszéli mindazt, amivel a könyvében megajándékozott 
bennünket, s így a stílusa novellás. Az a szeretetreméltó, intim



és magyaros forma, amely Novoszel írásait jellemzi, s amely a 
hozzáértők figyelmét már akkor rájuk irányozta, amikor azok a 
Bácsmegyei Naplóban egyenként megjelentek.

A könyv, amint Tamás István, kedves írótársam az ismertetésé
ben igen helyesen állapította meg, az első igazi vajdasági írás.. . 
A pör, van-e ilyen speciális, országrészi, lokálszínes, egy-két főis- 
pánság területére internált irodalomra szükség, még nem dőlt el, 
s ezúttal nem is kívánom bolygatni a kérdést, amely nyitva ma
radt, de bizonyos, hogy azok a magyar könyvek, amelyek az 
utóbbi évtizedben a Vajdaság területén napvilágot láttak, éppoly 
kevéssé voltak vajdaságiak, mint azok, amelyek Budapesten, Sze
geden vagy Debrecenben keltek életre. Nem volt bennük semmi, 
ami ebből a talajból sarjadzott ki s a vajdasági emberek mentali
tásából és kedélyvilágából pattant ki világgá. Ez a könyv ellen
ben — legalább látszólag — igazándi bácskai, Tisza menti, sőt 
zentai termék. Humoros, jellemző és eleven rajza annak a miliő
nek, amelyben a szerző él. Kettős öröme hát annak, aki vajda
sági irodalom után sóvárgott, de annak is kedves ajándék, aki 
örül minden magyar könyvnek, amely ha nem is vajdasági jel
leggel, ebből a sivár irodalmi talajból nagynehezen megszületik.

Azt akarom mondani ezzel: Novoszel nem szorul rá, hogy vaj
dasági színei és figurái által vegyék észre, — elvonatkoztatva 
minden helyi tekintettől, a könyve magában is figyelemreméltó 
érték és szerencsés tehetségű írónak a műve, akitől még sok szép 
alkotást várhatunk. Azt hiszem, humoros regénnyel bátran pró
bálkozhatna meg, — ott, ahol a rajzaihoz annyi alkalmas figurát 
talált, akadna. regényhez való. motívum, jellem és szín is elég. A 
derűs, világnézete, s a mód, ahogy az alakjait rajzolja és. beszél-, 
tetni tudja, nagyobb koncepciókra is képesítik.

Á kötetbe foglalt huszonöt kép persze, nem mind egyforma .ér
tékű. Elsőrendű* pompás kabinetdarabok (A lelenc, a Plébános úr, 
Egyetlenke, Imre pap lesz stb.) mellett vannak kevésbé jelesek is. 
De ez így szokott lenni minden oly kötetnél, amelybe két tucat 
elbeszélést vagy rajzot gyűjt egybe a szerző, s Maupassant effajta 
gyűjteményeiben se egyenlő értékűek az egymás mellett fölsora
kozó novellák.

A szerzőtől még sok szépet várhatunk. írói kvalitásain kívül 
nagy emberi erényeket is sugároz ki a könyve, elsősorban meleg 
emberszeretetet. Ahogy a gyámoltalanokat, az ügyefogyottakat, a 
gyermekeket s a gyermeteg embereket sokszor Diekensre emlékez-



tető módon szerepelteti, az nemcsak a könyvet, a szerzőt is ro
konszenvessé teszi.

A könyv kiállítása is csinos. Geréb Klára, a jeles művésznő, 
kedves illusztrációkkal díszítette, amelyek nagy értelmességgel, 
kongeniálisan simulnak a szöveghez s emelik annak értékét.

A rokonszenves szerző, mint értesülünk, súlyos bajával kórház
ban vagy szanatóriumban tartózkodik. Kívánjuk, hogy mielőbb 
épüljön föl s gyönyörködhessen könyvének mentül nagyobb 
anyagi sikerében, amit megkönnyít az, hogy az ára félvászon-kö- 
tésben csak negyven (40) dinár. Az erkölcsi sikeréről, mely író
társainak és az irodalombarátok rokonszenvében hamarosan meg
nyilvánult, már értesülhetett. A közönség érdeklődéséből követ
keztetve, a pompás rajzoknak nemsokára második kiadására kell 
készülni.

A könyvet szerzője hálája jeléül dr. Fenyves Ferenc főszerkesz
tőnek ajánlotta.
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ERDÉLYI HELIKON ÉS VAJDASÁGI IRODALOM

Nagy érdeklődéssel olvastam a napokban e lap pompás vezér
cikkét (alighanem a Bródy Mihály mesteri tollából) az Erdélyi 
Helikonról, amely a vajdasági irodalom problémájával is foglal
kozik, s éppoly okosan, mint szellemesen állapítja meg ez utób
biról szólva:

— A vajdasági magyar irodalomnak irodalom-nak kell lennie, 
az egyetemes emberi kultúra részének, amely a népek és fajok 
megértését érleli: vajdasági-nak, hogy az itteni levegő áradjon 
belőle, és magyar-nak, hogy az itt élő magyar nép pszichéjét szó
laltassa meg. Mind a három kritérium fontos, de nem szabad 
szem elől téveszteni, hogy ami vajdasági és magyar, az még nem 
okvetlenül irodalom, ha a Vajdaságban magyar írók alkotják, 
szükségképp vajdasági és magyar.

Szó szerint idézem ezeket a kitűnő veretű és meggyőző soro
kat, mert ezeknél pregnánsabban és világosabban már nem lehet 
kifejezni annak az irodalomnak feladatát és célját, amely itt va
júdik ebben -az országrészben, s mert ennél kíméletesebben és gyön- 
gédebben igazán nem lehet hangsúlyozni azt a választó vonalat, 
amely a jóakaratú és jóhiszemű műkedvelést elkülöníti az „igazi 
irodalombtól. Nem tudom, súlyt vet-e rá a jeles cikkíró vagy 
törődik-e vele az olvasóközönség, de én mindenesetre kijelentem, 
hogy az idézett sorokat s az igen okos cikknek egyéb megállapí
tásait is a magaméivá teszem s készséggel aláírom. Csak egyben 
távolodok el egy kissé tőle (s azt már nem egy írásomban leszö
geztem): bízok abban, hogy lesz itt magyar irodalom — valame
lyes már van is — , de abban már kevésbé bízok, hogy ez a ma
gyar irodalom egyszersmind vajdasági is lesz, helyi színezetű, 
olyan, hogy valamely itt termett mű olvasásánál mindjárt rájöjjön 
az ember: ez lokális, vajdasági írás, ez csak itt születhetett. Mint



ahogy számtalan osztrák, svájci vagy északnémet könyvnek már 
az első fejezeténél is tudjuk (ha a szerző teljesen ismeretlen is 
előttünk), hogy ez a német írás osztrák, svájci vagy nordsee-vi- 
déki termés.

Hiába is akarná erőltetni valaki, hogy vajdaságinak dicsérje 
vagy stigmatizálja az itt termett irodalmat. Századok tradíciója, 
erősen kifejlett speciális népélet és néplélek, különleges népszo
kások és extra-történet, amelyek másutt nem található, motívu
mokkal szolgálnak az íróknak, létrehozhatnak határolt, ország
részhez tapadt, vármegyei vagy tartományi irodalmat, ami imitt- 
amott (Ausztriában, Erdélyben, Svájcban) már nagy remekeket, 
klasszikus műveket is ajándékozott az emberiségnek. De legalábbis 
kétséges, hogy ilyenfajta irodalom — legalább az egyetemes lite- 
ratúra és a magyar írás gazdagodására és igazi előnyére — tá
madhasson itten. Még az is kérdéses: óhajtandó-e? Nem jobb meg
elégedni, ha nyelvünk kultuszával (amit szláv testvéreink se vesz
nek tőlünk zokon) olyan magyar írásokat iparkodunk produkálni, 
aminők tellenek tőlünk? Mondjuk meg szerényen: amik tellenek 
a szerény tehetségünktől?

Elsőrendű vágy, célkitűzés, föladat és kötelesség, hogy legyen 
itt — mennél súlyosabb, mennél számottevőbb — magyar iroda
lom. Olyan, hogy ne kelljen szégyenkeznünk az erdélyrészi írók 
produktumai mellett, amelyeknek egyetlen kimagasló alkotása, 
Gulácsy Irén ,,Fekete Vőlegények” című nagy történeti regé
nye, nem tehetek róla, nagyobb érték az egész vajdasági termés
nél. (Kérem, ne sértődjön meg senki, az én könyveim is benne 
vannak ebben a termésben, s e sorok írójára mégse haragszom, 
amért az írásaimat így lebecsülte.) De azzal már ne sokat törőd
jünk, hogy ennek az irodalomnak vajdasági legyen a jellege, — 
fontosabb, hogy értékes legyen. Hiszen még az is közülünk (Szent- 
eleky Kornél), aki legjobban buzgólkodik a Vajdasági írás boldo
gulásáért, az országrészi irodalom nagy gyümölcsterméséért s a 
„couleur locale” láthatóságáért, olyan kevéssé vajdasági író, 
mintha soha életében meg se fordult volna ezen a drága földön. 
Bizony még nem olvastam tőle semmi vajdasági vonatkozású, 
színű vagy motívumú írást (bár egyébként elég sok szépet), de a 
többi „idevalósi” írótól se. Radó Imrétől, Borsody Lajostól, se 
senkitől. S ha szabad magamról is említést tenni, nekem éppoly 
kevéssé volt valaha is, mint a fentebb megnevezetteknek, az az 
ambícióm, hogy vajdasági magyar író legyek, s mindig megeléged
tem azzal, >ha olyan magyar írónak tartottak, aki itt él, a tejjel-



mézzel folyó, de félreértésekkel és belemagyarázásokkal kövezett 
területen.

Ám azért nem baj, ha Becsén gyüléneznek, barátkoznak, fölol
vasnak és banketteznek a Vajdaságban élő magyar írók, s Dras- 
kóczy Ede barátomat nagy elismerés illeti, amért e találkozóra 
az íróinknak alkalmat adott. (Én is ott volnék, ha az egészségi ál
lapotom megengedné.) S az ő buzgósága meg a becseiek kultúr- 
szeretete megérdemelné, hogy ennek az összejövetelnek kedvező 
kihatása lenne az írói életre, magyar könyvek kiadására s eset
leg valamely irodalmi társasággá való tömörülésre. Remélem lesz 
is. Mert ennyi lelkesedés, ily ügyszeretet s ennyi kulturérdeklődés 
nem veszhet egészen kárba!

Csakhogy ez óhajtással s e reménykedéssel szemben megint a 
gyakorlati gondolkodású és világos látású Bródy Mihálynak van 
igaza, aki kevesebbet vár ettől a különben igen rokonszenves be
állítású irodalmi találkozó-tói, mint a magyar kisebbség vezérei
nek az állásfoglalásától. Valóban, ezek az urak, akiknek tekinté
lyük és hatalmuk, sőt (nem becsületsértés, ha kimondom, tehát 
kimondom:) vagyonuk is van hozzá, sokat tehetnének az itteni 
magyar irodalom érdekében, s ha majd megkérdezik tőlünk, hogy 
mi módon, szívesen fogjuk azt velük közölni. Ámde megint jön 
egy nagy és igen kellemetlen de, sőt egy azonban. Ezek a kiváló 
urak is a közönséghez tartoznak, a közönség pedig sohase tudta 
az íróit értékelni, hivatásos író és lelkes műkedvelő közt nemigen 
tudott különbséget tenni, s a mi publikumunk s vele a magyar 
kisebbség Generalstab-ja könnyen így járhat, mint valamikor a 
német közönség, amely hosszú ideig többre becsülte Kotzebue-t 
Schillernél és Goethénél, Fürst Pückler-Muskaut pedig Jean Paul- 
nál. Az erdélyi arisztokraták (persze ők maguk is írók!) nem es
tek s nem eshettek ebbe a végzetes hibába. Tehetséges írók és 
nem szeretetre méltó dilettánsok mellé álltak. Olyan Helikonról hát, 
aminőn az erdélyi magyar írók pihenhetnek meg, ne is álmodjunk, 
de iparkodjunk mi is élni, a nyelvünket szeretni, őrizni annak 
tisztaságát, és Vajdaság ide, Vajdaság oda — magyar írók lenni!

♦

Marosvécs és Sztaribecsej címen folytatja a Bácsmegyei Napló 
(valószínűleg ugyanabból a kritikusi toliból) keddi számában 
ugyanezt a fölötte fontos és érdekes kulturtémát. Mondanom sem 
kell tán, hogy a benne foglalt fejtegetéseket is aláírom. Ebből a mi



kis bácskai városunkból aligha fog oly erőteljes akció kiindulni, 
mint a Kemény báró kastélyából, de hát: in magnis et volnisse 
sat est. S ha Draskóczyók azt akarják, amit a Kemények és Bánf- 
fyak megcsináltak, már azzal is előbbreviszik leányágra jutott 
irodalmuknak az ügyét.



VAJÚDÓ KÉRDÉSEK

A Bácsmegyei Napló és a Hírlap polémiája a vajdasági Magyar 
Szépirodalmi Folyóiratról fölötte érdekes és tanulságos. Látszik, 
hogy mind a két fél ugyanazt akarja, — csak a módban és a tem
póban van különbség köztük. Én is élvezettel olvastam a sok 
erudícióról és jószándékról tanúskodó disputát, de nem bánnám, 
ha már véget érne, s a küzdő gladiátorok, ahelyett hogy tovább 
vívnának a nagy nyilvánosság előtt, inkább összeülnének és in 
camera caritatis, tehát nem vitatkozva, hanem egymásban (és a 
közönségben) bízva, arról tanakodnának, hogy’ lehetne végre ezt 
a régen vajúdó tervet élő intézménnyé tenni.

A föladat oly súlyos, hogy a róla folyó vita (bármily elmés is az) 
csak igen kevéssé hozhatja .közelebb ahhoz a stádiumhoz, amelyet 
újságnyelven a megvalósulásénak szoktak hívni. Ellenben a sze
retetteljes s a kölcsönös megértés jegyében meginduló tanácsko
zás talán valamicskével mégis közelebb hozhatna bennünket a 
célhoz. így, félek, ott maradunk azon a ponton, ahol az ügy no
vember 17-én megfeneklett, — a jámbor óhajtások és a bizottság
kiküldés holtpontján. Mert, ismétlem, a dolog távolról se olyan 
egyszerű és könnyű, mint az optimisták hiszik. A szép becsei na
pon (akik ott voltak, azt mondják, hogy a magyarságnak, amióta 
kisebbségi sorsra jutott, még nem volt ilyen derült napja) a kér
dést az optimizmus vetette föl. Igen helyesen, — mindig a lelkes 
optimistáknak kell kezdeményezni azt, amit az objektívebb s tisz
tábban látó pesszimistáknak kell megcsinálni. Valamelyik bölcs 
államférfiú igen helyesen jegyezte meg, hogy a háborút a fiatalok 
kezdik, de a békét rendesen az öregek kötik. Mégis, félek, az 
eszmecsere megindítása nem a legalkalmatosabb helyen és időben 
történt. (Az optimizmus rendesen téved, amikor ezt a két ténye
zőt mérlegeli. Azért optimista.) Az olyan lélekemelő ünnepségek,

161 11 Ilarun al Rasid



mint a becsei napok voltak, amikor az elmék mindent enyhébben 
ítélnek meg, a kedélyek a hetedik mennyországban vannak, s ahol 
Draskóczy barátomnak az elbájoló egyénisége mindenkit a nemes 
illúziók rózsaszín felhői közé vonzott föl, nemigen valók arra, 
hogy ott gyakorlati kérdéseket tárgyaljanak. Márpedig egy folyó
iratnak az alapítása vagy egy irodalmi társaságnak a létesítése, 
bármennyire eszményi célok is, — ha a megvalósításukról van 
szó, gyakorlati kérdésekké devalválódnak. (Vagy hogy ne sért
sem meg az anyagelvieket: tornyosulnak föl.) Végre is: ennek a 
folyóiratnak a kérdését csak ott lehetne a siker reményében tár
gyalni és propagálni, ahol az ún. vajdasági irodalom központja 
van: Szabadkán. Persze jó volna, ha azt a magasztos lelkesedést 
és nemes kulturérzéket, amely azon az ünnepen Becsén megnyi
latkozott (s ott valószínűleg hétköznapokon is melegíti a kedélye
ket), palackokba gyűjtve vagy dobozokba sűrítve át lehetne hozni 
ide, ahol az emberek, fájdalom, már rég elfelejtettek lelkesedni.

De hát mit csináljunk? Az ügyet mégis itt kell eldönteni. Itt 
vannak a legtekintélyesebb hírlapok, a legerősebb nyomdaválla
latok, itt vannak a legtehetősebb emberek és — the last nőt least 
— itt vannak, ha nem is a legtehetségesebb, de a legnagyobb 
számú írók.

Bár Streliczky Dénes nagyon tisztelt barátom szerint a Bács- 
megyei Napló körül csoportosuló írók kevesebb lelkesedést mu
tatnak a kérdéses folyóirat megindítása (s esetleg a Vajdasági Írás 
alátámasztása) iránt, mint egyéb irodalmi tényezők, ami engem 
illet (bár én is a B. Napló körül „csoportosulok”), kijelenthetem, 
hogy ez irodalmi cél megoldását nem kisebb lelkesedéssel óhajtom, 
mint Streliczky vagy bárki, aki nincs összeköttetésben a Fenyves 
Ferenc újságjával. Sőt, tekintettel arra, hogy az öregek nehezeb
ben tudnak fölmelegedni valamely nóvum iránt, mint a fiatalok, 
az én lelkesedésem talán, aránylag legalább, még igazabb, mint 
azoké, akik az „okvetlenül” és a „nyomban” hegyéről lobogtat
ják lelkesedésüknek a zászlaját. S bár nem kaptam rá se megbí
zást, se fölhatalmazást, merem mondani, hogy a Bácsmegyei Napló 
gárdája is szeretne színvonalas folyóiratot és tekintélyes irodalmi 
társaságot.

Ám a lelkesedés vágya és készsége (most megint magamról szó
lok) nem zárja ki, hogy az ember, főleg ha már sok kísérletet lá
tott s nem egy irodalmi boszorkánykonyhába pillantott be, a ne
hézségeket is észrevegye, amelyek az ily dicséretes törekvésekkel 
járnak. Amint egynéhány írótársamnak, akik szívesek voltak en-



gém, a távolmaradottat, a becsei purparlékról tájékoztatni, már 
élőszóval elmondottam: egy bizonyos nívójú folyóirat megindításá
hoz és fenntartásához éppen úgy, mint a tervezett irodalmi tár
saság megalakulásához szellemi és anyagi tőke szükséges. (Erkölcsi 
igen természetes szintén, s azt meglevőnek föltételezem. Ahogy 
Vischer, a nagy esztétikus szállóigéje mondja: Das Moralische 
versteht sich von selbst.) Ha nagy a szellemi tőke, ha ti. sok a te
hetséges író, akkor a publikum áldozatkészsége, az anyagi tőke 
szinte quantité négligeable, s ha nem is utasítandó éppen vissza, 
nem is elsőrendűen fontos. Sok tehetséges író akkor is indíthat 
folyóiratot, ha nincs hozzá pénze, — csak rövid ideig kell azt 
nélkülöznie, később zsenijének az ereje odavonzza hozzá a pénzt, 
mint mágnes a vasat. A tehetség, ha van belőle elegendő, nélkü
lözheti a mecénásokat, a vállveregetőket, a Glücklichmacher-eket 
és mindazokat a „nagylelkűek”-et, akik valamelyes formában a 
hónuk alá szoktak nyúlni a szegény skriblereknek. (Mert azokat 
az írókat, akiknek nincs pénzük, így hívják azok a szerencsés 
nyárspolgárok, akiknek van.)

Nagyobb baj persze, ha van elegendő anyagi bázis, de esetleg 
nincs elegendő számmal eléggé tehetséges író, aki garantírozhatná 
az ily vállalatnak a jövendőjét. Mert nincs az a rothschildi vagy 
(ha zsidó pénzzel nem akarna valaki csinálni folyóiratot) az a van- 
derbilti vagyon, amely pótolhatná a talentumok hiányát. Már Ci
cero mondta annak idejében valakinek, aki pénzért akart hiva
talt vásárolni: ide nemcsak talentum kell (akkoriban tekintélyes 
nagy pénzegység), hanem talentum is. Tudniillik szellemi tehetség. 
In fine finali: mégiscsak inkább lehet (bár az is nehéz) pusztán 
tehetséggel alapítani lapot és létesíteni irodalmi társaságot, mint 
egyedül csak pénzzel.

Legjobb persze, ha van mind a kettő. Mert a talentumok is na
gyobb kedvvel s (furcsán hangzik, de így van) nagyobb tehetség
gel dolgoznak, ha tőke áll mögöttük, mint ha anélkül kell küzde- 
niök. Azt kellene hát elsősorban (éspedig nem újságpolémia, ha
nem barátságos, sőt baráti tanácskozás útján) megállapítani, há
nyadán vagyunk ezzel a két követelménnyel? Hogyan állunk te
hetségek és hogy állunk nervus rerum dolgában? Ha van elég 
komoly — a dilettantizmus nívóján túlnőtt — írónk, akkor nem
csak lehet, de meg is kell csinálni a folyóiratot. Hogy újnak az 
indításával vagy a Vajdasági írásnak az intenzívebb támogatásá- 
val-e, az külön probléma, amelyhez már csak azért se szólhatok 
hozzá, mert azt in prima linea kiadói kérdésnek tekintem. S azt



hiszem, ha a hivatottak a lelkiismeretesen megtartott csapat
szemle után elegendő tehetséget találnak a folyóirat megindítá
sára (s az irodalmi társaság létesítésére), akkor akad majd pénz 
is, amely a megvalósításukat könnyebbé teszi. Ha akadhatott eb
ben a városban olyan könyvbarát, aki egy fiatalabb író könyvé
ből a megjelenése alkalmával száz (100) példányt vett, lesznek 
majd olyanok is, akik a szóban forgó két intézményt fogják az 
érdeklődésük tárgyává tenni. A bácskai (s egyéb szomszédos) 
pénz nem könnyen mozdul ki a zsebekből, — Orpheusz hegedűje, 
az íróink dal- és novellamuzsikája, majd csak kicsalja onnan . . .

Azért persze nem veszett kárba semmi, ami ezen a téren ed- 
digelé történt, sem a Draskóczy nagyszerű propagandája (méltó a 
legfenségesebb célhoz), sem a Szenteleky Kornél önzetlen és min
den elismerésre méltó munkássága, sem a Bácsmegyei Napló és 
Hírlap (helyesebben: a Bródy Mihály és Streliczky Dénes) magas 
színvonalú és termékenyítő disputája, — mindezek a jelenségek 
arra mutatnak, hogy meg akar születni az Irodalmi Társaság és 
hogy újjá akar születni a Vajdasági Magyar írás. Mindannyiunk
nak az a kötelességünk, hogy ott legyünk ennél a folyamatnál és 
segítsük elő a vállalkozást. De nem úgy, hogy a sok bába között 
elvesszen a gyermek, hanem hogy szakértő kezelés és segédkezés 
mellett egészséges és életerős gyerek jöjjön a világra.



NYELV ÉS IRODALOM

A nyelvnek, ez alapjában természeti jelenségnek, logikusnak 
kellene lenni, mert az alkotója: a Természet mindent logikával 
csinál. Nos, azoknak az embereknek, s különösen azoknak az írók
nak a nyelve, akik (mielőtt beszélnek és írnak) maguk is gondol
koznak, rendszerint nincs logika híján. Ámbár . . .  És mégis . . .

Nézzék csak a házasságon kívül született gyermekeknek az el
nevezését. A törvény törvényteleneknek jelenti ki őket, holott 
ugyanazon emberi, természeti, sőt isteni törvények szerint fogan
tainak és erednek, mint azok, akik házasságon „belül” jönnek a 
világra. Nem hasonló tartamú időszak után születnek-e meg, mint 
„szerencsésebb” testvéreik, s ez idő alatt nem hasonló módon fej
lődne-e az anyjuk méhében, mint emezek? A itörvény, a nagy 
„nyelvész” (amely máskor se mindig nevezi valódi nevén a gye
reket), mégiscsak az utóbbiakat, a boldog vagy boldogtalan házas
ságból származottakat ismeri és nevezi el törvényeseknek. Szóval: 
a törvény nem tudja, mi a törvény. . .

Még különösebb és még logikátlanabb persze, mikor a megelőző 
házasság szentséges pecsétje nélkül világra merészkedett fiút vagy 
leányt „természetesének mondja a nyelvszokás, a sajtó, a szép
irodalom és a művelt közönség. Hogyan? Hát a házasság gyer
mekgyümölcsei talán „mesterséges” úton, homunkuluszgyárban, 
jönnek létre? Mert hiszen a természetesnek a mesterséges az el
lentéte s — logikával gondolkozva — ha a törvénytelen, azaz 
házassági áldás vagy átok nélkül megszületett embercsemetéknek 
a „természetes” jelző dukál, akkor a törvényes formák betartása 
mellett megjelent kis világpolgárokat mesterségeseknek vagy — 
szintén logikusan — természetelleneseknek kellene tartanunk. Pe
dig hát, mi tagadás benne, ha talán kevésbé heves szerelem kelti 
is életre, a házasságban fogant gyermek is egészen természetes



úton-módon szaporítja az emberiséget. Nem igaz? . . .  És mégis — 
fogadjunk! — : a t. c. közönség és a magas nemesség ezentúl is 
törvényteleneknek s egyszersmind természeteseknek fogja tekin
teni a házasság mellőzése vagy közben jötte nélkül berukkolt új
szülötteket, és nem fogja mesterségeseknek vagy természetellene
seknek mondani azokat, akiket szamárul ugyan, de józan logikával 
így kellene hívni, mihelyest amazok az egyedül természetesek.

*

S mivelhogy már nyelvi kérdésről van szó, nem hallgathatom 
el megdöbbenésemet azon a jelenségen, hogy sok — máskülönben 
művelt — ember mily kevéssé szereti az anyanyelvét, amelyet pe
dig azért emlegetnek együtt az anyával, akit még a legelvetemül
tebb gonosztevő se tagad meg, hogy ez is hirdesse, mily szeretet
tel tartozunk iránta. Itt természetesen nemcsak arról a nyelvről 
beszélek, amelyen ezt az újságot írják, de minden nyelvről mint 
millió meg millió ajaknak az anyanyelvéről. S csak azért gon
dolok most elsősorban a magyarra, mert az nekem is anyanyel
vem, a legjobban ismerem, s mert ennél tapasztalom legtöbbször 
azt a könnyelmű és léha nembánomságot, amellyel éppúgy bán
nak el vele azok, akik kívüle egyetlen más nyelven se értenek, 
mint azok, akik még néhány nyelven tudják kifejezni magukat. 
Se francia, se szláv, se olasz, sem semmiféle más emberfajnál nem 
találjuk az anyanyelvnek hasonló elhanyagolását és vétkes sem
mibevevését. Egy August Lewald nevű német író mintegy száz 
év előtt panaszosan, de igen találóan írta: a műveletlen francia 
(pincér, kocsis, szakácsné, kofa) jobban beszél a.nyany.elvén, mint 
más- nemzetbeli.művelt a magáén. Lewald; úr itt alkalmasint a. né
metekre. gon dolt;akik .abbán az,. időben . szintén /- nem ■ becsülték 
még: kellően* :a nagy Goethéjük nyelvét, amelyet- pongyolán, .ha
nyagul-éj tették. Ők már azóta megszerették ezt .a kincset, — eb- 
lenben a nyelve sorsáért aggódó magyar író ma okkal-joggal ke
sereghet* hogy a műveletlen német (az esetleges dialektustól elte
kintve) korrektebbül szólal meg az anyanyelvén, mint sok művelt 
magyar a magáén.

Ennek a műveltnek a saját nyelve sehogy se akar neki szívügy 
lenni, s ha a nyelvét féltő-szerető író vagy más entellektüel vala
mely hibájára, s főleg a társalgásában hemzsegő germanizmusokra 
figyelmezteti, akkor vállat von, tovább töri-zúzza a nyelvet (cár 
tel est són plaisir!), s még meg is haragszik az illetéktelen tanács



adóra, akinek a kioktatása egy csöppet se érdekli, s akiről ebbe 
a pár rövid szóba foglalja össze a megvető ítéletét:

— Ez egy kiállhatatlan ember!
Anji persze újabb magyartalanság és sült germanizmus, mert 

ha kiállhatatlan is az az ember, semmi esetre se egy kiállihatatlan!
De hát tessék megfigyelni a becses környezetüket, nem így be- 

szél-e belőle hatból legkevesebb öt és legfeljebb hat? (Ezt termé
szetesen csak a nagyobb hatás kedvéért írtam, de hát az ilyet ret
tenetesen kell túlozni, ha azt akarja az ember, hogy tudomásul 
vegyék.)

Bennem is megvan az a naivság, hogy néha egyik-másik isme
rősömet figyelmeztetem azokra az ordító németségekre, amelyek 
a máskülönben okos és élvezetes beszédét elcsúfítják, s ezek ilyen
kor rendesen azt felelik:

— Eh, mit! Nem tesz semmit! Az a fontos, hogy megértsék az 
embert!

(S ebben még félig-meddig igazuk is lehet. Mert sokan a hibás 
beszédet, mivelhogy maguk is hibásan beszélnek, könnyebben ér
tik meg, mint a korrektet.)

Hány embert kértem például — mondani se kell tán, hogy 
hiába —, hogy „önhitt” és „elbizakodott” , „képzelődő” , „magahitt” , 
„rátartós” vagy „rátarti” helyett ne használja derűre-borúra a ma
gyartalan és még hozzá rosszul is hangzó „beképzelt” -et, a német 
„eingebildet” -nek betű szerinti, szolgai és ízléstelen fordítását, 
amely sehogy se egyezik a nyelvünk szellemével. Ezek közül va
laki, hallom, így nyilatkozott rólam:

— Ez egy beképzelt ember! Azt hiszi, mert írt néhány könyvet, 
már joga van leckéztetni felnőtt embereket!

Ezt a derék urat arra is nemegyszer figyelmeztettem, hogy ha
tározatlan névelőt csak ott kell használni, ahol az elkerülhetetlen 
— a jelen esetben például: nem. S ha e sorok írója csakugyan 
elbizakodott (és a világért se: beképzelt), akkor is egyszerűen „el
bizakodott ember” és nem „egy elbizakodott ember” .

De higgye meg az az úr: éppoly kevéssé vagyok elbizakodott, 
mint (óh, borzalom!) „beképzelt” , csak a nyelvemet szerető em
ber vagyok, míg ő csakugyan elbizakodott (vagy ha jobban sze
reti: ,,egy beképzelt”) férfiú, mihelyest azt hiszi, hogy a tekinté
lyén vagy a méltóságán csorba esik, ha beismer és korrigálni igyek
szik egy hibát, amelyet, fájdalom, sokadmagával követ el naprul 
napra. Óh, mert újságokban, sőt „örökéletre” szánt könyvekben 
is találkozunk ezzel a német-magyar szóval, — remélem csak



azért, mert az íróiknak eszükbe se jut tán, hogy szabad olyan 
szókat is használni, amelyek a nyelv szelleméből fakadtak és nem 
szolgai fordítások. Hiszen a mutatóba közölt féltucat jelző, ha nem 
is mind kifogástalanul kifejező, de egytől egyig eredeti, s közülük 
kettő-három nemcsak szebb a „beképzelténél, de világosabb is 
annál, mert érthetőség céljából nem kell előbb visszafordítani 
németre . . .

És aztán: elbizakodottságra vall, iha az író olykor leckét próbál 
adni felnőtteknek? Felelet: az £gész irodalom — nemcsak a tudo
mányos — azon alapszik, hogy felnőttek tanítják a felnőtteket. 
Csak a tudatlanok szoktak haragudni, ha valamely kérdésben ta- 
nulnivalójuk akad. (Mert azt hiszik, már mindent tudnak.) Remé
lem, nem ilyenek olvasták ezeket az igazán nem „beképzeltség” - 
ből fakadt sorokat. S ha így van, akkor talán máskor is fogunk 
nyelvészkedni.



A NYELVRŐL MÉG EGYSZER

A Bácsmegyei Napló újabban két cikket is közlött a nyelvtisz
taságról és a nyelvtisztogatásról. Mind a kettő azt kívánja az 
írói és újságírói lelkiismeretességtől (s valószínűleg a levélíróétól 
s minden társalgást folytató magyar embernek az anyanyelvszere- 
tetétől), hogy lehetőleg szokjon le az idegen szavak használatáról 
s beszédben-írásban csak magyar szóval éljen. Dicséretes óhajtás 
és becsületes szándék, amelynek én is lelkesedéssel tapsolok.

Ám a föladat alighanem nehezebb, mint aminőnek a buzgó 
apostolai gondolják. Nincs minden magyar írónak, főleg erre mi
felénk (s még kevésbé persze minden magyar embernek) akkora 
szókincse, hogy mindent jól és jellemzően fejezhessen ki más nyel
vekből kölcsönkért szavaknak a segítsége nélkül. Ehhez a nyelv- 
tisztasághoz és — tisztántartáshoz nemcsak lelkiismeretesség s a 
nyelvnek imádata kell, hanem bőséges tanulmány is, — sőt az is 
szükséges, hogy aki a cikkező urak által föltételezett becsvággyal 
ír, annak a keze ügyében legyen a nyelv tudományos szótárán, a 
nyelvtörténeti, táj- s mesterségek és egyéb szakszótárakon kívül 
még ugyanannyi két nyelvű szótár is, ahány idegen nyelvet csak 
ismer. Mert még a legmagyarosabb íróval is megtörténhetik, hogy 
valamely szó nem az anyanyelvén jut az eszébe. Nos, az ily fel- 
készültség s az e segédkönyvekkel való babramunka nem áll min
denkor rendelkezésére még annak a „fölkapott” írónak sem, aki 
oly könnyűséggel él meg a mesterségéből, mint a fölkapott orvos 
vagy ügyvéd a magáéból, — s természetesen még kevésbé annak, 
aki csak pihenőóráiban áldozhat a múzsának, a napja nagy ré
szét pedig hivatalban vagy egyéb „főfoglalkozás”-sal kénytelen 
tölteni. . .  Hiszen nemrég ugyanennek a lapnak hasábján sajgott 
fel a panasz, amely semmiképpen se túlzott, hogy ebben az or
szágrészben alig van magyar író, akinek az irodalom, még ha



egyetlen szerelme is, egyben egyetlen foglalkozása is volna. A leg
többnek bizony egyebütt kell körmölni, aktát elintézni, gyógysze
reket rendelni vagy készíteni, egyházi funkciókat végezni, bíróság 
előtt tárgyalni, sőt olyan is van (s nem a legkevésbé tehetséges) 
köztük, aki a hivatásánál fogva a szakácsművészetet gyakorolja. 
Mind csak lopott órákban és ajándék-vasárnapokon írhatják meg, 
ami a szívükön fekszik, dologmentes idejükben, amikor megköny- 
nyebbülten sóhajthatják a költővel: Deus nobis haec otia fecit. 
Honnan vegyen az ily író annyi otium-ot (bocsánatot kérek a la
tin szóért, amelyet sietek hamarosan magyara fordítani: annyi 
ráérést), amennyi szükséges, hogy kikerülje az elébe tolakodó sok 
idegen szó zátonyát?

Bizony nem szabad az ily nehéz helyzetben „alkotó” írótól vagy 
a köteles sietséggel robotoló újságírótól azt követelni, hogy az 
idegen szavak teljes kiküszöbölésével csak tiszta magyarokat hasz
náljanak. A németeknek hasonló küzdelme (Los von den Fremden- 
wörtern!) évtizedek óta tart, s azért még mindig akadnak írók, 
akik Trottoir-1 írnak és nem Bürgersteig-ot, és ezerszámra van
nak olvasók, akik meg, mikor ez utóbbi szót látják, nincsenek tisz
tában az értelmével, s csak akkor tudják meg, hogy az gyalog
járót jelent, amikor azt visszafordítják nekik (franciára.

— Hja, Trottoir — mondják valószínűleg ilyenkor —, hát mért 
nem mondták mindjárt németül?

Ezt a példát, ha mégoly tréfásnak látszik is, nem komoly ok 
nélkül idéztem. Bizonyítani akarom vele, hogy ebben a kérdés
ben is kettőn áll a vásár. Az olvasó valószínűleg kevesebb idegen 
szót ismer, mint az író, de bizonyára kevesebb magyart is, s ha 
az író közérthetőségre törekszik, néha (szerencsére csak. néha) 
azért is: kénytelen idegen szót használni, hogy a nyájas olvasó 
megértse,:

De minden ily apróbb-nagyobb nehézség eltörpül a hangozta
tott óhaj jogosultsága mellett, s aki figyelemmel kíséri újabb 
irodalmunkat, örömmel láthatja, hogy a mai regény- vagy elbe
szélőíró sokkal több magyar szót és kevesebb idegent használ, 
mint amennyivel Jósika Miklósék, Szabó Richardék, sőt maga a 
bűvös magyar nyelvű Jókai tarkították a regényeiket és „be- 
szély” -eiket. A haladás persze nem elég rohamos, s hogy a két 
cikkíró éppoly jogos, mint nemes óhaja minden vonalon teljesül
hessen, ahhoz még idő és türelem kell.

Ám, amikor magam is óhajtandónak és nyelvünk méltóságának 
az érdekében siettetőnek tartom, hogy nyelvünk mentül több ide



gén szótól szabaduljon (egészen bajos lesz nélkülük megélni, hi
szen még öreg Madarász-apónak, a szenvedélyes nyelvtiszlítónak 
is megbicsaklott egyszer a nyelve és „országászaf helyett poli
tikát mondott), van valami, amit még ennél is kívánatosabbnak 
tartok. Azt, hogy igazán magyarul írjunk és beszéljünk. Ezt per
sze egyáltalában nem mozdítja elő, és nem is hátráltatja, az a kö
rülmény, hogy hány magyar és hány idegen szót használunk. Itt 
az a fontos, hogy a mondataink magyar szelleműek legyenek és 
nyelvünknek a pszichéjétől fakadjanak, mint ha azok csupa ma
gyar szóból állanak. Idegen szavak használata sokkal kevésbé ide- 
genség, mint az a sok latinizmus, gallicizmus, de főleg töménte
len germanizmus, amelyektől a társalgásunk s még az irodalmi 
nyelvünk is csak úgy hemzseg.

Kisebb baj, ha azt mondja valaki: „apellálok” e helyett: „fel
lebbezek” , mint ha „meghűti magát” , arra a kérdésre pedig, hol 
van a tisztelt ura vagy a becses neje, azt feleli: „el van utazva” , s 
ha tovább kérdezik, hogy mikor jön vissza, így válaszol: „tizen
négy nap múlva” . Lám, az idézőjelek közé foglalt beszédben egyet
len idegen szó sincs, de azért az egész csupa idegenség, merő ger
manizmus, aminőket művelt emberektől is gyakran hallunk s néha 
bizony műveletlen írónál is olvasunk. Nos, nem tehetek róla, én 
szívesebben olvasok (és fogadni merek, hogy a legföldszagúbb, 
legmagyarabb, sőt legmokányabb magyar író sincs más vélemé
nyen) száz latinos, franciás és egyéb külföldi viszonylatú szót, 
mint egyetlen ily sült (vagy: sületlen?) germanizmust. Idegen sza
vakkal megtűzdelten lehet magyar szellemben s csupa-magyarok- 
kal lehet botrányosan magyartalanul írni és beszélni. Csak nem
régiben hallottam egy úriembertől azt a megállapítást egy isme
rősünkről, aki magas állásba jutott, hogy az „messzire vitte” . Bi
zony, e jó úr helyesebben szólott volna, ha azt mondja: „szép 
(vagy: nagy) karriert csinált” , pedig a „karrier” nem magyar szó. 
Igen, de a mondat mégis magyar. Persze még jobb, ha így fejezi 
ki magát: „sokra vitte” , ami még amannál is magyarabb, míg a 
„messzire vitte” szolgai fordítása az „er hat’s weit gebracht”-nak.

Fájdalom, ilyen németségekkel és egyéb magyartalanságokkal 
tele van a társalgási nyelvünk, s nem mentes tőlük a könyveinké 
és az újságíróinké sem. Pedig, nem győzöm ismételni: ez nagyobb 
hiba és súlyosabb merénylet a nyelv szelleme és jelleme ellen, 
mint akárhány nem-magyar szó. Ez utóbbiaknak mégoly nagy tö
megétől is lélek-magyar lehet az írásunk, míg az idegen szavaktól 
nagytakarítással megtisztított nyelv, ha a mondatain meglátszik,



hogy németből ültették át őket a német nyelvnek szellemében, 
csak a szavaiban lesz tiszta és magyar, a szellemében piszkos lesz 
és magyartalan.

Óhajtandó hát, hogy mentül kevesebb idegen szóval éljünk (eb
ben a cikkben én is iparkodtam kevesebbet használni, mint egyéb
kor), de még fontosabb, hogy a nyelvünk szelleme ellen ne vét
sünk, hogy annak a magyarságát iparkodjunk megőrizni. Nem a 
szó a döntő, hanem a szellem.



RÉGI SZÍNÉSZEK ÉS SZÍNÉSZNŐK
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Budapestnek a hetvenes évek elején a Gyapjú utcai német mú
zsatemplomon kívül, amelyet akkoriban tréfásan múzsa-zsinagó
gának neveztünk, tulajdonképpen csak e g y  színháza volt: a Nem
zeti, mert a budai Várszínház annak csak fiókintézeteként szere
pelt, — könnyebben előadható drámai műveket, úgynevezett sza
londarabokat, amelyekhez nem kellett nagy színpad és fényes de
koráció, adtak elő benne az anyaintézet művészei. Az ország 
első színházának hatalmas korszaka volt ez, s még soká eltartott, 
túl az István téri Miklóssy-színház rövid életén, s a Népszínház 
virágzása alatt is, amely 1875-ben nyitotta meg kapuit az egyre 
színházéhesebb közönségnek.

A korszak, amelyre most emlékezem, legszebbje volt a Nemzeti 
Színház már közel százéves történetének. Talán egyetlen téren se 
aratott nagyobb diadalt a sokat emlegetett magyar géniusz, mint 
színházi dolgokban s a Nemzeti Színházzal. A bécsi Burg-színház 
és a párizsi Comédie Française mellett kétségtelenül ez volt a vi
lág legjobb drámai színpada, s a legjobb összjátékot, főleg vígjá
tékokban, a Nemzeti produkált. (E tekintetben csak a meininge- 
niek múlhatták fölül, akik épp akkor kezdték meg művészi tur
néjukat Berlin, később Bécs és végül Budapest felé.) S nem kell 
azt hinni, hogy csak a világot jelentő deszkákon tudott a magyar 
tehetség nagyot alkotni, — voltak a magyar géniusznak más ily 
meglepő slágerei is. Hogy csak egyet említsek: a Borsszem Jankó, 
amely akkortárjban és még hosszú ideig a világ legötletesebb és 
legjobban szerkesztett vicclapja volt, amelyre — ha az időszaki 
sajtóról lesz szó — még visszatérek.

Ez a színházi korszak örök dicsősége marad a Nemzeti Szín
háznak, s — amennyire színészeknél szó lehet halhatatlanságról — 
a színészeinek. Magam hallottam Gabriel Charmes-tól, a Revue



des deux Mondes egyik szerkesztőjétől, aki az évtized végén mel
lettem ült egy Augier-dráma előadásán, hogy ilyen tökéletes elő
adást és hasonlóan finom játékot a franciák büszkesége: a Theatre 
Français se mutat föl. Ha volt is némi túlzás az udvarias franciá
nak a bókolásában, minden bizonnyal több volt benne az igazság, 
mint a túlzás. Egyetlen művészgárda volt ez, amelynek kitűnősé
geire visszaemlékezve, fájlalni kell, amit Schiller is panaszol, hogy 
,,a színész számára az utókor nem fon koszorút” .

Szerdahelyi Kálmán még élt, amikor én az 1872-ik év őszén 
Pestre kerültem, de már nem lépett föl, s rövid időre rá meghalt. 
Már az ifjabb Lendvay Márton is búcsúzófélben volt a színpad
tól és az élettől akkor, — a legjobb Don Cézár de Bazan már 
1875-ben vált meg a szerepeitől s a közönségtől, Tóth Józsefet pe
dig, a legkitűnőbb jellemszínészek egyikét, már előbb vesztette el 
a Nemzeti Színház. Mégis, e nagy veszteségek ellenére is, olyan 
gárda volt ott együtt a Kerepesi úti intim kék-fehér színházban, 
amelyhez hasonlót ma hasztalan keresnénk. Azt a sok egyéni kva
litást, a mestereknek ezt a tüneményes eredetiségét ma rafinált 
színpadi technikával, dekoratív hatásokkal, meiningerei-jel, Rein- 
hardt-trükökkel, kosztümversenyekkel és más ily szurrogátumok
kal lehet csak pótolni. Én még ma is boldog vagyok, hogy osztá
lyosa lehettem azoknak a gyönyörűségeknek, amelyeket e pom
pás színészek nyújtottak nekünk.

Prielle Kornélia, ez a francia eredetű magyar művésznő (az 
apja francia volt), ebben az időben kezdett — honny soit qui mal 
y pense! — „vénülni” . Még megjátszta a „Kaméliás Hölgy”-et, de 
nem úgy, hogy ő is meg lehetett volna az ábrázolásával (mint a 
közönség) elégedve, s ő maga kezdett a matróna-szerepekre 
vágyni. S a színház meg a publikum e cserével nem vesztettek 
semmit, sőt nyertek, mert ez a kitűnő hölgy olyan tökéletes fi
nomsággal tudta személyesíteni az öreg nőket (főleg az előkelőe
ket), hogy az ábrázolásával elhomályosította bájos fiatal pálya
társnőinek a kecses alakításait. A Sainte-Beuve írónői arcképeiből 
vagy egy feudális francia arisztokrata család ősi arcképcsarnoká
nak egy büszke keretéből látszott ez a disztingvált finomságú asz- 
szonyság kilépni. Az „Ahol unatkoznak” öreg hercegnője, a Csiky 
Gergely-féle feledhetetlen „Nagymama” és még sok a szerepkö
réhez tartozó úri dáma csupa kabinetalakításként él az emléke
zetünkben. A nagyvilági lady-nek nem volt a világon tökéletesebb 
ábrázolója, és sokan nyilatkoztak úgy akkoriban, hogy Kornélia 
a színpadon a hercegasszonyok és grófnők szerepében élethíveb-



ben fest, mint a budapesti és párizsi szalonokban a született mág
náshölgyek. Kissé affektáló, bár igen kellemes, précieuse szóejtése 
(olyanformán beszélt magyarul, mint egy francia nő, aki tökéle
tesen elsajátította nyelvünket), amely lehetetlenné tett rá nézve 
minden hősies szerepet, ezeknek a kevésbé heroikus nőalakoknak 
az interpretálására egyenesen predesztinálta a nagyasszonyt, és 
én meg vagyok győződve, hogy nem egy arisztokrata hölgy só
hajtott föl fájdalmasan e finom játéknak láttára: „Óh, ha én ilyen 
előkelő tudnék lenni!” S mikor egyszer Ágai Adolfot figyelmez
tette valaki egy bálban egy mágnásasszonyra, aki a mozdulatai
val, a ha j viseleté vek s a beszédje módjával emlékeztetett a kitűnő 
művésznőre, a jeles író azt felelte:

— Valóban, feltűnően hasonlít hozzá, csak kevésbé előkelő.
Bizony, nem minden grófnőnek sikerült prielle-i módon disz- 

tingváltnak lenni!
És minden gróf se tudott olyan elegánsan mozogni s oly szé

pen megjelenni, mint Náday Ferenc, aki az életben is, a színpa
don is igazándi úri megjelenés volt. Talán azért szerették annyira 
a Kaszinó habitüéi, mert még nekik is tudott valami újat, valami 
előttük ismeretlent mutatni be azokból az ingredienciákból, ame
lyekből a grandseigneur készül. Ő volt a színháznak legelegánsabb 
színésze, elegantiarum magister-e, aki hosszú ideig volt képes 
megőrizni nagyúrias karcsúságát, s amíg — életének a legvégén 
— el nem betegesedett, mindig fiatalosan és rugalmasan mozgott. 
Kissé nazális hangja, amely több értelmességet tudott kifejezni, 
mint érzelmességet — ugyancsak ellensége minden hősszereplés
nek —, szintén támogatta ezt a művészt a specialitásában: elő
kelőségek, finom urak, diplomaták, vivőrök és egyéb gentle- 
man-ek ábrázolásában. Az ő Tholosanját és Olivier de Jalin-jét 
nem múlta fölül Le Bargy alakítása se.

Hogy az ország első műintézetének a színészei oly pompásan 
öltözködtek, azt elsősorban a Náday Feri példaadásának köszön
hette a színház. De a közönség és a kritika aztán el is volt e te
kintetben annyira kényeztetve, hogy ha valamelyik színésznek a 
kabátján egy helytelen ránc volt, azt a közönség a legtöbbször s 
a kritika mindig észrevette. Eőry Gusztáv, igen tehetséges fiatal 
szerelmesszínész (aki később a Népszínházhoz került) vendégsze
repeit akkoriban — 1874-ben — a Nemzetiben. Táray Bélát ját
szotta a Czakó „Végrendelet” -ében. A meleg játéka tetszett a kö
zönségnek, s a kritika is dicsérőleg nyilatkozott róla, de egy lap 
figyelmeztette a vendégszínészt, hogy ha „úri ember vendégségbe
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megy úriházhoz, akkor mind a két keztyűjét begombolja” . Eőry- 
nek csak az egyik volt begombolva .. . Ilyen tökéletességre töre
kedtek akkor a Nemzeti Színházban . . .

Kiválóan érdekes alakja volt az azidőbeli nemzeti színészetnek 
Halmi Ferenc, akit sokan — mint például Reviczky Gyula is — 
nemcsak a Szerdahelyi Kálmán méltó utódának, de egyenesen a 
legkülönbb magyar (színésznek tartottak. E pompás művész az ő 
kissé csapott és keskeny vállával, szűk mellével és tüdővészes ha
bitusával nem tudott olyan elegáns lenni, mint a legfeudálisabb 
kaszinó nívóján álló Náday, de azért az ő megjelenése is „comme 
il faut” volt, pedig nem járta soha a színésziskolát, s mielőtt a 
Nemzetihez került, vidéki városokban egyik trupptól a másikhoz 
vetődött, és színügyi bizottságoknak, jó konyhát tartó mecénások
nak és színészetért (főleg fiatal színészekért) rajongó öreg dámák
nak kellett a kedvét keresnie, hogy — jobb falatokhoz jusson. S a 
játékán* amely elmés volt és finom, éppen nem látszott meg ez a 
szomorú vidéki iskola, de bebizonyult rajta az a törvény, hogy a 
lángésznek nincs szüksége szakiskolára, megtanul az magától és az 
eleven élettől mindent. . .  Halmi úgy játszott, mintha a világ ösz- 
szes színésziskoláit mind végigjárta és mindegyikben tanár lett 
volna .. .

Halmi, ha nem is volt épp genie, igen közel járt hozzá, s any- 
nyit szabad mondani róla, hogy geniális színész volt, s olykor ta
lán kellemetlen is azoknak, akikkel együtt játszott, mert ha ő a 
színpadon foglalatoskodott, akkor nem tudott mellette érvénye
sülni ¡senki. Olyan jelentékenyen, figyelmetkéltően, lebilincselően ját
szott. A közönség szeme mindig rajta függött, az ő embertábrázoló 
tehetsége úgy világított, hogy körülötte elhomályosult minden. 
Pedig Liliomfit és még egy-két igényesebb szerepet kivéve job
bára genrefigurákat játszott, és grazioso-kat alakított, de ezeket 
aztán úgy, hogy — nem lehetett jobban. Rómeó és Júliában pél
dául a Mercutio epizodikus szerepét adta, de amíg a színpadon 
volt dolga, a közönség feszültebben figyelt rá, mint a szép, daliás 
Nagy Imrére, aki pedig pompásan szavalta a veronai ifjú szerel
mes ömlengéseit. Hasonlóan kisebbrendű szerep jutott neki a Ve
lencei Kalmárban, aíhol Gratianót ábrázolta, s ott is oly hatást 
ért el, amely vetélkedett a Shylockéval, pedig ezt Ujházy Ede te
remtette meg fölülmúlhatatlan realitással.

Ez a boldogtalan művész — még mindig Halmiról van szó — 
igen sok adóssággal és súlyos tüdőbajjal szerződött a Nemzeti 
Színházhoz, ahol egyik bajától se szabadulhatott meg. Sem a pén-



zével, sem az egészségével nem tudott gazdálkodni, — mind a 
kettőt a genie-k gondtalanságával pazarolta. Nagy szomorúság, 
hogy oly korán kellett őt elvesztenünk (már 1883-ban!), s a vesz
teség súlyát elsősorban a színésztársai érezték. Mert a színész 
csak a sikereket és a tapsot irigyli a kollégájától, a tehetséget szí
vesen ismeri el benne. A pályatársai a gyászjelentésükben tőle, 
mint a Nemzeti Színház legkitűnőbb tagjától, búcsúztak el. Jól 
tessék figyelni: Nem: e g y i k ,  (hanem pur et simple: leg
kitűnőbb tagjától. Se azelőtt, se azóta hasonló hódolatnyilvánítást 
nem olvastam. Aki olvasott, az jelentkezzen.

Nekem Halmi — mint későbben Kainz — legnagyobb színházi 
élményeim közé tartozott, és néhány szerep játszására negyvennél 
több esztendő után is, mint a tegnap egy történésére emlékezem. 
Arra az alakra például, amelyet az ifjabb Dumas-nak „Dani- 
seffek” című orosz tárgyú darabjában játszott. Igen elegáns és 
kedves követségi attasé volt ő ottan, s a második felvonásban egy 
vadászkalandot mondott el a beszélő művészetnek olyan tökéletes
ségével, aminőre magyar színpadon még nem volt példa. A darab 
premierjén nyílt színen olyan hosszan tartó tapsvihart aratott, 
aminő még a legrafináltabb felvonásvégen is elég jutalom lett 
volna. Nagy esemény volt ez! A Nemzeti elegáns premierközön
sége, amely nyílt színen úgy tapsol, mintha fizetett klakőrökből 
állna! De a Halmi finom művészete kiváltotta az elragadtatásnak 
e zajos megnyilvánulását a szkeptikus publikumtól. . .  Ő volt a 
legtökéletesebb és legfinomabb „parleur” , aki csak elgondolható, 
s talán ő volt az első teljesen pózmentes magyar színész. Az ő 
idejében még szavaltak a színészek, s ő volt az a reformer, aki 
,,beszélni” kezdett.

Talán sokat is beszélek egyes művészekről. Ha így folytatnám, 
sose lennék készen. Akik' következnek, azokról majd kevesebbet 
mondok.

II.

Mivelhogy azt akarom bizonyítani, hogy a régi Nemzeti Szín
ház legalábbis egyenrangú volt a művelt Nyugat legelőbbkelő 
színházaival, kénytelen vagyok — ígéretem ellenére — bővebben 
foglalkozni annak egyes tagjaival. Mégis: ennek a cikknek a sorsa 
miatt kevésbé aggódom, mint a többiért. Talán nem lesz annyira 
unalmas, mint amazok: színésznőkről lesz benne szó.



Még él és kitűnő kondícióban működik a színháznak két művész
nője, akik már ötven év előtt is tagjai voltak e műintézetnek: 
Jászay Mari és Helvey Laura. Nem csodálom, hogy ilyen szeren
csés módon tudtak megöregedni és hogy a régi bravúrral játszhat- 
ják a szerepeiket ma is, mert mind a ketten (hogy Gogolnak egy 
kifejezését használjam) kitűnően voltak szabva és nem kevésbé 
tökéletesen varrva. A varrás még most is jól tart. . . Két „Über- 
weib” volt az izmos fizikummal, nagy ellenállású idegrendszerrel, 
erős akarattal és törhetetlen becsvággyal. A pályájuk kezdetén 
bizony senki se jósolhatta, hogy az egyikből (az „isteni” Laurából) 
milyen hatalmas oszlopa válik a Kerepesi úti színháznak, s hogy a 
másik (a nagy Miriam) legfőbb büszkesége lesz a drámai művé
szetnek, amelyért a külföld is irigyel bennünket.

Helvey Laura akkor magas, nagyon csontos, sovány karú fiatal 
nő volt, aki — bár kitűnően vizsgázott a színiakadémián és amel
lett úri családból származott — se mozogni, se öltözködni még 
nem tudott kifogástalanul. Később ezt a két művészetet a töké
letességig sajátította el, lassan-lassan telt formákra tett szert, be
lehízott az ízléses ruháiba, sőt „veszedelmes” nő lett, a színpadon 
pedig méltó partnere a finom játékban Prielle Kornéliának, és 
Odette-et, Fedorát, Dórát s a többi mondaine nőalakokat úgy áb
rázolta, mint az Odéon művésznői, sőt jobban. Ami annak a bi
zonysága, hogy a színész többet tanul a színpadon, mint az isko
lában, s hogy a közönség szuggerálóbb hatással van rá, mint a 
tanárai. Különösen áll ez a színésznőkre, akik — ha tehetségesek 
— ösztönösen találják el, hogy mi tetszik a kritikának, mi kell a 
közönségnek és hogy — mi az, ami a pályatársakat dühíti. Még 
beszélőbb, szinte klasszikus iskolapéldája ennek a tételnek a még 
mindig ünnepelt tragika: Jászay Mari, akinek félszáz év előtt oly 
szertelen és ügyetlen mozdulatai voltak, hogy azoknak a komiku
mát a művésznőnek már akkor is nemes szavalata se tudta ellen
súlyozni, s megtörtént párszor, hogy a csengő harangszavú és nagy 
értelmességgel deklamáló fiatal színésznőt egy-egy esetlen vagy 
túlságosan stilizált gesztusáért kinevették. De a geniális asszony 
azzal az erős akarással, amely a kiváló tehetségeket jellemzi, le- 
hullajtott magáról minden útbanlevőséget, minden vonást, amely 
ellenkezett az általa ábrázolt komoly sorsú nőknek a méltóságá
val, s csakhamar olyan klasszikus veretű tragédiajátszó lett, akit 
azután nem átallottunk a Signora Ristori mellé és a Frau Wolter 
fölé helyezni.

Ez a nagyszabású asszony akkoriban a kis termetű Kassai Vi-



dórnak, a feledhetetlen komikusszínésznek volt a felesége. Soha 
ilyen kevéssé összeillő párt nem látott a világ, amely, ha házas
társakról van szó, mindjárt azt keresi, hogy pászolnak-e együvé. 
Bizony, nem pászoltak. A különben is kicsi (Kiss Józsefnél is ki
sebb) Kassai szinte törpének látszott az impozáns megjelenésű 
Mária nagyasszony oldalán, ez pedig majdnem óriásnak tűnt föl 
az apróka ura mellett. Amúgy is a lehetetlenség, vagy legalábbis 
a valószínűtlenség benyomását keltette a klasszikus drámák ko
moly képű és hősies külsejű heroinája szövetségben a burleszk 
komikumnak a clownszerű képviselőjével. Az antik tragédiák hős
nője karöltve a hóbortos operettek nevettető bohócával! Nem 
csoda, hogy Medea és Menelaus, Elektra és Bobéche-király nem 
maradtak sokáig együtt. Pedig ez mégis érdekes házasság volt, 
amelyről a Goncourt-oknak kellett volna regényt írni, mert talán 
először — s lehet, hogy utoljára — került össze két ilyen ellen
tét: a világ egyik leghatalmasabb erejű drámai művésznője s min
den színpadok egyik legtökéletesebb komikusa. . .  Ez utóbbinak 
egyébaránt csak a keresztneve meg a foglalkozása volt „vidor” , ő 
maga halálosan komoly úr volt, s az még ma is, aki világéleté
ben, mint sok más komikus színész, arra törekedett a legnagyobb, 
szinte beteg vággyal, hogy tragikus szerepekben léphessen föl s 
hogy egyszer megjátssza — Hamletet. Az intelligenciája megvolt 
e vállalkozáshoz, az bizony, de az ő szerencséjére, meg a közönsé
gére, nem volt soha alkalma Of éliát kolostorba, Rosenkrantz és Gül
denstem urakat pedig a poklok fenekére küldeni. . .  Mária asz- 
szony művészi egyénisége harmóniásabb volt mindig, — őt való
színűleg sohase nyugtalanította az a „becsvágy” , hogy Gurli-szere- 
peket játsszon, vagy a „Tücsök” címszerepében lépjen föl.

Márkus Emília csak évekkel későbben — de már süldő lány 
korában — került a színházhoz, s mindjárt elárulta, hogy nem 
közönséges talentum. A szép szőke gyermek már kezdetben azzal 
a fiatal bájjal játszta meg Júliát és Desdemonát, s nemsokára 
Oféliát, amellyel a hatvanéves még mindig szép asszony ma is di
csekedhet, megcáfolván azt a legtöbb fiatal színésznőre ráolvasott 
tételt, amelyet Diderot hangoztatott először, hogy nagyon fiatal 
színésznők még nem tudnak fiatal szerepeket jól megjátszani. 
Mert hiszen annyira fiatalok, hogy n e m  j á t s z h a t j á k a  fia
talt. Ez a szépséges fiatal művésznő halomra döntötte ezt a dog
mát. Akkor azt bámultuk benne, hogy így tud fiatalt játszani, 
most pedig azon ámul a világ, hogy még ily fiatal. Geniális fér
fiak és nők tovább maradnak frissek, mint mások, szürkék, s



azért az Emília asszony örök ifjúságán nem kell csodálkozni, 
velejárója ez a nagyobb tehetségnek. Öt már 19—20 éves korá
ban jeles művésznőnek ismerte el a kritika, olyannak, aki pályá
jának a zenitjét szokatlanul korán tudta elérni, — szerencsés te
hetsége pedig megengedte neki, hogy negyven esztendőn túl is 
képes volt e művészeti magaslaton a hanyatlás veszedelme nélkül 
megmaradni. Tehetséges fiútestvéreknek (Márkus Istvánnak, Mik
lósnak és Józsefnek) a még talentumosabb nővére volt ő, s amel
lett oly megható módon szép, hogy már a megjelenése is elbűvölte 
a nézőket éspedig nemcsak a férfiakat, hanem a nőket is, akik 
internátusbeli lányoknak a lelkesedésével imádták, s ha csak egy 
szemernyit voltak szőkék, szerettek volna hasonlítani hozzá, s utá
nozták őt, amennyire a festői képességük és a fodrászművészet 
megengedte. Kevés nőbe voltak annyian szerelmesek, mint e szép
séges lányba és később asszonyba (Pulszky Károlynak, a tragikus 
véget ért kitűnő műtörténésznek és ma is pótolhatatlan műértő
nek és műbecslőnek lett a felesége), akinek elég volt végigmenni 
akkortájt az utcán, hogy — amint ő mondja egyik szerepében — 
„figyelme tárgya” legyen „minden figyelőnek” , s elhomályosítson 
minden más asszonyi couleurt: szőkét, barnát, vöröset és színve
gyest. Már akkor kapta a „szőke csoda” nevet, s ezt a nemesi pré- 
dikátumot joggal viselheti ma is. E jellemző nevet, ha az emlé
kezetem nem csal, Bartók Lajostól kapta, aki maga is szőke volt, 
de azért nemcsak barna nőkért lelkesedett.

A Küry-rajongás, meg a Fedák-láz, amely később hevítette a 
színház járókat, csak egy kis hőemelkedés ahhoz a lángoló imádat
hoz képest, amellyel a budapesti férfivilág a fiatal Márkus Emí
liát bálványozta, csakhogy ez utóbbi ünneplés, mert hiszen komoly 
drámai művészetről és művésznőről volt szó, diszkrétebben jelent
kezett. Fedák-arckép (és persze cipőkrém is) bizonyára több fo
gyott el az országban, de a „szőke csoda” több álmot zavart meg, 
mint bármely más színésznő. . .  Legmeghatóbb szerepe Márkus 
Emíliának (vagy ahogy ő szerette magát hívni: Emmának) talán 
Desdemona volt, akinek szűzi szendesége, asszonyban megnyilat
kozó leányossága, becsületes gyanútlansága, őszinte libasága soha 
és sehol se talált jobb és szebb ábrázolóra. A hajának és az arcá
nak velencei színei, megjelenésének Tizianra és korára valló köl- 
tőisége hozzájárult ahhoz, hogy ebben a szerepében találtuk őt a 
legérdekesebbnek, s azt hiszem, maga Shakespeare (aki bizonyo
san nagyon sok szépet álmodott) se álmodhatta meg a Brabantio 
édesen buta lányát s a fekete Othello kis fehér feleségét tökéle



tesebbnek. Ám a Júliája is feledhetetlen, s hogy nagyot ugorjak 
a komoly múzsától a komolytalanhoz: a „Vasgyáros” Claire-jét, 
ezt a karzat számára stilizált vértelen asszonyszemélyt is oly fi
nom vonásokkal ruházta föl, amelyekről Ohnet mester nem is ál
modott. Nórával később birkózott meg, s e problémás szerepet 
ibseni megértéssel kreálta, s jobban megjátszottá mindenki más
nál. Igen nagy repertoárnak volt mindig az ura, s ha beszéde egy 
árnyalattal természetesebb, akkor a tökéletességéhez valóban nem 
hiányozna semmi.

III.

Még mindig a Nemzeti Színháznál tartok, amelynek 40—50 év 
előtti művészei egyenkint is külön tanulmányt érdemelnének. Ha 
rájuk gondolok, nem győzök sajnálkozni azon, hogy a „halhatat
lanságuk” csak évtizedekig tart. A pompás Szathmárynéra már 
csak az öregek emlékeznek, pedig egyik-másik alakítása — pél
dául Rómeó és Júliában a Dajka — örök életre lett volna méltó. 
Már vénülő dáma volt, mikor a művészetével megismerkedtem, de 
még az ereje teljében, amelyet haláláig meg tudott őrizni. Való
sággal igen szomorú asszonyság volt, aki nem a legjobban gazdál
kodott s állandóan pénzzavarokkal küzdött, de ahogy a színpadra 
lépett, elfelejtette a hitelezőit és egyéb kellemetlenségeit, s olyan 
ellenállhatatlan komikummal játszott, mint a gazdag gondtalan
ság. E tekintetben hasonlított Vízvárihoz, — abban tudniillik, hogy 
elég volt megjelennie és a száját kinyitni, hogy a közönség ka
cagjon. Amúgy persze nem volt hasonlatosság köztük, mert Víz
vári a szerző emberek közé tartozott, és nyárspolgári módon jól 
gazdálkodott. S így könnyű volt neki nevetni és nevettetni. De 
nem könnyebb, mint Szathmárynénak, aki az ő bohemtempera- 
mentumával túltette magát minden bajon, ahogy színpadot látott.

Olyan jóízűt, mint akkor, amikor ez a nagy színésznő „komiká- 
zott” , most már nem nevetnek. Az élet is szomorúbb, s az embe
rek kevésbé naivak . . .

A Feleki-pár is a Színház vezérkarához tartozott, s a még min
dig szép Munkácsy Flóra (Felekiné) pompás partnere tudott sze
relmes szerepekben lenni az akkor egészen fiatal Náday Ferinek, 
míg Feleki a házsártos, ideges és beteges alakokat igen stílusosan 
ábrázolta. A Völgy Liliomában Mortsauf grófot, az Idegesekben



pedig az egyik nervózus bácsit a képzelhető legszerencsésebben 
alakította.

Tagja volt a hetvenes években Molnár György is a Színház
nak, a magyar színészet e nagyon érdekes alakja, aki mint tragi
kus színész igen tehetséges, mint rendező pedig egyenesen geniá- 
lis volt. Learban és III. Richardban minden modorossága mellett 
is nagyon figyelemreméltó alakításokat nyújtott, e shakespeare-i 
művek színrehozatalánál pedig olyan rendezői ügyességeket pro
dukált, amelyeket később Chronegk-nél, a meiningeni udvari szín
ház igen ügyes, de kevésbé eredeti főregisseur-jénél bámultunk 
meg, s amelyek még később a Reinhardt színpadán aratták leg
nagyobb diadalaikat. Senki úgy nem tudott a semmiből valamit 
és a valamicskéből sokat csinálni, mint Molnár György, aki olyan 
fölvonulásokat, csoportosulásokat, hullámzó életet és tömegmoz
gást tudott a világot jelentő deszkákra varázsolni, mint előtte 
senki. Korának valószínűleg ő volt a legjobb rendezője, s nagy 
kár, hogy érzékeny s nehezen összeférő természeténél fogva nem 
tudott sokáig sem a budapesti, sem pedig később a kolozsvári 
Nemzeti Színháznál megmaradni. Így is azok az esztendők, ame
lyeket ott töltött, nem maradtak meddők, s a rendezés az ő tá
vozása után is gondos s invenciózus maradt, mert akik utána jöt
tek, belátták, hogy az ő módszere felel meg legjobban egy első
rendű színház igényeinek.

Nemsokára Csillag Teréz is jött, aki a hamar kidőlt kedves 
hangú Kocsisovszky Borosának {a Molnár György feleségének) az 
örökébe lépett, s mindaddig utolérhetetlen leányossággal és szű
zies bájjal csicseregte el a magyar, és francia vígjátékok naiv 
leánykáinak a szendeségeit, amíg csak — meg nem őszült. Na
gyon sokáig tudott gyermeteg szerepeket játszani, s már igen ko
rán lett egyik méltó kedvence a közönségnek, míg Gerő Linának 
például csak akkor sikerült elismert jó naivának lenni, amikor — 
negyvenesztendős lett. A híres Friederike-Gossmann, aki az ura (egy 
Prokesch-Osten gróf kedvéért) lemondott a színpadról, ötvenéves 
korában tette azt a kijelentést, hogy szeretne még egyszer a „Tü
csök” címszerepében föllépni, mert „érzi, hogy azt csak most tudná 
igazán jól megjátszani” . A nő genialitása (s a színésznőé különö
sen) abban áll néha, hogy korán lesz teljes nővé és mégis — vagy 
tán épp ennélfogva — sokáig tud fiatal maradni. Ninon de 
l’Enclos valószínűleg azért lett halhatatlan, mert szokatlanul so
káig maradt fiatal és szép, és Prielle Kornélia, Márkus Emília és 
Csillag Teréz nemcsak azért méltók a figyelmünkre, mert kiváló



művésznők, de azért is, mert sokáig maradtak birtokában a no (és 
kivált a színésznő) legnagyobb kincsének: az ifjúságnak.

A férfiak közül a már vénülő Szigeti József még jó ideig mű
ködött, s bár a szerepeit ritkán tudta (némelyek szerint nem is 
tanulta meg, mások szerint elfelejtette őket), mégis kifogástalanul 
játszott. Modern szerepekben — néha ilyeneket is ráerőltettek — 
meglátszott rajta, hogy régiszabású színész, de klasszikus alako
kat klasszikus tökéletességgel alakított, s a Fallstaffja, merem 
mondani, jobb volt a Baumeisterénél. Ebben a szerepében nem is 
cirkált állandóan a súgólyuk körül, mint egyéb szerepeiben, ahol 
a félszemével mindig azt üzente a súgónak, hogy: hangosabban! 
Ezt a szerepét pompásan tudta, betűről betűre, s itt olyan ottho
nosan mozgott a színpadon, mintha a többi szereplők mind ven
dégek lettek volna ottan. . .  S ez a kivételes szereptudás, amellyel 
a shakespeare-i szellemnek hódolt be Józsi bátyánk, nem akadá
lyozta meg abban, hogy indulatszavakkal, sőt egyéb szöveggel is 
ne bővítse a Fallstaff mondásait, nagy meglepetésére a Shakes- 
peare-t ismerő közönségnek s még nagyobb ámulatára a vele ját
szóknak, akik nem győzték bámulni öreg kollégájuk fiatalos in
vencióját. Szigeti bácsi nem tudta a szerepeit egyformán, a be- 
tanultság sablonja szerint játszani, s éppen úgy, mint Blaháné — 
ez a talán legnagyobb színészgenie —, egy-egy mozdulattal, vá
ratlan fordulattal, egy sóhajtással vagy felkiáltással s a szövegbe 
beleszőtt mondással néha egyenesen csodálatra ragadta a kritikust. 
(Amikor Beöthy Zsolt és Rákosi Jenő akkoriban azon vitatkoz
tak, hogy ki volt nagyobb: Hegedűsné-e vagy Blaháné, Rákosi 
Jenő ez utóbbi mellett épp ennek a rögtönző képességnek, e szinte 
tudattalan szerepmódosító tehetségnek a hangsúlyozásával tört 
lándzsát.)

Volt Szigetinek egy kevésbé klasszikus szerepe is: az Erckmann- 
Chatrian Rantzau Testvérek című szentimentális drámájában, 
amely külsőségek folytán maradt feledhetetlen az akkori közön
ség előtt. Ő és a testvéröcese, Szigeti Imre, itt egy egymáshoz 
alakban és arcban hasonlító testvérpárt játsztak, olyan döbbene
tes hasonlatossággal, amely az ijedelem meglepetésével hatott. 
Pusztán a színházi fodrász s a festékes doboz ilyen kísérteties ha
sonlóságot nem produkálhat, — ehhez művészet kell. Aki a két 
Rantzaut a két Szigetitől látta, nem felejti el soha, pedig — föl
teszem róla — sok jobb darabot látott.

Minden egyes színészről, akik e korszakban a Nemzeti Szín
háznál működtek, külön cikket volna érdemes írni, s talán olvasni



is. (Ha ti. olyan író írná, és nem én, akit élvezet olvasni.) Itt van
nak például — azaz: fájdalom, voltak — Ujházy és Vízvári, akik 
már a hetvenes években művészetüknek a csúcspontján állottak. 
Az olyan előadás, amelyben mind a ketten részt vettek, ünnepe 
volt a közönségnek. A „Cox és Box” című angol bohózatot, fo
gadni merek, sehol a világon nem adták annyi humorral és ötle
tességgel, mint ez a két isten kegyelméből való művész. És mind
kettőnek nem egy szerepe volt, amelyet kívülük senki se tudott 
megközelítőleg se olyan eredeti módon megjátszani. Az Ujházy 
Ede Shylockja és Constantin abbéja olyan tökéletes művészpro
dukciók, amelyekre még a ma élő nemzedék is élénken emlékez
het. Félek, hogy sose fog ezekhez hasonlót látni.

Ujházyt nemcsak a színházi publikum kedvelte, de mindazok 
szerették, akik vele a régi Nemzeti Színház udvarán, ez elméssé- 
gektől sziporkázó szabad ég alatti kaszinóban és egyebütt, a Pan- 
nónia-kávéházban és a Vampeticsban összekerültek. Nem volt épp 
szellemes, de amit mondott, annak tűnt föl, mert szellemesen 
mondta. S nem ér ez többet, mint az az esprit, amely észrevétlen 
marad? A társalgása, amely szeszélyes volt és csapongó, sose un
tatott senkit, s a hallgatásában is volt valami mulattató. Mint ta
nárt is imádták, s különösen a lánynövendékek rajongtak érte az 
akadémián, amint egy leendő fiatal művésznő mondta: talán azért, 
mert ő nem libáknak szid bennünket, hanem marháknak. (A 
„marha” szó olyan komikusán hat, ha fiatal leányoknak mondják, 
s a „liba” oly valószínűen!) Ez a népszerűvé lett szidás volt a 
Mester legismertebb szállóigéje, amellyel éppúgy traktálta azokat, 
akiket szeretett, mint azokat, akiket ki nem állhatott.

Egy úriember, aki nagy bámulója volt Ujházynak, egyszer így 
szólt hozzá:

— Mester. Nagy kérésem volna.
— Halljuk! — dörmögte Ujházy.
— Nézze, mi már évek óta ismerjük egymást és én oly nagy 

rokonszenvet táplálok ön  iránt. . .  Kérem, tiszteljen meg azzal, 
hogy tegezzen engem!

Ujházy szokása szerint kissé fölkapta a fejét, elmosolyodott, s 
így szólt:

— Te marha!
S a tetu-barátság meg volt alapozva . . .  Az ügy emlékeztet az 

idősb Dumas esetére, akit egy tisztelője hasonló kéréssel osro- 
molt meg. A népszerű író gondolkozott egy percig, s aztán így 
szólt kedélyesen:



— Adj kölcsön 25 aranyat.
Vízvárinak már a sajátos recsegő hangja olyan kapitális volt, 

amelyért minden komikus színész megirigyelhette, s hozzá olyan 
mimikája, amely e kapitálist legalábbis megkettőztette. Mielőtt 
megszólalt, már megnevettette a közönséget, s ahogy az első recs- 
csenés elhagyta a száját, a nézőtér kacagásban tört ki. Ám azért 
semmiképpen se volt bohóc-természet, és sose akart kevésbé ne
mes lenni az írónál, aki a szerepét írta. Az egyik sírásót Hamlet- 
ben olyan finom intelligenciával játszotta, hogy ez epizodikus sze
repben is méltó maradt Shakespeare-hez és a legjobb Hamlet- 
színészhez.

Nagy Imre pompásan deklamált s a legszebb férfiak egyike, 
akiket színpadon láttam, — csak a bécsi Burg-színház Robertje és 
a meiningeni Nesper voltak hasonlíthatók hozzá. Éppily kivételes 
szépségű volt a színésznők között Hegyessy Mari (a városunkból 
származott Berghammer Mari), akinek tökéletes szoborszépsége 
igen szerencsés adomány volt, de a színház másik szép emberét 
— a szerencsétlen Nagy Imrét — boldogtalanná tette. A nagy 
szépségű, de kevésbé temperamentumos és szeretkezésre nem vá
gyó erényes asszonyt hidegen hagyta a gyönyörű emberpéldány 
ostromló szerelme, s a legszebb Antonius, a pompás megjelenésű 
Hamlet, a legideálisabb külsejű Rómeó szerelmi bánatában agyon
lőtte magát, mint egy éretlen diák. Nem tartozott a színház leg
nagyobb sztárjai közé, de a helyét mindig jól megállta, s a klasz- 
szikus repertoárnak szinte nélkülözhetetlen daliás alakja volt.

Kellene még írni a régi intendánsokról, különösen a kedves „pe- 
pita-báró” -ról: Podmaniczky Friciről és a volt igazgatókról, első
sorban a nagyérdemű Paulay Edéről. Lehetne még adomákat 
feleleveníteni, amelyeket rég elfeledtek, és pletykákat, kifecsegni, 
amelyek ma sem volnának egészen érdektelenek, de jobb, ha az író 
elhallgat valami érdekeset, mint ha megír fölöslegeseket. . .
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JÓKAINÁL

Mikor 1884 nyarán megkaptam Rudolf királyfinak Laxenburgban 
kelt levelét, amelyben felhívott, hogy az „általa tervezett Osztrák— 
Magyar Monarchia írásban és képben című munka létrehozásához 
közreműködésemmel hozzájáruljak” , ez a kitüntetés igen jól esett 
még meglehetősen fiatal és hiúságtól valószínűleg nem egészen im
munis írói kicsi egyéniségemnek. (A mai Vajdaság területén tud
tommal csak Hadzsits Antal kedves bátyámhoz és nemes kollégám
hoz, a szerb „Matica” nagyérdemű elnökéhez intézett hasonló fel
hívást a nagy mű védnöke.) De még jobban örültem a levél végén 
foglalt fölszólításnak, amely így hangzott:

Azon biztos reményben, hogy uraságod a munka minél 
tökéletesebb összeállításának sikerét előmozdítani óhajtja, 
kérem uraságodat, szíveskedjék ez iránti készségét s egyéb 
erre vonatkozó nézeteit Jókai Mór úrral közölni, ki a munka 
szervezete és egyéb feltételek iránt felvilágosításokat adand.

Boldog voltam, hogy így alkalmam nyílt a legnagyobb magyar 
regényíróval, akit eddig személyesen nem ismertem, végre talál
kozhatni, s néki megköszönni a jó (vagy rossz) véleményt, ame
lyet magának rólam alkotott. A kérdéses levelet ugyanis ő cí
mezte a maga lilatintás gyönyörű gyöngybetűivel, s a borítékra 
— valószínűleg azért, hogy a posta könnyebben találjon rám — a 
nevem alá ezt a jelzést írta: „a M. Tud. Akadémia tagja” . Jókai 
nagyon keveset tudott az írótársairól, még azokról is, akiket kö
zelebbről ismert s akikkel gyakran volt együtt, — hát még azok
ról, akiket sohase látott! Így voltam én az ő szemében akadémiai 
tag! . . .  Az a korszak volt ez, amelyben mindenki „nagyságos úr” 
volt (ami alapjában a legdemokratikusabb dolog, mert ha min



denki nagyságos, akkor senki se az), s mindenkiről a legjobbat 
tételezték föl. A mi nagy Jókaink is így gondolkozhatott, amikor 
a címzést írta: higgyük róla a legjobbat, nevezzük ki akadémi
kusnak, ami semmi esetre se sértő. . .

Tehát keressük föl az Arany Ember szerzőjét!
Fiatalkoromban különben is gyakran jártam Balatonfüredre. 

Azon a nyáron (1884) is megfordultam e kedves fürdőhelyen, ame
lyet akkor még a derék jó Écsy László bácsi igazgatott patriár- 
kális-bájos pongyolasággal, s ahol éppen abban a szezonban Szik- 
lay János kedves és szeretett barátom a Balaton-Egyesületet szer
vezte, amely mindkettőnk dédelgetett kedvenc eszméje volt. Né
hány évvel előbb az egyesülés eszméjét én vetettem föl a sajtó
ban, és Sziklay János nagy hivatottsággal s kedvvel dolgozott az 
organizálás nehéz művén. Ő volt szíves elküldeni valakit a Jó- 
kai-villába tudakolni, hogy annak nagynevű tulajdonosa engem 
mikor fogad. A válasz hamarosan megjött: aznap délután négy 
órakor.

öreg asszonyság fogadott, akit sehol másutt fel nem ismer
tem volna. Itt mindjárt tudtam, hogy a költő felesége. Bár in
kább festett úgy, mint a szakácsnéja, s a legjobb esetben, mint 
a gazdasszonya.

Bemutatkoztam a láthatóan rosszkedvű néninek, aki — némi 
gondolkozás után — kezet nyújtott, amelyet én hódolattal meg
csókoltam, s aztán megkérdeztem:

— Hogy’ érzi magát, nagy Művésznő?
— Mint afféle elfelejtett vénasszony — felelte kedvetlenül.
— Óh, nem felejtettük el, mélyen tisztelt Nagyasszony — pró

báltam vigasztalni. — Akik még lelkesen tapsolunk az alakításai
nak, nem felejthetjük el soha.

Túlzottan hízelegtem e szavakkal, mert hiszen én csak kétszer- 
-háromszor tapsolhattam mindössze a rég nyugalomba vonult mű
vésznőnek, amikor már nem volt működő tagja a Nemzeti Szín
háznak, s már csak szívességből lépett föl s csak kegyeletből lép
tették föl olykor.

A felelete nagyon is rövid volt.
— Elmúlt — mondotta.
— A képviselő úr már nem pihen? — kérdeztem aztán.
— Már nem. Várja.
örült, hogy vége az audienciának, s megvallom, én se búsul

tam rajta. Laborfalvy Róza igen rosszkedvű volt aznap (s az esz
tendőnek még 364 napján), s olyan ábrázatot mutatott, amely már



rég elszokott a mosolygástól. A heroina átka ez. A komoly és tra
gikus szerepeik az arcukon lemoshatatlan nyomokat hagynak, s 
a fenség, amely ifjúságukban a lényüket átnemesítette, öregko
rukban rideg komorságba megy át. Blaha Lujza aggkorában is 
szeretetreméltó maradt, Pálmay Ilka és Rákosi Szidi ma is bájos 
öreg hölgyek, — Laborfalvy Róza a fiatalságával egész nőiessé
gét elvesztette, a komor fenségében nem volt semmi vonzó.

E kedvetlen benyomásért kárpótolt a Jókai barátságos szava, 
amellyel fogadott. A nyájasság, amely a szeméből sugárzott, jól 
tudtam, nem nekem szólott, akit nem is ismert, hanem az ügynek, 
amely hozzája vitt. Mindjárt in médiás rés is voltunk. A „nagy 
mű”-ről beszélt, amely most állandóan foglalkoztatta, s annak kez
deményezőjéről, akit valósággal imádott. Bizonyos mértékig iga
zuk lehetett azoknak, akik a nagy írót néha ,,Liebedienerei”-el 
vádolták, — ő valóban kelleténél jobban, néha a komikum hatá
rát érintve bálványozta a királyi párt és a trónörököst, de nem 
volt igazuk, ha érzelmeinek e megnyilvánulásában egyebet keres
tek, mint a költőnek a gyermekkel közös előszeretetét az iránt, 
ami fényes, ami a csillogásával gyönyörködtet. Ö, ha nem is hiva
talosan, poéta laureatus volt; megkülönböztetett költője a király
nénak, akinek a mostanában elhunyt Ferenczy Ida mindig föl
olvasta a várva várt legújabb Jókai-regényt, és munkatársa, 
majdnem barátja a jövendő uralkodónak, csoda volt-e, ha ennyi 
kitüntetésért annyira hálás volt a költői túlzásokra annyira fogé
kony poéta? Nem, ez nem volt nagyúr-imádat, még tán hiper- 
lojalitás se, csak olyan Jókai-érzés volt, mint például az, amely 
harminchat esztendő előtt töltötte be a szívét Laborfalvy Róza 
iránt, akiért szembeszállt a családjával, a szerető édesanyjával 
és a józan ésszel, vagy mint a gyásza, amelyet néhány év múlva 
fog kisírni a sebzett szíve, amikor a kínzója meghal, — olyan, 
mint minden szeretete, amellyel egynémely — nem sok — élő 
iránt viseltetett, s olyan, mint az ő furán és másképpen (minket 
annyira gyönyörködtető) látása, amellyel a képzelete érdekes al
kotásaira Kárpáthy Zoltántól egészen Tatrangi Dávidig tekintett. 
Az ő szeme másoknak látta az embereket, mint aminők voltak 
(nemcsak a feleségeit, mindenkit), a lányokat szebbeknek és köl- 
tőiebbeknek, a politikusokat nemesebbeknek és becsületesebbek
nek. Tulajdonképpen rendkívül szerencsés szeme volt, s ha már 
valaki rosszul lát, legalább lásson mindent szebbnek-jóbbnak, sem
mint rosszabbnak és rútabbnak. Thackeraynek jobb szeme volt, 
mint Jókainak, de a Jókaié szebb volt, — szebbeket látott vele,
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mint bármely más író, és korrigált egyet-mást, amit a Természet 
elvétett. Az ő szeme irodalmi szempontból is szép vo l t . . .

Bámultam a fiatalos hevét, amint a „mű”-ről, annak megindí
tásáról, a hatásáról s a jövőjéről beszélt. A dicsőítés oly hangján, 
amelyen ő nyilatkozott Rudolfról, hűvösebb ítéletű emberek a leg
nagyobb férfiakról se beszélnek. Még kitűnő írónak is elmagasz
talta, „akitől sokat tanulhatnánk” . (Már hogy ő. Jókai!) Szívesen 
hallgattam, mert Jókai pompás beszélő (mint mindazok, akik hall
gatni is tudnak), s ha belemelegszik a mondanivalójába, a hangja 
ércesedik s a szeme még jobban megszépül. Gyönyörködtem az 
előadásában, s arra gondoltam, mily ellenállhatatlanul kedves le
hetett a költő fiatal korában, a Pilvax-ban, a tízek közt, a sza
badságért folytatott küzdelmek mámorában . . .

Örültem, hogy mindig ő beszélt. Vázolta a hatalmas publikáció 
tervezetét, kiosztotta a nekem szánt munkát, s elmondotta, mily 
pompás dolgozótársa neki a szerkesztésben a gondos és lekiisme- 
retes Nagy Miklós.

— A részleteket majd ővele kell tárgyalni — tette hozzá.
Ezt jeladásnak tekintettem, hogy mehetek, s búcsúzni kezdtem.
— Ne siessen — tartóztatott — , diskuráljunk még egy kicsit.
Mondanom se kell tán, hogy szívesen maradtam, s most már én

is kezdtem részt venni a társalgásban, amelynek folyamán szóba 
hoztam, hogy tévesen akadémiai tagnak tart engem, holott nem 
vagyok az.

— Én nem tudom mért — jegyezte meg Jókai — , de azt hit
tem: az.

— Mily távol állok attól! — bizonykodtam. — Hisz’ oda csak 
tudósokat engednek be, az írók közül pedig csak azokat, akik 
már életükben is halhatatlanok.

— Hát ön nem tudós? — csodálkozott Jókai. — Nem tanár?
— Nem, képviselő úr, szépirodalmi író vagyok, semmi több.
— Nézd csak — mosolygott Jókai, s mindjárt tegezni kezdett 

—, nézd csak, hiszen akkor kollégák vagyunk!
— Oh, képviselő úr — tiltakoztam, és éreztem, hogy elpirulok.
— Semmi, képviselő úr! Ha írótársak vagyunk, akkor én neked 

egyszerűen Móric bácsi vagyok.
Megvallom, ezt hamarjában többre is becsültem az akadémiai 

tagságnál, amelyre különben se volt valami sok kilátásom.
— De a levelet — mondottam — és annak borítékját, amelyen 

úgy méltóztatott engem titulálni, elteszem emlékül (őrzöm ma is!),



s ha valamikor új akadémiát alapít, bátor leszek azt fölmutatni, 
s annak alapján a fölvételemet kérni.

— Meglesz! — nevetett Jókai.
(Nekem persze sose volt szerencsém.
A Jókai-akadémia, amelynek a tagságához virtuális jogot sze

reztem, nem jött létre .. . Sőt a Vajdasági írók Társasága se tu
dott megalakulni — valószínűleg vajdasági írók hiányában — , 
pedig oda egy kis protekcióval bejuthattam volna.)

Aztán a nagy író módszerére került a sor, s arról beszéltünk, 
hogyan írja Jókai a regényeket, amelyeket minden magyar olvas 
s tizenöt nyelvre fordítanak. Sose voltam jó interviewer, mégis si
került úgy irányítanom a társalgásunkat, hogy kénytelen volt ál
landóan magáról beszélni. (Szólhatott-e érdekesebb témáról?) Ak
koriban még igen fiatal voltam, édeskevés élet- és emberismeret
tel, későbben rájöttem, hogy az igazán nagyemberek — és Jókai 
az volt, mert mint író nagy volt — nemigen érdeklődnek más dol
gok, mint a magukéi iránt, s ebben hasonlítanak az apró, szürke 
emberekhez . . .

S most egy percre átadom a szót a nagy mesemondónak. Ahogy 
a könyveit alkotja, azt körülbelül a következő szavakkal mond
ta el.

*

A regényeimet ,»nagyjában” megszoktam előre csinálni, építé
szeti szempontból fölvázolnom azt, ami történni fog bennük, a fe
jezetek számát és tartalmát megállapítom. . .  Később sokat vál
toztatok rajtuk, de az, hogy a váz kész, bizonyos nyugodtsággal 
tölt el. A regényeimet persze nem írom meg egyhuzamban s nem 
akkor adom sajtó alá, amikor már egészen készek. Ezt csak azon 
író teheti meg, aki a rentéiből él, de én belőlük élek, kénytelen 
vagyok két bőrt húzni le ugyanarról a rókáról (legsajátabb szavai 
a költőnek!), kenyeret kell velük keresnem, s mielőtt könyv for
mában megjelennek, előbb újságokban, néha egyszerre magyarul 
és németül, kell értékesítenem őket. Így írtam legnépszerűbb re
gényeimet is, a Magyar Nábobot, Kárpáthy Zoltánt, a Szerelem 
Bolondjait stb., napról napra, mindennap egy közleményre valót. 
Ha jól voltam diszponálva, akkor néha fórban voltam egypár tár- 
cányi folytatással, de restanciában soha. Mindig pontosan belife- 
ráltam, amire köteleztem magam. De egyszer mégis malőr történt. 
Már megvolt a svábhegyi villám, ahol szenvedélyesen kertészked



tem (mert hiszen a kertemtől még több örömöm volt, mint a 
szerkesztőségemtől), s rózsáimmal bajlódtam, tövis került a jobb 
kezem hüvelykujjának a körme alá. Szörnyű fájdalom volt ez, 
amelyre most is, annyi idő után, borzalommal gondolok. Ha egy 
millió forintot kereshettem volna egyetlen tárcával, akkor se tud
tam volna betűt vetni, mert a gyulladás nem engedte meg, hogy 
megfoghassam a tollat. Ez volt az első eset, hogy nem szállíthat
tam a folytatást, mert nem volt tartalékban egyetlen sor se a re
gényből. Az asszonyt küldtem be a Pesti Naplóhoz, Török János
hoz, s megüzentem vele, mért marad el ezúttal a regényfolytatás.

Török János komolyan vett mindent, s a mentegetődzésemre azt 
írta válaszul:

— Az ember vagy kertész vagy regényíró, de semmi esetre se 
mind a kettő. Ha az író fölvette előre a regény tiszteletdíját, akkor 
a kertész nem bújihatik ki a kötelezettsége alól azzal, hogy töves 
ment a körme alá.

Ekként megállapítván Török János az inkomatibilitást az író 
meg a kertész között, nem maradt egyéb hátra, mint alávetni ma
gam az összeférhetetlenségi törvénynek. Az íróságról nem mond
hattam le, mert a családom élni 'akart, a kertészkedéstől meg azért
nem válhattam meg, mert én is kívántam élni, így hát egy ideig
bal kézzel írtam Kárpáthy Zoltánomat, de hát ebből is baj lett, 
mert egyik kritikusom rá is olvasta mindjárt, hogy az meg is lát
szik rajta. Én azonban azt hiszem, hogy a jó úr igazságtalan volt,
s hogy az egyike a jobb regényeimnek.

*

Így mondta el az esetet Jókai. Kell-e mondanom, hogy igazat 
adtam neki? Igazán nem látszik meg e jó régi regényen (ma sem, 
pedig azóta újabb 44 esztendő repült el fölötte!), hogy egy részét 
bal kézzel írták. Hiszen Jókainak két jobb keze volt!

Mikor csodálatomat fejeztem ki a nagy termékenysége fölött, 
azt felelte, hogy ő nem termékeny, csak szorgalmas és rendszeres.

— Tulajdonképpen keveset dolgozok. Csak két órát írok na
ponta, s bárki írna ennyit, az eredmény ugyanaz volna.

Nagyon bamba arcot csinálhattam, mert megszánt, és argumen
tálni kezdett.

— Számítsd ki, hogy ez egy esztendő alatt hány órát tesz ki, 
s ha óránkint száz sort írsz, ebből a végén hány kötet lesz.

Csakugyan, többre megy tíz kötetnél, s ez már tíz év alatt száz



kötet termést jelent. De hát ír-e mindenki száz sort óránkint az 
istenáldotta Jókain kívül, aki száz sorban alig talál egy-egy javí
tanivalót. Kicsit vitatkoztam is, s megemlítettem Flaubert-t, aki 
öt-hat évig dolgozott egy-egy regényén, s Balzacot, aki nem két 
órát írt naponta, hanem tizenhatot, s mégse volt termékenyebb 
Jókainál. De Jókai megmaradt amellett, hogy ő nem valami na
gyon munkás ember, mert csak két órát dolgozik mindennap.

Csak mellesleg említem itt, hogy ő mások előtt másképpen is 
nyilatkozott az írói procédéjéről, s a környezete nemegyszer pana
szolva mondotta, hogy Móric bácsi sokat is görnyed az íróasztal
nál, 4—5 órát is dolgozik egyhuzamban, míg vannak napjai, ami
kor nem ír semmit. (A képzelőtehetsége persze akkor se pihent, 
— az mindig működött s alkotott.) Valószínű, hogy életének ab
ban a szakában, vagy talán csak azon a nyáron, amelyen a mi 
beszélgetésünk folyt, oly időbeosztással élt, amelyet előttem re
veiéit, de ez aligha volt az állandó rendszere. A regényeiben min
denesetre mondott ennél valószínűtlenebb dolgokat i s . . .  Ő kü
lönben is annyira költő volt, hogy képtelen volt bármit kétszer 
egyformán adni elő.

Majd újból a „nagy mű”-re tért. Abban az időben ez fontosabb 
volt neki mindennél. Büszkébbnek látszott arra, hogy szerkesz
tője lett a „fenség” nagy publikációjának, mint negyvenéves írói 
működésére, amely egyike a magyar irodalomtörténet legragyo
góbb fejezeteinek. (Az igaz, hogy ezt a megbízást meg éppen en
nek a negyven diadalmas évnek köszönhette.) Lelkesen beszélt a 
népeit megértő „literátus” főhercegről (ő németesen koronaher
cegnek nevezte), aki „még népszerűbb uralkodó lesz az apjánál” . 
Jókai, mint a naiv genie-k általában lobbanékony és impulzív 
természet volt, s a lekesedésében, amellyel e témát tárgyalta, a 
gyermek tiszta öröme s a lángész ingathatatlan hite sugárzott. Ő 
nem is gondolt arra, amire mások (kevésbé fantáziásak, de jobb 
szeműek) hamar rájöttek, s talán később, a „hős” -ének tragikus 
végénél se vette észre, hogy ez az irodalmi vállalkozás az elkese
redett főherceg elégedetlenségének, melankóliás közérzetének és 
kínzó unalmának a levezető csatornája volt csak, amelybe bele
fojtotta a fájdalmát és beletemette nem egy illúzióját.

Búcsúzáskor, hosszan tartó kézszorítás közben (ami szintén ked
ves Jókai-specialitás) még mindig a nagy ügyet ajánlotta figyel
membe, s végül — úgy látszik, észrevett valamit — azt kérdezte:

— Talán fáj a kezed?
Fájt. Éreztem a nyomást, mely a meleg és intim erős kezétől



jött, de édes fájdalom volt ez, és szívesen tűrtem. Ha másvalaki 
nyomorítja így össze a kezemet, azt rossz néven vettem volna. 
Ezt meg is mondtam, s hozzátettem:

— Szegény Kis József! Ö egy ilyen kézszorítástól rosszul 
lenne. . .

Ennek a jeles költőnek, aki akkoriban kezdett nagyobb hírre 
emelkedni, olyan törékeny női keze volt, mint egy tízéves leány
kának.

— Többen tették már szóvá — így szólt Jókai — , hogy mért 
szorítom oly erősen a baráti kezeket? Nem tudtam soha egyéb 
okát adni, mint hogy nem tudok másképp kezet fogni, s hogy nem 
vagyok képes e rossz szokásról leszokni, valószínűleg azért, mert 
nekem így esik jól. Bernáth Gazsi ki is figurázott érte. Szerinte 
egy réznégykrajcárost úgy megszorítottam egyszer, hogy az is 
belebődült (pedig az istenadta jól messze volt, szint’ Selmecen!), 
aki kalapálta.

. . .  Az ujjaim valóban egy ideig gémberedettek voltak, s már 
rég kint voltam a nyaralóból, amikor szétváltak egymástól. De én 
szerettem ezt, s nem bántam volna, ha a fájdalom tovább tart. 
Hiszen a Jókai keze okozta!



RIEDL FRIGYES

Az ún. „nagy tanárok” közé tartozott, azok közé, akik nem
csak a tárgyukat adják elő, de az egyéniségüket is közlik a hall
gatóikkal; akik mentalitást változtató, világnézeteket módosító be
folyást gyakorolnak rájuk; akiket ezek később, amikor őszülni 
kezdenek s maguk is tekintélyekké lettek, büszkén s dicsekedve 
emlegetnek: „a tanárom volt, az előadásait én is hallgattam” . A 
Szilágyi Dezsők, Láng Lajosok, Beöthy Zsoltok, Zsögöd Benők, 
Eötvös Lórántok és Szászy-Schwarz Gusztávok közül való volt, s 
amikor meghalt, mindazok őszintén gyászolták, akik az előadá
saira, mint egy-egy érdekes premierre jártak. De azt hiszem, író
nak is volt annyi, mint tanárnak, — ott is a legelőbbkelőek között 
foglalhat helyet. Ő persze, aminő szerény volt, nem jelölt volna ki 
magának az irodalomtörténeti nézőtéren elsőrendű zsöllyét, más 
irodalomtörténészek ellenben valamelyik proszcéniumpáholyban 
helyezik el.

Nem produkált sokat, de ami a finom tolla alól kikerült, az 
mintája volt a helyes ítéletnek s a nemes ízlésnek. Arany János
ról nem mondta el talán az utolsó szót, de elmondta róla az elsőt, 
amely mértékadó és dogma maradt, s aki majd arra a munkára, 
amely e nagy költőnk jelentőségének a megállapításából áll, vál
lalkozik, az kénytelen lesz a Riedl gondos és elmés elemzéseire tá
maszkodni. A Gyulai Pál utáni korszaknak a Gyulai Pálja volt 
ő, ennek a bátor és becsületes harcosnak az egyenességével és 
lelkiismeretességével, megszerezve Taine miliőelméletének minden 
finomságával s a Sainte-Beuve világosságával és előkelőségével. 
Legtöbb előadása csak kőnyomatos sokszorosításban terjedhetett 
el, de a kegyeletes kéz, amely ezeket kötetekké tömöríti, nem fog 
fölösleges munkát végezni, de drága kincset ad azoknak a kezébe, 
akik nem tudják, hogy Riedl Frigyes nemcsak felejthetetlenül ki



tűnő tanár, de finom tollú író és kiválóan szellemes férfiú is volt. 
Talán ez utóbbi erényének, az esprit-jének köszönhette, hogy a 
tanítványai bálványozták, s akiket közülük (a válogatottak csa
patát) azzal tüntette ki, hogy Andrássy úti lakására egy-egy tea
délutánon közel engedett magához, s akik e kitűnő ember home- 
jában az ő gazdag szellemét és franciásan könnyed s mégis mély 
társalgását élvezhették, azok egy ilyen együttlétnek az emlékét 
legbecsesebb értékeik közé sorozták, s azt olybá vették, mintha 
magas rendjellel tüntették volna ki őket. A szellemes tanárnak tí
pusa volt ő, — s ha franciának születik, a Sorbonne-on arat dia
dalokat.

Az apja, Riedl Szende, is nagy tanár volt, előbbi nemzedékek 
kiváló tudósa, tanítója és írója, s bizonyos, hogy e nagyon jelen
tékeny elme hatása alatt lett ő is író és professzor. Penetráns te
hetségét sokáig csak a beavatottak ismerték. A Budapest belvá
rosi reáliskolában adta elő az irodalomtörténetet, s a közfigye
lem akkor kezdett feléje fordulni, amikor onnan egyszerre a tu
dományegyetemnek nyilvános rendes tanára s annak hamarosan 
egyik dísze és híressége lett. A Kisfaludy Társaság sietett tagjai 
közé iktatni, az Akadémia pedig, amelynek már lev. tagja volt, 
a rendesek közé előléptetni. A munkásság, amelyet e két testü
letben, különösen a kiadandó művek kiszemelése körül kifejtett, 
a Toldy Ferenc lelkességére emlékeztetett. Udvarias, de határo
zotthangon tudta egy-egy értéktelen mű elejtését és értékes köny
veknek a .megjelentetését keresztülvinni, s nem egy esetben egy
hangúlag hozott .határozatokat .döntött meg az irodalom , jól íeir 
fogott érdekében. Rövid idő alatt igen nagy tekintélyre tett.szert: 
az ítéletében, s . az. .ízlésében lassankint mindenki megnyugodott, 
még azok is, kiknek körében divat volt az . Akadémiát szidni-s a Kis
faludy Társaságot „régi iskolá” -nak, „múmiák gyülekezeié”-riek 
hívni

Mégis az esprit-je volt az, amely különösen érdekessé tette. Elő
adásai nagyban különböztek a többi tanárokéitól, akiknek bár
mely magvas mondanivalóit nem támogatta a franciás elmésség 
bája. A letűnt nemzedékben ő s (a jogi fakultáson) Szászy- 
Sohwarz voltak azok, akiknek „leckéi” méltók lettek volna, hogy 
a közönség belépődíj mellett hallgassa őket, mert affajta szelle
mes ötletekkel fűszerezték a ,,tárgy”-ukat, amelyeket csak iro
dalmi matinékon és esztétikai estéken várhat joggal a közönség. 
Riedl olyan volt a hatedrán is, mint az életben: csupa érdeklődés, 
elmésség, s a szellemi és lelki műveltség inkarnációja. Volt tanít



ványainak a joga és kötelessége őt mint professzort méltatni, én 
a kedves társalgót és nagy tudású útitársat látom benne, amikor 
rája s róla emlékszem, s eszembe jut egy-egy finom ötlete, ame
lyet ő csak alig mosolyogva mondott, de a hallgatói gyakran han
gos derűvel fogadtak. Élete vége felé az ő különben is túl finom, 
halk és diszkrét társalgása vesztett egyet-mást az elevenségéből 
s a vidámságából, — egyre növekedő süketsége kedvetlenné s egy- 
szavúvá tette. De amíg képes volt reagálni arra, amit mások mon
dottak, addig bőven sziporkázott az attikai szelleme, amelyet né
met eredete, magyar gondolkozása és a franciás esprit-je tett kü
lönösen színessé és gazdaggá. Shakespeare-rel szólva: „csodálato
san vegyültek az elemek benne” , — mind e nemzetek géniusza, 
kultúrája és mentalitása találkozott a hatalmas szőke fejében.

Mint minden szellemes ember — tagadhatatlanul — kissé mali- 
ciózus volt. Ha nincs így, az ismert világ legnagyobb kivétele lett 
volna, mert az az isteni adomány, amelyet esprit-nek hívnak, Ra- 
belais-től kezdve Voltaire-ig, és Voltaire-től máig még mindenkit 
malíciára csábított, de itt is (mint mindenben) mértéket tartott 
Riedl, s az elmésségei, amelyek bizony csípősek voltak sokszor, in
kább emlékeztettek a Rivarol finom megjegyzéseire, mint a Cham- 
fort metszőén gúnyos kirohanásaira. Igen élénk érzéke volt a 
nevetség s a gyarlóságok iránt, de meg is tudta bocsátani őket. A 
nevetők rendesen az ő pártjára álltak, de nem ítélték meg túl szi
gorúan azt, akin nevettek, mert látták, hogy Riedl se akarja bán
tani. Csak mosolyogni kívánt .fölötte. Azt mondta egyszer:

—  Bocsássuk meg az embertársaink hibáit, hogy ők is megbo
csássák a>-mi erényeinket . v*.v.

El lehet mondani, hogy jó szívvel gúnyolódott.
-Szó volt egyszer egy írótársunkról, aki csak nagy ritkán mon

dott igazat, s valaki megemlítette, hogy az illető igen jól bírja a 
francia nyelvet.

— Igen — jegyezte meg Riedl — , vettem észre. Folyékonyan 
hazudik franciául is.

Aztán megijedt. Túl erősnek találta a megjegyzését, amelyet a 
következőképpen próbált enyhíteni:

— Nagyobb dicséretet nem is mondhattam róla. Mert, kérem, 
ha valaki idegen nyelven is tud olyat mondani, aminek a való
ságáról nincs meggyőződve, akkor az azt a nyelvet igazán kitű
nően beszéli. Ha találkozom vele, gratulálni fogok neki.

♦



Évekig a Hungária-kávóházba járt ozsonnázni, ahol írókkal, tör
ténettudósokkal s tanárokkal társalgott, vitatkozott. Meg volt a 
rendes helye, amelyet tiszteletben tartott az asztaltársaság, de mi
kor egy ízben 2—3 hétig Itáliában (a második hazájában) bolyon
gott, a karosszékébe betelepedett egy egészen fiatal professzor, s 
azt akkor se hagyta el, amikor Riedl visszaérkezett s a Tafel- 
runde-nak előadásokat tartott a látottakról, amelyek az ő külö
nös szemén keresztül sokat nyertek jelentőségben, színben, érde
kességben. A helyét elfoglaltnak találván, persze más székre ült, 
és semmivel se árulta el, hogy a dolog nem tetszik neki. A tár
saság egyik-másik tagja integetett az uzurpálónak, hogy az a 
stallum ösjogon Riedlé, aki nemcsak a tekintélyénél, de az ancien- 
nitásnál fogva is elbirtokolta már azt, de a fiatal úr nem hede
rített a figyelmeztetésre, s nyugodtan ülve maradt a nagy tanár 
foteljében. így folytak a dolgok néhány napig, míg egyszer Riedl 
korábban érkezett be a Hungáriába, mint fiatal kartársa, s leült 
— természetesen a régi helyére. Mikor aztán ez utóbbi is meg
jelent a kávéházban, Riedl nyájasan fordult hozzá, s így szólt men
tegetőzve:

— Bocsánatot kérek, kolléga úr, hogy elfoglaltam a helyemet.

♦

Az Akadémia könyvkiadó bizottságának ülésén újabban kiadandó 
művekről lévén szó, valaki egy jeles angol munka lefordítását 
hozta javaslatba. Amikor a propozíciót elfogadták, az a kérdés 
merült föl, kire bízzák a becses mű lefordítását. Többen X. urat 
ajánlották, aki, mint mondták, perfekt angol.

Riedl tagadólag rázta a fejét, és kijelentette, hogy az ajánlott 
urat nem tartja alkalmasnak erre á feladatra.

— Hogyan? — csodálkoztak. — Hiszen úgy beszél angolul, mint 
magyarul

— Éppen ez a baj — felelte Riedl. — Magyarul is úgy beszél, 
mint angolul.

Aztán persze olyan tudósnak adták ki a munkát, aki angolul 
nem beszélt ugyan oly jól, mint magyarul, de magyarul kitűnően 
tudott.

*



Alapjában arisztokrata volt, — mint minden előkelő szellem, s 
így nem szerette az ostoba embereket, s az értékteleneknek ak
kor se hódolt be, ha nagyon gazdagok voltak.

Egy notóriusan korlátolt, de rém gazdag emberről volt szó, s 
valaki így nyilatkozott róla:

— Nem tud tízig se olvasni.
— Csodálatos fenomén! — jegyezte meg Riedl. — Tízig nem tud 

olvasni, de tízmillióig tud.

*

Minden kiváló szellem mellett kellene egy Eckermann-nak élni, 
aki megörökíti annak finom ötleteit és szellemességeit. Ha Riedl 
Frigyesnek lett volna ily hűséges titkára, százszorennyit jegyezhe
tett volna fel róla. De talán ez is elég volt annak a bizonyítására, 
hogy nemcsak kiváló tudóst és finom tollú írót vesztettünk el 
benne, de szeretetreméltó és szellemes társalgót is. Tudós és író 
jöhet a helyébe, aki valahogy pótolja, de hasonlóan szellemes fér
fiú nem egykönnyen, mert ez amazoknál is ritkább jelenség.
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A TÁRCA

A tárca az időszaki sajtónak produktuma. Nem úgy jött létre, 
mint a regény vagy a novella. Ezeknek a kezdetei messze vissza
nyúlnak a betűszegény időkbe, amikor az emberek még nemigen 
olvastak, hanem csak meséltek és meséket hallgattak, s ezekből 
lassankint alakult ki az ún. szépirodalom, amely évszázak — a 
könyvnyomtatás föltalálása — óta öröme és szórakozása a műve
lődni szerető embernek. A tárca ellenben úgy támadt, mint a ri
port, amely legfontosabb közlése a lapnak, s amelyet kultiválni 
kell annak, ha ki akarja elégíteni a közönséget s az olvasó kíván
csiságát.

A tárca szó két fogalmat is jelent:
1. a helyet, melyet az újságban vastag vonal különít el a lap 

egyéb tartalmától és
2. a cikkelyt, amelyet a stílusánál s a tartalmánál fogva, amióta 

ott van elhelyezve, szintén tárcának hívunk.
Ez a kétféle tárca még jobban különbözik egymástól, mint első 

tekintetre látszik. Mondhatjuk például, hogy kitűnő vagy csap
nivaló regényt olvastunk valamely újság tárcájában (mert sok 
szerkesztő oda osztja be a regényeket, amelyekkel az olvasóinak 
kedveskedik), de azt is, hogy pompás vagy esetleg hülye tárca 
jelent meg az újságnak valamelyik (s nem éppen tárca) rovatában. 
Mert — lucus a non lucendo — a tárcacikk akkor is tárca, ha nem 
a vonal alatt gyönyörködtet vagy untat bennünket.

Valamikor, a műfaj ifjúkorában, a sajátképpeni tárcák s a re
gények is kivétel nélkül a lapok földszintjén — unter dem Strich 
— jelentek meg. Ma már ez nincs így, s a szerkesztő oda helyezi 
a tárcacikket, ahol a legjobban fest, s néha oda, ahol éppen el
fér. A francia boulevard-lapok (Figaro, Matin, Gaulois, Voltaire, 
Gil Blas, Le Journal stb.), amelyek nagymértékben kultiválják



ezt az irodalmi zsánert, sose is hozták e nembeli cikkeiket a vo
nal alatt. Ők ott a regényeiket közlik, azon a helyen pedig, ahol 
a mi újságaink vezércikkei szidják vagy dicsérik a kormányt, 
egy-egy rajzot vagy csevegést, szóval: tárcacikket hoznak. Vezér
cikkeik, ahogy mi értelmezzük ezt a kellemetlen Írásművet, alig 
is vannak. A lap élén náluk vezértárca vagy vezérnovella (meg
esik, hogy vezérvers) gyönyörködteti az olvasókat. Azt tartják 
Goethével, akinek a bölcsességét a franciák is — némelyek szí
vesen, mások fogcsikorgatva — elismerik, hogy ,,Politisch Lied 
ein garstig Lied” , s a politikának sokkal kevesebb helyet juttat
nak a lepedő-újságjaikban, mint a jugoszláviai vagy magyarországi 
szerkesztők, akik olyan publikumnak adnak újságot, amely — fura 
ízlés — szereti ezt az utálatos dalt.

Hiába, a feuilleton-társadalomnak feuilleton-sajtó kellett, mint 
ahogy a III. Napóleon császárságának offenbaohi zenére áhítozott 
a füle. S ha igaz, hogy a politika rontja a jellemeket (amint azt 
egy igazi politikus: Bismarck mondta), akkor nemcsak kiadói, ha
nem morális szempontból is egészségesebb a tárcaújság a politi
kainál, föltéve természetesen, hogy szépirodalmi közleményei és 
tárcacikkelyei a jó ízlés és a napirenden levő erkölcs ellen nem 
vétenek, — amit azonban egyik-másik e lapok közül bizony szem 
elől téveszt. Ezeknek aztán cocotte-újság a becsületes és szóki
mondott nevük.

Azon a helyen, ahol a belgrádi meg a szabadkai újság a par
lamenti többséggel vagy kisebbséggel vitatkozik, a belügyminisz
tert támadja, vagy a kormányelnököt dicséri, a franciák szocio
lógiai értekezéseket, érzelmes vagy erotikus novellákat, pasztelle- 
ket, szellemes csevegéseket vagy szóbő fecsegéseket és kritikai 
cikkeket hoznak. Ezt a vezérközleményt ők Premier-Paris-nak 
hívják, ami jellemző e nemzet Párizs-imádatára, amellyel forrón 
szeretett fővárosának a nevét lehetőleg sok fogalommal kapcsolja 
össze. A jobb boulevard-lapok ily első cikkeit a legelmésebb cau- 
seurök, a legpárizsibb szellemek írják, — mindmegannyi érdekes 
tárca, amelyeken okul, rágódik, lelkesül, bosszankodik, mulat és 
vitatkozik pár százezer ember, aki nem bánja, hogy e fiatal mű
faj az alacsony földszintről, ahová kezdetben internálva volt, föl
tolakodott az újság első emeletére, s most elfoglalva tartja a bel 
étage-nak erkélyes ablakait.

Nos, itt a hely, ahol a tárcának születnie kellett. E műfajnak 
bölcsőjét francia földön ringatták. Ott jött létre, ahol a vaudeville, 
az ,,esprit gaulois” e másik elmés terméke. Mindkettő meghonosult



az idők folyamán egyebütt is, de csak ott támadhatott, ahol a mú
zsáknak kurtább a szoknyájuk, mint bárhol egyebütt, ahol a 
kellemet nagyobbra tartják a méltóságnál, a szellemességet többre 
becsülik a műtörvényeknél, s ahol az irodalomban, valamint a 
társadalomban nem azt kérdik, hogy mi illik, hanem azt, hogy 
mi tetszik, s ahol végül abban állapodtak meg, hogy az, ami tet
szik, az egyszersmind illendő is.

Ám csak a tárca született Franciaországban, az első írója nem. 
A tárcaíró majdnem oly régi, mint maga az emberi szellem. Már 
az ókornak megvoltak a feuilletonistái, csakhogy persze nem hív
ták őket így. Ezek úgy írták a cikkeiket, mint ahogy a Molière 
Űrhatnám Polgár-a beszélte a prózát. E jó úr tudtán kívül be
szélte azt, a klasszikus kor szellemes auctor-ai pedig nem is sej
tették, hogy tárcákat írnak. A dolog ilyformán már ősidőktől fogva 
megvolt, csak a nevét kapta később. Nem is volna minden érde
kesség nélkül való utánajárni, hány pompás tárcát írtak azokban 
a századokban, amikor még újságpapirost nem gyártottak, az 
ólombetűk föltalálásra vártak, s a tárca szót még nem ismerték.

Az ifjabb Plinius leveleinek nagy része például nem egyéb, 
mint egy sereg kitűnő feuilleton, amelyeket ma szívesen honorálna 
busásan a szerkesztő. A körülmény, hogy ez érdekes cikkek levél
formában írták, nem vetkőzte ti ki őket tárca jellegükből. Hiszen 
Greguss Ágost, aki a magyar irodalomban elsőként proklamálta a 
feuilleton-t előkelő s a novellával egyenrangú műfajnak, egyene
sen episztolának, levél-nek, a közönséghez intézett levélnek minő
síti a tárcát. Ágai pedig, a magyar csevegők nagymestere, akit épp 
effajta írásaiért választottak be a Kisfaludy Társaságba, tárca
levelek- nek nevezte a maga jóízű * és hamisítatlan humorú apró 
írásait.

Ezek a régi jó írók — köztük maga Cicero az ő okos leveleivel 
és Seneca a bölcs értekezéséivel, aztán később Luther, Montaigne 
és Mikes Kelemen, még később Voltaire, Chesterfield és tutti 
quanti — úgy írták meg a tárcáikat, ahogy a fülemile elzengi a 
maga szép dallamát, fogalmuk se volt arról, hogy mit alkottak, 
hogy elmélkedésük módja valaha divatba jön, hogy jövendő szá
zadok rafinált stílművészei műformát teremtenek abból, amit ők 
tudattalanul, művészi akarás nélkül leírtak azonképp, ahogy az 
tudásuk mélyéből, kedélyük gazdagságából és elmésségüknek a 
kincsestárából kikívánkozott.

A modern kornak nem volt elég a komédia és a tragédia, amik
ből valaha a dráma állott —, szét kellett törni a kereteknek,
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amelyekbe e két válfaj szorítva volt. Az írói talentumok sokféle
sége és újszerűsége meg a közönség ínyessége és édességszomja új 
kereteket épített, s ezekbe új tartalmat illesztett be. Létrejött a 
középfajú dráma meg a bohózat, aztán a sok zenés színmű, az opera, 
vígopera s a bolondos opera (e neve mifelénk: operette), továbbá 
egyik nemzetnél a népszínmű, a másiknál a proverbe, mindenütt 
a monológ, Moliére-nél a komoly vígjáték (a Mizantróp) szemben 
a Shakespeare víg drámájával (a Velencei Kalmár) s még egy 
sereg színpadi forma: a kabaré, revü és egyéb válfajok válfaja. 
Hány irodalmi forradalom zajlott végig az írott és nyomtatott be
tűkön, rohant s gázolt keresztül az íróművészek és írómesterem
berek gondolatokkal vívódó mentalitásán, amíg a drámaírás kez
detben szűk keretei ennyire kitágulhattak!

Itt a szó: forradalom! A tárca élete is így kezdődött és folyt, 
azt is egy irodalmi forradalom hozta létre, amely bevonult vele 
az újságokba, s megszállván annak egyik legelőkelőbb helyiségét, 
hamarosan úgy megváltoztatta az egész lakásbeosztást, hogy a 
gyorsreform után alig lehetett ráismerni. Richelieu legalább, aki 
jelen volt, mikor az első igazi újság megszületett (őeminenciája 
bábáskodott körülötte), ugyancsak csóválná az okos fejét, ha csu
dából föltámadva meglátná a mai kor nagy lapjait óriási befolyá
sukkal, rengeteg hirdetésükkel, s különösen bámulna, ha látná, 
minő fontos szerepet játszik benne a tárca, ez a fess, eleven, paj
zán műfaj, amely az ő idejében persze még ismeretlen volt. (Mert, 
aminek nincs neve, az nem is létezik.) Persze elégedetten bólo
gatna, ha például Sauerwein úr fölvilágosítaná, hogy aki tudato
san először írt tárcát, az francia volt (ha nem is olyan ékesnémet- 
nevű, mint a kitűnő zsurnaliszta) s hogy a vonal alatti csevegést 
most is a legtöbb helyen franciásan és franciául feuilleton-nak 
hívják.

Általában, bár tévesen, Jules Janint tartják az első kimondot
tan igazi tárcaírónak, s maguk a céhbeliek is benne tisztelik a 
genre-jük apját. Itt is ismétlődött az Amerika fölfedezése körül 
megnyilatkozott hálátlanság. Aki jóval J. Janin előtt, először írt 
tárcaközleményeket — jobbára színházi dolgokról — , az Geoffroy 
(1743— 1814) volt. Az ő írásai jelentek meg először külön elhatá
rolt helyen az újság földszintjén, jó vastag vonallal választva el 
a lap többi közleményeitől. E cikkek a maguk korában (az első 
császárság idejében) elég érdekesek lehettek, s valószínűleg le
sújtok és megsemmisítők sok szerzőre és színészre (amit onnan 
következtetek, hogy e kritikusnak Le Terrible — a Rettenetes —



volt a jelzőneve), — de ma már legfeljebb csak az irodalomtör
ténész kutat utánuk a Bibliothèque Nationale hegymagasságú 
újságpiramisai közt. De az újítás megvolt, s az újság oly beren
dezést nyert, hogy a parterre-jén mindig akadt kiadó szállás oly 
bérlők részére, akik elmés, szúrós tollal tudtak ítéletet mondani 
színházakról és könyvekről. Mert ez volt akkor a tárcaíró domí
niuma: irodalmi és színházi kritika. A  tárcanovellára, az egyközle- 
ményű, egy-lapszámba elférő kis elbeszélésre és egyéb csevegésre 
nem gondolt még akkor senki.

Janin úr, akit fentebb említettem (1804— 1874), a művelt fran
cia közönség érdeklődése mellett vonult be a földszintes házba, 
amely aztán hosszú ideig egyike volt a legérdekesebb szállások
nak egész nagy Párizsban, amelyben pedig sok fényes, kacér és 
drága lakosztály volt. Ott honolt (nagyobb túlzás nélkül is lehet 
mondani: trónolt) a Journal des Débats-ban harmincnyolc álló 
esztendeig ez a törvényhozó, aki megalkotta és ügyesen alkalmazta 
a széptan szabályait, és ott ült a bíró, aki ítéletet mondott — a 
legtöbbször meg se fellebbezhetőt — könyvről és íróról, drámáról 
és színészről. Korának igazi írója volt, oly korszaké, amelyben 
gyakran változott a kormányforma és az alkotmány, s ezekkel 
együtt persze a gondolkodás s az ízlés is. Ily átmeneti időkben 
mindig támad néhány olyan szellem, amely legalábbis annyit nyer 
a kortól, mint amennyit nyújthat saját tehetségéből a korának. Ily 
képviselője volt ő a Lajos Fülöp idejének, a júliusi forradalom 
utáni éveknek s a második császárságnak, — ő maga is változó, 
de eleven, érdekes, valódi feuilleton-egyéniség. Cikkei jobbára 
kortársairól szólnak (bár a klasszikusokról is írt néha), akikről 
éppoly keveset beszélnek ma, mint őróla; könyvekről, amelyeket 
éppoly kevéssé olvasnak, mint az övéit; színészekről, akikre már 
csak néhány aggastyán emlékezhet (az is a gyerekidejéből); írók
ról, akiknek csak kicsi része jutott be a Panteonba, s csak vala
mivel több a nagy Larousse-ba. Az ily írások nem az örökkévaló
ság számára készülnek, és mégis: ma is olvashatók, s olyféle be
nyomást keltenek, mint a régen üres parfümöspalackok, amelye
ken még érzik az a finom illat, amellyel valaha telítve voltak. A 
jószagok gourmand-ja nem is dobja ki az ilyen flakonokat, ha
nem megőrzi őket az intim emlékei között, és élvezi a diszkrét il
latokat, amelyeket az elmúlt évek gyengébbekké, de egyszer
smind még finomabbakká tesznek. Ami ma is megkapó e cikke
lyekben s konzerválja az értéküket — hogy a hasonlatomnál ma
radjak: az illatukat —, az ítéletnek ma már nem ellenőrizhető, de



föltételezhető találóságán kívül a stílnek bizonyos emelkedettsége 
(amely regényeit nem menthette meg az elhanyagoltatástól), épp 
az az előkelőség, amely a színházi referádákat feuilleton-okká, ér
tékes dokumentumokká avatja: nemes pátosz, amely egy érzelmi, 
alanyi vonást, lírai elemet, meleg tónust is visz a kritikába, — 
némi kedélyesség, amely kevés franciában van meg (de hát Janin 
kövérebb is volt a legtöbb franciánál), s végül az az üdeség és fia
talos szellemmel páros derült bölcsesség, amelyet valószínűleg a 
latin költők szorgalmas olvasásából merített. E költők a legszebb 
kiadásokban s a legízlésesebb kötésekben pompáztak a híres író 
könyvtárában, s nem múlt el nap, hogy ne olvasgatott volna ben
nük. Az írásai tele is vannak szórva diák idézetekkel, amelyek 
azonban sehol se tolakszanak előtérbe, sohase illusztrálják a szerző 
tudákosságát, egy esetben se ráncigálják erőszakkal egy mester
kélten előkészített helyre, mindig a maguk helyén vannak, és soha 
sincsenek terhére az olvasónak.

Ilyen volt az első nagy tárcaíró.
A tárca kritika volt s csak később terebélyesedett novelliszti- 

kus írássá és mindenről szóló csevegéssé. Az első nagy tárcaíró-1, 
Jules Janint, épp ezért a kritika fejedelmének nevezték. Csak ké
sőbb kezdték őt a tárcaírók királyának tisztelni, amikor már min
den francia újság befogadta és meghonosította az új rovatot s 
mindegyiknek megvolt a maga egy-két ,,csevegő”-je, akik mulat
tatták a közönséget a hét krónikájával s főleg a színházi premie
rek ismertetésével. Ezekre éppoly súlyt vetettek az akkori párizsi 
lapok, mint az angolok a mentül alaposabb és gyorsabb hírszolgá
latra, s míg ez utóbbiak az our own correspondent-jeikkel (saját 
külön tudósítóikkal), amazok mentül szellemesebb feuilleton-okkal 
iparkodtak kitűnni.

Az úgynevezett hétfői tárca is a tárcakirály kezdeményezése. 
Ő lett feje a lundiste-eknek, akik hallgatag megállapodással min
dig hétfőre lettek készek a referádájukkal. A hétfői írók leghíre
sebbje s leghalhatatlanabb ja a ma is olvasott és tekintélyként 
gyakran idézett Sainte-Beuve lett, akinek írókról és könyvekről 
megjelent tárcái húszegynéhány vaskos kötetbe gyűjtve csak nem
rég jelentek meg istentudjahányadik kiadásban. Színházak dol
gában a hétfői rendszer Párizsban még ma is megvan, s a csütör
töki előadásokról most is ezen a napon számolnak be a kritiku
sok. Kivétel hosszú ideig csak Pontmartin volt, a szintén népszerű 
Samedi-k írója, aki már szombatra elkészült a maga gyorsabb



ütemű, de azért nem fölületes ítéletével. (Ezekből is húszkötetes 
gyűjtemény lett.)

A fölületességgel vádolt francia újságírók itt komolyabbaknak 
bizonyultak, mint más nemzetbeli kollégáik, akik néhány órával 
a főpróba után már fix véleménnyel állnak a publikumuk elé. 
Ezek a jelentések persze nem lehetnek oly gondosak és kieszter- 
gályozottak, mint a lundistákéi, amelyeket érdemes elolvasni ak
kor is, mikor már sok száz hétfő tűnt el az enyészet homályában, 
s a drámaíró is, a kritikus is rég a temetőben pihennek távol egy
mástól s a közönségüktől. Kabinetdarabok ezek, amelyek sokszor 
többet érnek, mint a színművek, amelyekről ítélkeznek, mint 
ahogy a Macaulay híres-jeles essay-it még mindig haszonnal s 
kedvvel olvassák sokan, akik csöppet se érdeklődnek a könyvek 
iránt, amelyekkel azok foglalkoznak. Ilyformán hangzott Taine- 
nek az ítélete is egy bukott drámáról:

— Érdemes volt előadni, mert alkalmat adott Janinnak, hogy 
pompás cikkben számoljon be róla.

(Megtörtént a budapesti színházi életben is, hogy Ambrus Zol
tánnak vagy Beöthy Zsoltnak egy-egy dramaturgiai fejtegetése 
messze túlélte az Anstandserfolg-ot elért darabot, amelyet ismer
tetett.)

A tárca kiindulópontja, első stációja és rakodója tehát a szín
ház, amely mindig fontos tényező volt a kultúrérdeklődők előtt, 
és valósággal bálványos oltár a nagyközönség szemében. Színmű
írók és színészek szolgáltak anyagul hozzá. (És színésznők befo
lyásolták.) De már Janin szélesbítette a szűk keretet, és bevitte 
tágított körébe mindazt, amiről beszélni érdemes s ami az akkori 
társaságokban a közvéleményt vagy a válogatottak csoportját fog
lalkoztatta. Ő már igazi „csevegő” volt, aki mindenről, ami az út
jába tévedt, tudott valami elméset mondani. Középszerű regényeit 
már a hazájában is kevesen olvassák, bár Sainte-Beuve igen sokra 
becsülte őket, de mint szeretetreméltó tárcaíró, aki oktatva mulat
tatta a közönséget, szinte halhatatlanná lett.

Talán kevésbé volt francia, mint Janin, de párizsibb volt nálá
nál Nestor Roqueplan, a párizsi életnek e kiválóan szellemes fes
tője, a különleges párizsi tárca kezdeményezője. Janin univerza- 
lista volt, Roqueplan specialista. Amazt minden foglalkoztatja: a 
görög művészet, a plautusi vígjáték, a modern könyv, sőt — oh 
borzalom! — a politika is. Emezt csak az érdekli, ami Párizsban 
van, hozzája tartozik, vele kapcsolatos, a párizsi illat s a párizsi 
bűz egyaránt, a párizsi erények s a párizsi komiszságok egyfor^



mán. Ő maga is egy kivonata és megszemélyesítője ennek a színes, 
meleg, finom és léha városnak, — a mulató, szórakozást habzsoló, 
dinírozó, perzsgőző, maliciózus, kokottos, táncoskedvű, örökké-vi- 
dám Párizsnak. Ő egyszersmind típusa a vérbeli, hamisítatlan 
cercle párisién-nek, a második császárság élépant-jának, aki a leg
finomabb éttermekben ebédel, hacsak nem szívesen látott vendég 
valamely igen előkelő helyen. Nemcsak írni tud, hanem (talán 
még jobban) élni is. Valószínű, hogy átélte mindazt, amiről írt, 
felkóstolta és felszürcsölte azt a sok ínyességet, s megitta vagy 
kiöntötte mindazt a champagne-it, amiről csak szó volt az írásai
ban. A nőt is, a tárcáknak e hősnőjét és legjobb falatját sem 
akképp ismeri, mint igen sok kollégája: elméletekből, az irodalom
ból és ,,tisztes” distance-ból, hanem a legközvetlenebbül s a leg
közelebbről. (Különböző színházaknak a szerencsés kezű és boldog 
sorsú igazgatója volt évtizedeken keresztül.) Jó tárcaíró csak nő
szakértő lehet — mint ahogy csak az írhat jó vezércikket, aki ért 
a politikához — , s ezt legmeggyőzőbben Roqueplan úr bizonyítja, 
aki éppoly alaposan ismerte az őrgrófnékat, mint a grizetteket, s 
a polgárasszonyokat, mint a kokottokat. Tudta, miben hasonlók 
egymáshoz, s miben tér el egyik a másiktól. Kevesen is rajzolták 
őket oly biztos kézzel s annyi élethűséggel, mint ő. Aki átlapozná 
a közben fakókká lett írásait, megtalálná bennük sok oly hölgy
nek a modelljét, akik azóta karriert csináltak az irodalomban s 
tapsokat arattak a színpadokon, — ráakadhat az Osztrigás Mici
nek, az Ártatlan Zsuzsinak s a Dekobra, Rosny, Colette s még 
akárhány modern író Frou-Frou-jának, Zizijének, Zozojának és 
Dodojának az embrióira is. S aki olvasta a szőkékről írt pompás 
csevegését, megesküdne rá, hogy Évától máig senki se ismerte úgy, 
mint ő a Tiziart és Botticelli asszonyait. (Persze Anita Loos sê  a 
Szőkék Előnyben című angol könyv szerzője.)

::A franciák könnyen nyújtják a dicsőség babérjait. Jules Janin t 
az elmés tárcaleveleiért — és nem a sikerült Horatius-fordítá- 
saiért — beválasztották az akadémiába, ami ott tudvalevőleg hal
hatatlanságot jelent. Roqueplan nem jutott be a negyven „immor- 
tel” közé, de azért biztosította a halhatatlanságát egy szó, ame
lyet szerencsés pillanatban csinált. Ez a szó: a lorette. Az ilyen 
szolgálatokat Franciaország nem szokta elfelejteni, s ebben is 
különbözik azoktól a nemzetektől, amelyek fiaiknak olykor a leg
nagyobb cselekedeteiről is megfeledkeznek. Valamint az emberek 
általában hálásabbak az apró szívességekért, mint a nagy áldo
zatokért, azonképp egy nemzet is néha jobban megőrzi annak az



emlékét, aki egy szerencsés szóval gazdagította a szótárát, mint 
ama fiáét, aki geniális reformeszmékkel, hasznos talámányokkal 
vagy áldásos jóléti intézményekkel növelte a hazája erkölcsi va
gyonát. Ez a szó, amelyet alkalmatos időben és helyen mondott ki 
a nagyopera igazgatója, megállapította a hírnevét. Különben, tes
sék emlékezni: egy időben (s attól tartok, ma is így van) Magyar- 
országon jobban ismerték Asbóth Jenőt és Szemere Miklóst, egy- 
egy szerencsés szállóige máskülönben elég jelentéktelen szerzőjét 
(,,Uraságod úgy látszik, idegen” és „Nem boldog a magyar”), mint 
például Baksay Sándort, a legkitűnőbb novellaírók egyikét vagy 
Tolnai Lajost, a realista magyar regény megteremtőjét és legtehet
ségesebb mívelőjét.

Ettől az időtől fogva bátran lehetett beszélni azokról a „höl
gyekéről, akiket előbb — nem lévén „rendes” nevük — nem volt 
szabad emlegetni az akkor még kissé szemérmetes úri társaság
ban. Roqueplan megírta „lorette” természetrajzát is egy „érteke
zésiben, amely egyike a legszellemesebb dolgoknak, amiket va
laha francia nyelven írtak. Pedig ezen a nyelven sok elmés dol
got írtak. . .  Ugyancsak tőle származik a legeredetibb előszavak 
egyike is, a Parisine című könyvéé, amely a következő pár szó
ból áll:

— Azt mondják: sztriehnin, kinin, anilin, nikotin, — én azt 
mondom: parisine.

Ez az egész.
Talán hosszabbra nyúlik, ha abban az időben már létezett volna 

a kokain és az a sok in-nel végződő drogue, amely azóta meg
termett.

Hogy mily találó ez a lakonikus elüljáróbeszéd, csak akkor látja 
az ember, ha elolvasta a könyvet, amelyet az oly szokatlan szűk
szavúsággal konferál be. Parisine-nek a szerző azt a párizsi mérget 
nevezi, amely esetleg öl, mint a sztriehnin, gyógyít, mint a kinin, 
lélekzetet veszejt, mint az anilin, és kábít, mint a nikotin. Üj és 
találó szó annak a jellemzésére, amihez hasonló nincsen a vilá
gon (vagy akkor legalább még nem volt), s ami méreg az egyik
nek, gyógyszer a másiknak, izgatószer A-nak, gutaütés B-nek. 
Ennek az atmoszférának a nehéz illatú szellője csap felénk e 
könyvből, s talán még forróbban egy másik művéből: a Vie Pari- 
sienne-ből, amely valóságos pszicho-fiziológiája az akkori modern 
Párizsnak, az új és újító eszmék piacának, s a nők és tárcaírók 
paradicsomának.

A tárcaíró elsősorban hangulatok festője lévén, hogy a válta



kozó handulatokat (az övéit s a másokéit) jellemzően fejezhesse 
ki, a mondatok új formáira, a csattanósságok új fajtájára — aminő 
például az antitézis — és sokszor új szavaknak az alkotására is 
rá van kényszerítve. Janin még nem csinál új szavakat. Ő a ré
giekkel, amelyek benne vannak az akadémia szótárában, s ame
lyekkel Chateaubriand és Victor Hugó oly művészi hatásokat tud
tak elérni, elég ügyes játékot űz, s mindent ki tud fejezni velük, 
amire szüksége van. Roqueplan, aki pedig sakkal kevésbé talentumos 
író, már merészebb, — a legvakmerőbb antitéziseket halmozza a leg
meglepőbb fordulatokkal parádézik, s az amúgy se szegény nyelvet új 
szavakkal gazdagítja. Ötven-hatvan év óta nincs francia, aki ne is
merné a Parisine szót és a lorette-et. Sőt ez utóbbi a sok emle
getés révén polgárjogot nyert az egész művelt és műveletlen vilá
gon, — ezen a néven sétál Nizzában a Promenade des Anglais-n, 
az algíri tengerpart esplanade-ján, a bombayi angol városnegyed
ben, a divatos tengeri fürdők digue-jén, s mindenütt, ahol oly 
férfiak sétálnak, akiknek pénz vagy nagy összegről szóló hitellevél 
van a zsebükben. . .

Mentül hangulatosabb az író, annál gazdagabb lesz a nyelve
zete, s ha nincsen minden alkotókészség híján, gazdagítania kell 
a nyelvet is, amelyen ír, s nemcsak az irodalmat, amelyet szolgál. 
Ebből a szempontból például Ágainak igen sokat köszönhet a ma
gyar nyelv, s aki már nem olvassa szívesen az írásait, amelyek 
legtöbbjének az aktualitása elmúlt, hálásan lapozgathat bennük 
ma is a nyelv kedvéért. Ez a nagyérdemű író sohase erőszakolt 
a szókincsünkbe, ami nem illett beléje, — talán azért, mert nem 
volt soha egyetlen magyartalan gondolata. (Amit nem lehet min
den magyar íróról elmondani, még egynémelyik olyanról se, aki 
csakis magyarul tud.) Jele, hogy az igazi tehetség s a jó stiliszta 
összeolvashatja az egész világ, minden nyelvű irodalmát, beutaz
hat két tucat országot, és megmarad mégis nemzeti írónak. Űj- 
szerű ötleteinek, egyéni hangulatainak és finom oktatásának min
dig megtalálta a legalkalmasabb formát, s ha nem talált rá, ak
kor — megcsinálta. Ha pedig a szó, amelyre szüksége volt, nem 
volt készen, azt is megalkotta azzal a szerencsés intuícióval, amely 
némely jeles írót nyelvművésszé avat.

Minél szubjektívabb az író, annál nehezebb neki beérni a szó
tárakban elhelyezett, leltározott kinccsel. Egy gondolat, hangulat 
vagy érzés, amely egyedül az övé, sokszor nem juthat másképpen 
formába és kifejezésre, mint új szavak által vagy új szóelhelye
zés útján. A regény- vagy novellaíró (s a drámaköltő talán még



inkább) objektíve áll a művével szemben — hogy Flaubert-nek a 
szavát használjam: impassibilité-vel — , nincsen alanyilag vagy 
érzelmileg, mondjuk: lírailag érdekelve benne (kivéve természet
szerűen azokat az eseteket, amikor az író a maga regényét írja 
meg s annak ő a hőse, aminő a Sénancour Obermann-ja, a Cha- 
teaubriand Kené-je, Goethe Meister Vilmos-a, Dickens Copperfield- 
je, Keller, Zöld Henrik-je stb.) — ő hát könnyen boldogulhat, ha 
egyáltalában tud írni, a meglevő szavakkal. Más a tárcaíró hely
zete a nyelvvel szemben. Ő a legszubjektívabb minden írók kö
zött, a prózai lírikus, aki maga is ott lappang az írásaiban, azok
nak minden sora, ötlete és hangulata mögött. Melankólia, pátosz 
és humor, — ezeken a legegyénibb szenzációkon épül föl az igazi 
tárca, s inkább ez adja meg műfaji jogosultságát, mint a gregussi 
formula, amely a levélalakot ismeri el benne irodalmi értéknek.

E megállapításban a Gregusséval szemben nincs is ellentmon
dás. A privátlevél se egyéb intim csevegésnél, s mennél inkább 
az, annál jobb levél. A csevegés hát a tárcacikk vagy tárcalevél 
esszenciális része, igazi eleme, amely érdeket kölcsönöz és jogosult
ságot ad neki. Ez az eleme biztosít halhatatlanságot is részére, 
mert ha a csevegés, a múlt századok e finom illatú (kedvem volna 
mondani: szellemes) virága lassankint ki is pusztul a sportoló, bok
szoló, pletykázó és hopszoló társadalomból, az irodalom kertjéből 
nem fog eltűnni.

S ha a csevegésnek van jövője, van a tárcának is.



AZ AFORIZM A

Egy olvasóm azt kérdezi tőlem, 'hogy hogy’ készülnek az afo
rizmák.

Kedvem volna azt felelni: nem tudom.
Mert nem tudom.
Mégis: próbálok válaszolni a kérdésre, mert ha valaki nem tud 

valamit, azért sejthet, elgondolhat, elképzelhet és kitalálhat róla 
sokat. S ennélfogva hozzászólhat.

Az ember, azt hiszem, olyan módon mond vagy ír aforizmát, 
mint ahogy általában mond véleményt fölmerülő kérdésekről vagy 
ahogy megállapít egy általa vélt igazságot. Ilyformán mindenki 
(ha nem is ír, hát) csinálhat aforizmát. . .  Nagyobb műveltségű em
berek szellemes társaságában rendesen akad olyan úr is, aki a 
banális társalgási szólásokon fölül mond olykor egy-egy igazságot 
vagy féligazságot s esetleg egy igazságnak látszó valótlanságot, 
amely aforizmának a benyomását kelti. A franciák közt, ahol — 
talán még ma is — a legélénkebb és legelmésebb a társalgás (s 
ahol egyáltalában még van társalgás), gyakran hallani valakiről 
ezt az ítéletet:

— Ügy beszél, mint Rochefoucauld.
Ami azt jelenti, hogy aforisztikusan, azaz aforizmákban — vagy 

a Neitzsche különös szavával: aforizmusokban — beszél. Roche
foucauld tudvalevőleg a legismertebb, sőt a legelismertebb afo
rizmaíró, akinek Maximes et Réflexions című karcsú könyve a 
világirodalom legelterjedtebb műveiből való. Ez a szellemes férfiú 
gazdag és független nagyúr volt, aki ráért röviden írni, — oly mű
vészet, amelyhez sok idő kell.

Ott, az elmés társalgás hazájában azt is hallani nemegyszer, ha 
jellemezni akarják a társaság némely tagját:

— Aforizmákban beszél.



Egy olyan úriemberre vonatkozik, aki a beszédét telehinti bölcs 
vagy ilyennek látszó mondásokkal, amelyek hirtelenében meg
győzően hatnak, pedig esetleg az ellenkezőjük igaz.

Mármost ebből azt következtethetné az én olvasóm, hogy aforizmát 
írni könnyű. S ha ezt következteti, akkor logikusan következtet. 
Nincs könnyebb, mint aforizmát mondani vagy írni. S ki tudja, 
hányán vannak, akik csinálnak ilyeneket azzal a tudatlanság
gal, amellyel a Molière Jourdainje beszélt prózát? De hát a leg
több aforizma, amely csak így — a könnyű termeszthetőségénél 
fogva — születik, éppen csak annyit ér, mint a Jourdain mester 
prózája, azaz: semmit. Mert nem elég, hogy az aforizma vala
mely igazságot állapítson meg vagy olyat állítson, ami annak lát
szik, az aforizmának — legalább a formájában — újnak, rövid
nek és meglepőnek kell lenni. Máskülönben meglehetősen fölös
leges beszéd, amely csak annyit ér, mintha az időjárásról szólna.

Mint ahogy nem dráma még egy vagy több jelenetnek a dia
vagy trialogizálása, éppen úgy nem igazi (azaz: jó) aforizma még 
egy művésziesen konstruált s igazságot (?) hirdető mondás, ha az 
egyszersmind nem új, nem rövid és nem meglepő.

Meg lehet tehát állapítani azt is, hogy nincs nehezebb, mint jó 
aforizmát írni.

Persze ez is aforizma, éspedig nem is a javából való. Mert ez 
meg, bár új és eléggé meglepő, sőt rövid is, nem igaz. (Van valami 
nehezebb is, mint jó aforizmát írni, például jó drámát vagy regényt 
alkotni, és még tízezer dolog.) Mégis, láthatólag nincs nagy híja, 
hogy jó aforizma legyen, mert majdnem igaz. Ebben a formában: 
nehéz dolog jó aforizmát írnif egészen igaz. De egyben meg is 
szűnt: aforizma lenni, — hiszen semmivel se mond újabbat vagy 
meglepőbbet, mint ha azt hangoztatjuk, hogy. nehéz dolog egy 
mázsa lisztet a vállunkon vinni.

•Egészen más tehát aforisztikus módon beszélni, mint aforizmá
kat írni. Minden kissé bölcselkedő ember szokott — és néha tud 
is — ezzel a kívánatos rövidséggel nyilatkozni egy fölmerült kér
désről vagy a morálnak valamely problémájáról, de ettől az ügyes
ségtől még igen messze van az a különleges tehetség, amely kon
cíz formában, művészileg szerkesztett mondatban szed törvény- 
szakaszba egy újként, tehát meglepően ható igazságot.

Ennyit általánosságban.
S ha a kíváncsi olvasómnak az az óhajtása, hogy bepillantson 

az aforizmagyáros műhelyébe, akkor valami kevéssel talán többet 
mondhatok neki, de persze csak arról, hogy én hogyan írom az



aforizmáimat, mert hogy mások milyen módszerrel csinálják az 
övéiket, azt ők tudják. Bármily kicsiny ez a műfaj — még az 
epigramm se kisebb nála — azért éppen olyan sokféleképpen le
het művelni, mint akármely hosszúlélegzetű írásművet. Van, aki
nek azon készen pattan ki az elméjéből, ahogy az olvasó elé tá
lalja, míg egy másik fúr, farag és esztergályoz rajta, mintha sú
lyos veretű balladát írna. Az egyik tucatszámra gyártja a maxi
máit, a másik egyenkint s hosszú vajúdás után hozza világra 
őket . . .  Ami engem illet, sokáig nem is tudtam, hogy aforizmá
kat írok. Olykor egy-egy ötletet föl jegyeztem a noteszembe vagy 
apró papírszeletekre, nem is gondolva arra, hogy azok valaha 
sajtóérettek lesznek. De a nyolcvanas években néha megjelent egy 
csomó efféle mondás a napi- és hetilapokban ismert és ismeretlen 
íróktól, s elolvasván őket, azt véltem észrevenni (ilyen az önkriti
ka!), hogy az én effajta följegyzéseim se sokkal bárgyúbbak és ta
lán mégis valamivel eredetibbek. Összeszedtem belőlük tizenötöt- 
húszat, és átadtam őket Vadnai Károlynak, akinek az újságjába, 
a Fővárosi Lapokba, akkor sűrűn írtam, s ő — áttekintvén őket — 
így ítélt róluk:

— Nem rossz aforizmák.
így tudtam meg, hogy aforizmát írok . . . Többször közöltem az

tán ebben a lapban egy-egy csomót, amíg csak kötet nem lett 
belőlük, amelyet Egy kritikus albumából címen pár év múlva 
(1886 karácsonyára) nagyon szép kiadásban bocsátott ki Grill 
Rikhárd barátom könyvkereskedése (ezer példány gyönyörű veli- 
nen és 50 számozott példány japán papiroson, ez utóbbiakból húsz 
egész borjúbőrbe kötve) a Franklin pompás betűivel. Erről a szo
kásról azóta se tudtam egészen letenni: időnkint most is írok ilyen 
jegyzeteket, s amilyen pechje van az olvasónak, ez újabb aforiz
mákból is alighanem megjelenik idővel egy kötet.

Mindebből az következnék, hogy mégse lehet olyan nehéz mester
ség az aforizmaírás, ha egy olyan kaliberű jelentéktelenség is 
gyártja őket, mint az önök alázatos szolgája. De nem így áll a 
dolog. Nekem nem esik nehezemre az aforizmaírás, mert a kicsi 
tehetségem az ilyen szellemi megnyilatkozásra van berendezve, 
míg egynémely igen izmos írói talentum, amely nagy alkotásokat 
tud produkálni, ilyen apróságokat nem képes a hatalmas agy
velejéből kitermelni. Említsek egy példát? Emilé Zola, minden 
idők legpenetránsabb tehetségű írója nem írt aforizmákat, és való
színűleg nem is tudott volna írni, ellenben francia kollégái közül 
sokan, akiknek a nevét nemcsak elfelejti az ember, de megjegyez



nie se érdemes, olyan hangzatos aforizmákat írnak, amelyek a 
Rochefoucauld-éira emlékeztetnek. Tehát: annyiból nehéz aforiz
mát írni, hogy kevesen képesek rá. De annak, aki írja őket, aligha 
nehéz, mert különben nem vesződne velük.

Mindenesetre helyes, ha az író amellett 'hogy esetleg nagy mű
veket is alkot, aforizmákat is sző be az írásaiba, mintegy fűszer
nek, mert megeshetik, hogy a „nagy művei” fölött egy szép te
metőnapon napirendre tér az irodalomtörténet, és halálos ítéletet 
mond a t. c. publikum, s akkor jó, ha az aforizmái fennmaradnak. 
Az ilyen esetben ezek az apró mondások azok az elpusztíthatat
lan kemény márványok, amelyek a korhadó-porladó épületből az 
enyészet után is megmaradnak, mint Palmyrának, Karthágónak 
és más pusztuló hatalmas építményeknek a hírm ondói. . . Ezek a 
plasztikusan rövid és művészi faragású mondások, ha máskülön
ben is sikerültek, nincsenek annyira alávetve a divat és irodalmi 
ízlés változásának, mint a regény vagy a novella, amely bizonyos 
számú évtizedek múlva már régmúlt idők anakronisztikus hagyo
mányának látszik. Az úgynevezett igazságok, amelyeket ezek az 
apróságok hirdetnek, nem válnak oly hirtelen ósággá, mint a 
könyv, amely tartalmazza őket, s a formájuk körülbelül ma se 
igen más, mint Seneca idejében. S mert a kétezer év előtt írot
tak ma is olvashatók, sőt bevonultak a különböző Büchmann-okba 
és egyéb szentencia-gyűjteményekbe, azt lehet remélleni, hogy a 
ma szerkesztettek is találnak még olvasókra későbbi századokban.

Zolával, az igazán kitűnővel, megtörténhetik, hogy bizonyos idő 
múlva egészen elfelejtik, s ez esetben ugyanaz a szomorú sors 
éri, mint irodalmi szempontból hitvány kartársait, Ohnet-t és 
Bernsteint, akiknek összes műveikben, a legpicézőbb olvasó se ta
lál olyan afrisztikus sorokat, amelyeket aláhúzni óhajtana, vagy 
följegyzésre érdemesnek találna, míg például Rousseau, ha a na
gyobb kompozíciói egy bizonyos idő múlva el is vesztik az olvasó- 
közönségüket, halhatatlan marad az aforizmái révén.



LEVELEK

Nagy divat újabban — és azt mondják, nem is utolsó üzlet — 
kiadni azokat a fölötte érdekes emberi dokumentumokat, amelyek 
a leghívebb arcképnél jobban jellemzik azokat, akiktől erednek. 
S mikor egy-egy ilyen publikációt látok, mindig azt mondom: kár, 
hogy nem írt minden jelentékeny író, művész, tudós és államférfi 
leveleket, sok levelet, ha nem is annyit, mint az ismert világ leg
termékenyebb levelezője: Kazinczy, legalább annyit, mint Goethe. 
Voltaire vagy Byron. S kár, hogy mind a leveleik nem maradtak 
meg s összegyűjtve meg nem jelenhettek. A históriának legfonto
sabb okmányai nem íródtak meg és — ha megíródtak — kallód
tak el így.

A nagy emberek levelei még értékesebbek, mint az emlékira
taik, mert amazokban nyíltabban, póz nélkül, őszintébben szólal
nak meg, mint a memoárjaikban. Leveleiket a barátjukhoz, a fele
ségükhöz vagy a kedvesükhöz intézik, s amikor írják, nemigen 
gondolnak (vagy csak nagyon ritkán) a posteritasra, — ellenben 
az autobiográfiájukat és egyéb emlékszerű jegyzeteiket már a nyil
vánosságnak szánják, s nagy olvasóközönségnek szerkesztik. Ezek
ben már nem nyilatkoznak meg teljes őszinteséggel: mikor dol
goznak rajtuk, a tükör előtt állnak, illegetik és csinosítják magu
kat: még az utókor is eszükbe jut, pózolnak, sok mindenfélét el
hallgatnak, sőt — akármilyen puritánok — egyet-mást nem egé
szen úgy adnak elő, ahogy történt. A legbecsületesebb és legiga- 
zabb ember se lehet itt teljesen becsületes és mindvégig igaz.

Ha az emlékiratait valaki kivételesen (ilyen eset is volt már) 
napról napra jegyzi föl, naplót s protokollumot vezet' az életéről, 
amelynek eseményeit akkor örökíti meg pontosan, amikor azok 
végbemennek, minden érzéséről akkor számol be, amikor az nyug
talanítja vagy lelkesíti, az ismeretségeiről azon frissiben tesz föl



jegyzéseket, amikor azokat kötötte, akkor az ilyen írás teljesen 
megbízható, és pótolhatja a legintimebb levelezést. De a mé- 
moire-ok tudvalevőleg nem így készülnek, hanem rendesen öreg, 
félig vagy egészen munkaképtelen korban, amikor a kérdéses ne
vezetesség (író, művész, államférfi, tudós) már a pályája végére 
ért, nyugalomba vonult, ad acta van téve, a műveit már megal
kotta, a szokásos jubileumokat, talán az ötvenéveset is, kiállotta, 
a szintén szokásos kitüntetéseket már megkapta, — csak még a 
monumentuma hiányzik . . .

Ennek a monumentumnak készül a legtöbbször az az emlékirat, 
amelyen a nagy ember dolgozik. Mi természetesebb, mint hogy —
a saját emlékművéről, a maga halhatatlanságáról lévén szó —
iparkodni fog bizonyos kacérsággal emelni ki a javára szóló kö
rülményeket és elhallgatni azokat, amelyek egy gyengéjét reve- 
lálnák, vagy egy baklövését hoznák köztudomásra. Még abban az 
esetben is, ha az emlékiratok írója washingtoni becsületességű és 
rousseau-i öszinteségű ember, még ebben az esetben is aligha fog 
csupa tiszta vizet önteni a poharunkba. Képzeljünk el egy hetven
éves vagy még ennél is öregebb írót, művészt vagy politikust, aki
az ifjúkori ambícióiról, az első szerelméről, a régi utazásairól ír.
Tegyük föl még azt is, hogy az emlékezőtehetsége — ami nagy 
ritkaság ebben a magas korban — teljesen ép és kifogástalan. 
Ebben az esetben egészen híven fog visszaemlékezni a tényekre, 
s mert becsületes, híven is fogja azokat megörökíteni, — ámde ké
pes lesz-e híven tolmácsolni azokat az érzéseket, amelyek 40—50 
év előtt a szívét betöltötték? Tudja-e majd az olvasóival közölni, 
s tudja-e ő maga is, hogy mit érzett akkor egy barátjával, egy 
szép leánnyal vagy akár a Jungfrau-al meg a Ludovisi Juno-val 
szemben? Nem lesz rá képes.

Tárgyak és faktumok úgy állhatnak előttünk ötven esztendő 
után, mintha öt perc előtt láttuk s éltük volna át őket, de az öreg 
ember szíve nemcsak átérezni nem képes már az ifjú érzelmeket, 
de utánukérezni se. Nachfühlung-gal is csak valami hasonlót érez
hetünk, de nem azt, amit föl akarunk támasztani a múltból, föl
idézni a jelennek és megörökíteni a jövendőnek. Ez a mémoire- 
író itt, mert becsületes, nem fog szépíteni s ferdíteni, de valószí
nűleg valami egészen mást fog írni, mint amit írt volna a barát
járól, ama csinos hölgyről, a svájci hegyről s a Ludovisi-gyűjte- 
mény gyönyörű antikjáról negyven vagy ötven esztendő előtt. Azt 
fogja lejegyezni, amit véleménye és meggyőződése szerint akkori
ban e személyek és tünemények iránt érezhetett, de nem azt,



amit valójában érzett, — egyszerűen azért, mert azt már nem ké
pes többé érezni. Lehetséges ugyan hetvenéves korban kitűnően 
emlékezni — és szívből gratulálok mindenkinek, akinek ez a sze
rencsés adománya megvan! —, de lehetetlen úgy érezni, ahogy 
fiatal emberek éreznek . . .

Az emlékiratok megbízhatósága ilyformán éppen nem meg
nyugtató s még a legautentikusabbakat is fenntartással kell ol
vasni. S ez a körülmény teszi megokolttá azt a kívánságot, bár 
rendelkeznénk mindazoknak a levelezésével, akiknek az életét is
merni óhajtjuk. Ez marad — a levelezés — mindig a legjobb élet
rajzforrás, s alig van valami, amit a „régi jó idők” megszűnt szo
kásaiból annyira sajnálok, mint azt, hogy az emberek immár alig 
leveleznek. Már régóta kezdett hanyatlani ez a kedves intim szo
kás, s abban a mértékben fog tovább lezülleni, amily mértékben 
évről évre kevésbé érdeklődnek az emberek egymás iránt. Az idő 
is drágult az utóbbi évtizedben minden mással együtt, és való
színű, hogy ez az áremelkedés nem lesz kevésbé tartós, mint az 
élelmezési- és az iparcikkeké. Kevés kilátás hát, hogy a kiváló embe
rek egymással, a barátjaikkal, a kedvesükkel s a családjuk tag
jaival olyan szerteágazó, széles körű és mindenre kiterjedő levele
zést folytassanak, mint Kazinczyék, Goethe és köre, a XVIII. szá
zad szellemes és közlékeny franciái s a tizenkilencediknek nagy 
bölcselői, költői és művelt muzsikusai. De annál kívánatosabb, 
hogy ami levelet — valószínűleg keveset — a korunk kiválóságai 
mégis írnak, azokat őrizzék meg gondosan azok a szerencsések, 
akikhez intézik őket. Ezek mind értékes dokumentumok, éspedig 
telihitelűek, e nagyok életéhez, fontosabbak és érdekesebbek min
den minuciózus emlékiratnál. Mert amazokban kendőzés és póz 
nélkül jelenik meg az ember, emitt pedig kifestve, jelmezben, 
szerepben. . .



A MŰHELYBŐL

Nemcsak az „örök útitársak”-nak, a nagy íróknak és művészek
nek otthona, a műhelye, az alkotási módja és az erkölcsi, szellemi 
és lakásbeli intérieur-je érdekes, — a kicsiké is az, ha őszinte ké
pet, hűséges rajzot haphatunk róla. Fokozottabb most, mint valaha 
volt, a vágy megismerkedni azoknak a vigasztalóinknak vagy szó
rakoztatóinknak az élete módjával, a jellemével, a munkaformá
jával és az erkölcsi házikabátjával, akiknek a vásznait a falunkra 
akasztjuk, s a könyveit olvassuk vagy legalább fölvágjuk.

Engem is — a csekély szerepemhez képest — már sokan fag
gattak, hogy hogyan dolgozok, a napnak mely óráiban és mily al
kalmatossággal (tintával, ceruzával, töltőtollal vagy írógépen) írok? 
Kész témával ülök-e az íróasztalhoz? Csinálok-e előre jegyzete
ket az írásaimhoz? Végleges-e az első fogalmazványom, avagy 
törlők, javítok, fésülök és kefélek-e sokat rajta? Sohase tudtam 
felelni e kérdésekre, mivelhogy nincsenek megállapodott és állandó 
szokásaim, amelyekről akár magamnak, akár másnak beszámolhat
nék. Csak arra az egy kérdésre tudtam teljes határozottsággal vá
laszolni, amely az írógépre vonatkozott: a szedők nagy bánatára 
nem ezen a pompás masinán készülnek a kézirataim. Egyebekben 
nagy a rendetlenség nálam. Nincs a napnak és az éjjelnek olyan 
órája, amelyben ne próbáltam volna írni, sőt — horribile dictu! — 
közvetlen ebéd után, tehát a legképtelenebb időben is akárhány
szor telepedtem a kutyanyelvek elé, és keveset törődtem vele, 
hogy a plenus venter, amely non studet libenter, mit szól ehhez 
az antipoétikus és antidiétikus módszerhez.

Néha csodakönnyen megy az írás nálam, s a sorok mesés gyor
sasággal gördülnek ki a toliam alól, máskor meg keservesen megy 
a robot, annyira nyűgösen, hogy sztrájkba lépek, s aznap nem pa
zarolom tovább a papirost. Ez akkor esik meg velem, amikor a
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téma nem érdekel eléggé, vagy fölémmagasodónak, lebírhatatlan- 
nak találom azt. S volt olyan időszakom is már, amikor egyálta
lában nem voltam képes dolgozni. Amit leírtam, banálisnak néz
tem, sőt ostobának, s azt véltem észrevenni (és kétségbeestem fö
lötte), hogy nem tudok magyarul. Talán ez az oka, hogy sohase tud
tam megrendelésre írni, s ezzel elmulasztottam nem egy ,,kedvező” 
alkalmat, amely az íróságot néha jövedelmező üzletté teszi. Nem 
szerettem hangulat és fölhangoltság nélkül semmihez se fogni, 
mert ha nem is ért sokat, amit hangulatban és hangulattal pa
pírra vetettem, egyenesen hülyeség lett volna, amit kedv és 
„Stimmung” nélkül próbáltam volna megcsinálni.

Mégis, sose irigyeltem azokat, akik módszerrel és rendszeresen 
dolgoztak, s nem tudtam megérteni, hogy mint lehet egy író pusz
tán délelőtt hangulatban s mint lehet minden délután (kivéve a 
vasár- és ünnepnapokat) szellemes egy másik. S talán azért volt 
több gyönyörűségem a foglalkozásomtól, mint sok nálamnál je
lentékenyebb írótársamnak, mert a legkülönbözőbb időben és 
módon, minden rendszer nélkül kívánkozott ki a toliamból mindaz 
az apró érték, amivel a szép papirost elértéktelenítettem. (Mert 
így van az: Lessing „kínnal préselte ki magából” saját vallomása 
szerint a halhatatlan Emília Galotti-ját, egy-egy apró író pedig 
gyönyörérzettel lódít ki a szellemi lomtárból egy kérészéletű hit
ványságot.) Értettem mindég, hogy aktákat bizonyos meghatáro
zott órákban fogalmaz vagy másol az ember, de sohase tudtam 
fölfogni, mért van csak reggel, délután vagy este tehetsége és 
esprit-je egynémely írónak.

Ami a témáimat illeti, természetesen van mindig „raktáron” né
hány, s én is úgy bánok el velük, mint mások, — akkor veszem 
őket elő, amikor úgy érzem, hogy hangolva vagyok hozzájuk. A 
barátaim s olyik olvasóm is gyakran kínáltak témákkal, s néme
lyek rossz néven is vették tőlem, hogy nem vállalkoztam a földol
gozásukra. De hát itt is áll a mondás: ahány ház, annyi szokás,
— engem csak azok a témák érdekeltek mindég, amelyekre vélet
lenül bukkantam, s amelyeket az Élet vagy az embertársaim sorsa
— ez a polgári világtörténet — dobott elém. Amit úgy készen 
fölajánlottak, sose kellett, bár néha tagadhatatlanul jobb és hálá- 
sabb volt a magam szerény készleténél.

Ha az írásom elkészült, az nekem — s ebben a kérdésben való
színűleg egyezek az olvasóimmal — sose tetszik, s ha nem adom 
azonnal nyomdába, akkor okvetlenül változtatok rajta. Azt a sze
rencsét, amely sok írótársamat teszi boldoggá, hogy kitűnőeknek



tartsam a dolgaimat, megtagadta a sors tőlem. S talán ez az oka, 
hogy a könyveimet sohase olvasom. Ha olvasnám őket, rajtuk is 
szeretnék változtatni, simítani, — ezt pedig már nem tehetném. 
Hacsak nem a második kiadás számára, — ámde hol késik ez az 
éji homályban? Hogy tehát ne bosszankodjak, sohase olvasom 
magamat, — s ebben is megegyezek a publikummal, amely szin
tén keveset olvas engem.

Azt is gyakran kérdezik tőlem az olvasóim, mért nem írok soha 
regényt vagy drámát, s ezt a kérdést sokszor hallottam az írókollé
gáimtól is. A regényírók váltig tudakolták, mért nem írok drámát, 
s a színműírók mindig jóakarattal biztattak, hogy írjak regényt, 
de ebbe a nagy fába kísérletképpen se vágtam a fejszémet. Érez
tem, 'hogy jó regényt vagy sikerült drámai művet nem tudnék 
csinálni, — rosszat pedig minek produkáljak? Van már úgyis elég. 
A Bácsmegyei Napló regénypályázatán se fogok rész venni, ahol 
a harmadik díjat azon egyetlen esetben tudnám elnyerni, ha kí
vülem csak ketten pályáznának. Óh, de többen lesznek!

Egy bizonyos: szeretek írni, s az írás nekem nemcsak élvezet, 
de vigasztalás is, és voltak napok, amikor semmi se tudott meg
vigasztalni a rám szakadt bajokon, csak egy ötlet, amelyet föl jegy
zésre méltónak tartottam, s hamarosan papírra is vetettem, s a 
remény, hogy egy-egy intelligens ember talán helyeslőleg fog bó
lintani, ha olvassa. Munkának sohase tekintettem az írást, mert 
sohase fárasztott, — ellenkezőleg, frissebbé tett, kellemesen izga
tott, mint a koffein, s ha pár órán át szaporítottam a betűt, utána 
vállalkozóbb lett a kedvem, s készebb és képesebb voltam vala
mely dolgot elintézni, mint annak előtte. Ezért merészkedtem azt 
állítani egyszer, hogy az írás nem szellemi munka, ami sok ellent
mondást váltott ki az olvasók egy részéből, de az állítást (amely 
persze cum grano salis értendő és magyarázandó) ma is fenntar
tom, s ma is vallom, hogy az írók azért élnek aránylag tovább, 
mint más entellektüelek, mert nem végeznek igazában fárasztó 
szellemi munkát, míg emezek ilyet robotolnak.

Amit dicsőségnek neveznek, nem szerzett nekem ez a pálya, de 
annál több gyönyörűséget, s bár tréfásan a szemére lobbantottam 
első irodalmi tanácsadómnak és szálláscsinálómnak: az új talentu
mokat szívesen fölfedező és lelkesen pártoló Rákosi Jenőnek, hogy 
a jóindulatával s az elnéző kritikájával rászabadított az iroda
lomra és a közönségre, valójában sohase bántam meg, hogy íróvá 
lettem s nem választottam olyan foglalkozást, amely nagyobb 
anyagi boldogulással kecsegtetett. Biztos vagyok benne, hogy bár



mely más pályán már rég kidőltem volna, míg az íróin úgy-ahogy 
még mindig működök és — élvezek. Hiszen nálamnál is sokkal 
öregebbek még ifjonti erővel és fiatalokat megszégyenítő bra
vúrral írnak újságot és könyvet. A  nyolcvanöt esztendős Rákosi 
s a nálánál is idősebb Clémenceau abban a korban, amelyben 
orvos és ügyvéd már nem praktizálhat, rugalmas elmével és ele
ven szellemmel gyönyörködtetik a honfi- és kortársaikat, Theo- 
dor Fontane pedig, a francia nevű kitűnő német elbeszélő hat
vanéves korában (tehát oly időpontban, amikor minden szabad 
foglalkozású a nyugalomba vonulásra és minden tisztviselő a nyug
díjaztatásra gondol) kezdte írni azokat a pompás regényeket, ame
lyekkel nemzete egyik legszívesebben olvasott írója lett. Amikor 
legjelesebb műve, az „Effie Briest” című szerelmes regénye meg
jelent, a szerzője már hetvenéves elm últ. . .

Az ily példák kedvet csinálnak az írói pályához, amelyen a szellem 
minden megerőltetése nélkül lehet sikereket aratni. S ha nem is 
érhet el mindenki olyanokat, aminőket említettem, a maga gyö
nyörűségét elérheti bizton. Ami engem illet: ha az írásaimmal 
tizedrészannyi élvezetet tudnék szerezni annak a pár embernek, 
akik olvassák őket, mint amennyiben azok engem részesítenek, 
már boldog volnék. Ám így se vagyok boldogtalan, mert olyan 
korban tudok még dolgozni (bár amit végzek, nem munka), ami
kor sok kortársam már rég kifáradt a tevékenységben, amely 
megőrölte, és kimerültén, pihenni vágyva menekült a semmit
tevés szomorú eldorádójába. Az igaz, hogy ők, szegények, szel
lemi munkát végeztek, míg én csak szórakoztam!

♦

Ezeket kellett volna körülbelül felelnem azokra a kérdésekre, 
amelyeket az írásaim és a foglalkozásom dolgában intéztek 
hozzám.



AFORIZMÁK





IRÁS —  OLVASÁS

Ha az író jobb a könyvénél, akkor vagy az író kivételesen jó 
ember, vagy a könyv rendkívül rossz írás.

*

Az író (és minden más művész is) csak akkor mondható füg
getlennek, ha nem gondol a közönségre s nem törődik vele. A ki
válósága is sokszor ettől függ, s az irodalomtörténeti sorsa is 
ezen fordul meg. Az igazán nagyok teljesen emancipálták magukat 
a publikumtól, s még azt se lehetne állítani, hogy „fütyültek rá” , 
mert eszükbe se jutott, hogy egy ilyféle szörny állat létezik — 
a kisebbek, a hatásrautazók s a momentánboldogulók állandóan 
alkuban vannak vele.

*

Az irodalom akkor kezd igazán értékes lenni, mikor a könyve
ket már bevégzett, tökéletes, világos és minden finomság kifeje
zésére alkalmas nyelven írják. E tekintetben az irodalom hasonló 
az országokon végigömlő folyamokhoz, amelyek csak azon a pon
ton kezdenek fontosnak lenni, ahol hajózhatókká válnak.

*

Egy tízesztendős könyv sokszor régibb, mint egy százesztendős. 
Csakúgy, mint az ember. Vannak nyolcvanéves aggastyánok, akik 
fiatalabbak, mint a velük egyidőben élő negyvenesztendősek.



Az írónak, mint minden más művésznek, elsősorban az a föl
adata, hogy gyönyörködtessen s nem az, hogy tanítson. Ha emel
lett tanít is bennünket, akkor az különös érdeme neki és különös 
szerencsénk nekünk.

író hiúságáról volt szó, s valaki így szólt:
— Ez az A. távolról sem olyan hiú, mint B.
— Ügy van — felelte rá egy másik — , de nem is olyan tehet

ségtelen.

Aki új formában tud megírni valami régit, az sokszor erede
tibb írónak bizonyul, mint az a kollégája, aki egészen újat nyújt 
régi köntösben. S ez minden művészetnél így van. Még a szó
noklatnál is.

*

Az olvasó (és néha valóságos gyűlölettel) haragszik az íróra, aki 
nincs vele egy véleményen. Az író ellenkezőleg azt az olvasót 
keresi és kedveli, aki ellenkező nézeten van vele. Ez az ő igazi 
közönsége. S ez jogosítja föl arra, hogy írjon. Mert mi értelme 
és mi értéke volna annak, ha azt írná, amit olvasója úgyis elgon
dol, s ha arra akarná kapacitálni*, amiről az már különben is meg 
van győződve?

Ha az író tizedrész annyi kellemetlenséggel kedveskedne vala
melyik ismerősének, mint amennyit „odamond” a közönségnek, 
bizonyos, hogy párbaj lenne belőle. Az olvasó nyugodtan tűri. 
Mert azt hiszi, hogy a szomszédjáról van szó.

*

Ha Shakespeare olyan tudós lett volna, mint Dante, Petrarca 
vagy Boccaccio, azért nem lenne nagyobb költő, mint ők. Amivel 
nagyobb ezeknél a szintén nagyoknál, az éppen az aránylagos tu



datlansága, a közvetlensége, bátor elfogulatlansága, ö  az a tüne
ményszerű zseni, akiben a költői egyéniség minden erénye — fan
tázia, humor, szenvedély, bölcselmi gondolkozás, kitűnő szem, ter
mékenység, emberismeret, jellemző erő, színező képesség — meg
van, anélkül, hogy a saját maga kritikája (azaz tudása, jobban- 
tudása, tudománya) e kvalitások diadalmas érvényesülését kor
látozhatná. Shakespeare sokat tudott, anélkül, hogy tudós lett s 
valami nagyon komolyan tanult volna. Mindent tudott, amire szük
sége volt, de ezenkívül valószínűleg semmit. S ebből a nézőpont
ból ő volt a legszerencsésebb ember s a legszerencsésebb tehetségű 
költő, aki csak élt valaha ezen a világon.

*

A szónoknak nagy előnye, ha egyszersmind író, mert ezáltal 
irodalmilag, írói módon beszél — ellenben az írónak árt, ha szó
noki tehetsége is van, mert ez könnyen csábítja arra, hogy szóno- 
kiasan írjon.

*

Az író, aki gondolkozásra készteti a közönséget, különb, mint 
az, aki csak maga gondolkozik. Ez utóbbit jobban szeretik az ol
vasók, mert kényelmesebb nekik — amazt, bár sokszor bosszan
kodnak miatta, többre becsülik.

*

A dilettánskodó író meg az írómesterember mindig egyforma 
középszerrel vagy egyformán rosszul ír. A tehetségtelenségnek s a 
tehetetlenségnek a nívója mindig egysíkú. A hivatásos és a mű
vészíró nem ír mindig egyformán — vannak (akár az asszonyok
nak) jó és rossz napjaik, olyan óráik, amikor remekelnek s olya
nok, amelyekben a tehetségük alatt maradnak.

*

Az irodalom főmunkatársa a közönség, s némely könyv meg
alkotásában az olvasóknak nincs kisebb részük, mint a szerzőjének.



Az irodalomnak muszáj az életre, de az életnek nem szabad az 
irodalomra emlékeztetni. Mentül életszerűbb az irodalom, annál 
egészségesebb, de minél irodalmibb az élet, annál halaványabb. 
Ha egy regényalakról azt mondjuk, hogy az életből került a 
könyvbe, akkor ez nagy dicséret, ám ha egy ismerősünkről az a 
véleményünk, hogy az regényfigura vagy könyvfantom, akkor 
nem a legkedvezőbb ítéletet mondtuk róla.

♦

Az írót, akit szeretünk, okvetlenül meg is értjük, — de nem 
következik, hogy minden írót szeretünk is, akit megértünk. S 
ugyanez áll a könyveikről.

*

A kritikából nem szabad hiányozni a szeretetnek. Még akkor 
sem, ha a kritikus nem szereti a könyvet, amelyről szó van, vagy 
az írót, akivel foglalkozik. Szeretnie kell az irodalmat.

*

Amely könyv nem emlékeztet bennünket emberekre, nem lehet 
jó könyv. Ellenben hiba, ha az ember, akivel találkozunk, köny
veket juttat eszünkbe.

*
Nagyon fogós kérdés, ha azt kérdezik valakitől, hogy mit tart 

Adyról á mi a véléftiénye á költészetről. A kérdés fogós és a fe
lelet sokát árulhat'el: Ha a felelet őszinte, akkor esetleg jellem
zőbb a válásztadóra, mint a költőre, akiről szó van, mert benne 
lehet minden, amit a politikáról, a nemzetéről, az emberi jogokról, 
a kultúráról gondol. Nem az, amit a költő gondol, hanem az, aki 
a kérdésre felel.

*

Az embert a könyveiről, amelyeket olvas, könnyebben lehet ki
ismerni, mint az írót azokról, amelyeket megírt.



Mentül divatosabb valami, annál bizonyosabb, hogy teljesen ki 
fog menni a divatból.

Sohase irigyeltem az ún. divatos írókat. Nincs jövőjük.

*

Egy írótársamtól hallottam egyszer:
— Rendkívül boldog vagyok, amikor írok. Minden mondatnál 

érzem az alkotás örömét s ha dolgozok, nem cserélnék a leggaz
dagabb emberrel s nem kívánkozom a leghatalmasabb úr helyébe. 
De amikor elolvasom, amit oly boldogan „alkottam” , akkor bol
dogtalannak érzem magam s kétségbeesek, hogy hogyan tudtam 
olyan szamárságot összefirkálni.

*

Az életben oly dolgok történnek, amelyek az irodalomban lehe
tetlenek, s az irodalomban meg olyanok, amelyek a való életben 
elképzelhetetlenek. Csak nagy írók és kiváló életművészek tudják 
elfogadhatókká tenni az ily történéseket.

§

Van könyv, amelyben több az „emberi” , mint egynémely em
berben. Az igaz, hogy olyan ember is van, aki inkább könyv, 
mint ember.

*

Kinevetik azokat, akik nem a könyveket olvassák, hanem a ró
luk szóló kritikát. Pedig sokszor nekik van igazuk. Mert ha jó 
könyvről olvasnak jó kritikát — Sainte-Beuve-íélét, Macaulay- 
félét, Hermann Grimm-félét, Gyulai Pál-félét —, k é t  íróval is
merkednek meg, az ismertetett mű szerzőjével és a bírálójával, 
míg ha csupán a könyvet olvassák, csak e g g y e l .

*

Pedagógiai szempontból majdnem fontosabb, hogy mit ne olvas
sunk, mint az, hogy mit olvassunk.

*



Különös cikk a könyv!
Még nem láttam vasárust, aki ne értett volna a vasárukhoz, és 

néha olyan könyvkereskedővel is volt dolgom, aki értett a köny
vekhez.

*

Némely könyvet úgy meg lehet szeretni, mint egy embert, de 
nem lehet annyira meggyűlölni.

*

Sokkal többen írnak, mint ahányan írni tudnak, s ezért van oly 
sok rossz könyv a világon.

*

Szókratész mondta egy homályos értelmű könyvről, amelyről a 
véleményét kérdezték:

— Amit megértettem belőle, azt mind szépnek és jónak talál
tam, s így azt következtetem belőle, hogy az is szép és jó benne, 
amit a tartalmából nem sikerültP megértenem.

Szeretném rájuk olvasni e sorokat azokra a furcsa kritikusokra, 
akik Ady. Endre verseit épp ellenkező okoskodással próbálják el
ítélni. Mivelhogy.,amit nem értenek belőlük, nem tartják, szépnek, 
még azokat a költeményeit se ismerik el értékeseknek, -amelyek
nek a megértéséig föl tudták magukat küzdeni.



A párbajnok az eltiltása és a háborúnak intézményes fenntar
tása éppen olyan bölcs intézkedés, mintha valamely állam min
dent elkövetne, hogy polgárait a náthától megóvja, de rájuk sza
badítaná a tífusznak, kolerának és pestisnek minden bacilusát.

*

A királyok abban a csalódásban élnek, hogy népeik éppoly bol
dogok, mint ők, s a nép abban a tévhitben van, hogy a királya 
boldogabb, mint ő.

*

A háború két táborba osztotta az európai emberiséget, a béke 
— többe.

♦

Háborúk által a győző sose nyerhet annyit, amennyit a győz
tes fél veszít. Az emberiség és a kultúra tehát okvetlenül a rövi- 
debbet húzza.

*

A mítosz sorsa, hogy történet, s a történeté, hogy mítosz le
gyen belőle.



A történelem sohase hazudik, — a történetíró annál többet. . .

*

E szót hallva: ,,Európa” , ma valami egészen mást értünk, mint 
a század elején. Akkor összfoglalata volt a haladó kultúrának s az 
emberséges gondolkozásnak, ma szomorú reprezentánsa a gazda
sági és erkölcsi dekadenciának s a bukófélben levő kultúrának.

*

Aki a történelemből nem tanulja meg a jövőt, az nem tanulja 
meg belőle a múltat se.

*

Aki még ma is azt hiszi, hogy Nagy Sándor vagy Napóleon oly 
nagyok voltak, mint Shakespeare vagy Goethe, az elárulja, hogy 
nemcsak az irodalomtörténetet, de a világhistóriát se ismeri.



A társadalomnak és az uralkodó morálnak örök szégyen, hogy 
kevesebbre becsüli a hűséges szeretőt, mint a hűtelen hitvest.

♦

A hűség a szerelemben kevésbé fontos, mint ahogy azt a szo
nettek és egyéb szerelmes versikék megkívánják. Mert amíg az 
ember igazán imádja a szerelme tárgyát, addig hű is hozzá, — 
ha pedig a szerelme megszűnik, mit ér akkor a hűsége?

*

A férjnek az az ambíciója, hogy a feleségnek ő legyen az e l s ő ,  
az asszonynak pedig, hogy az urának ő legyen az u t o l s ó  sze
relme.

*

Az arisztokrata családok egymás közti házasságaiból egészen 
különös konzekvenciák folynak. A mágnások, akik sehogy se tud
nak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy az emberek mind 
testvérek, egymás közt mindmegannyian — unokatestvérek. Még nem 
beszéltem gróffal, aki, ha egy másikról volt szó, ne mondta volna, 
hogy az a kuzénja. Még a gentry is mind szegről-végről atyafi 
egymással. Csak a polgárság és a munkásosztály az, amelynek a 
tagjai idegenek egymástól. Ezek ti. mind testvérek.



Bármily nagy barátja a házasságnak, be fogja vallani, hogy az 
nem pótolja olyan tökéletesen a szerelmet, mint ahogy ez pótolja 
a házasságot.

*

A legboldogabbnak induló házasság egére is két vészterhes felhő 
vonul: a férj múltja és az asszony jövője.

*

A házasság inkább a nő műve, mint a férfié, mert jobban vá
gyódik utána. Inkább is cél neki, mint ennek. S a férjek nagy 
része téved, ha azt hiszi, hogy szabadon választotta az élete párját.

+

A legszűziesebb nő is, ha súlyt vet arra, hogy igazán boldoggá 
tegye az urát, kénytelen a szeretője is lenni neki.

♦

A lány rendkívül megnő, amikor asszonnyá lesz, sokkal jobban, 
mint amennyire kisebbé válik a férfi, amikor férjjé süllyed.



A MORÁL VIDÉKÉRŐL

Arról, akit nem nagyon ismerünk, szoktuk mondani: jó isme
rősünk.

*

Don Quijote talán az egész világirodalom leglovagiasabb, leg
erényesebb és legrokonszenvesebb karaktere — mégis megsértő
dünk, ha valaki hozzája hasonlít bennünket. Ellenben jóleső hí
zelgésnek vesszük, ha Hamlethoz, Don Jüanhoz vagy más, kevésbé 
feddhetetlen jellemhez mondanak bennünket hasonlóknak. Mert 
a legtöbb ember jobban szereti a briliáns hibákat, mint a komikus 
erényeket.

Az ember ne akarjon okosabb lenni, mint aminő, mert ez lehe
tetlen, de iparkodjon jobbá válni, mint amilyen, mert ez — nem 
könnyű ugyan, de — lehetséges.

*

Az anyánk emlékezetét leghelyesebben a saját születésünk nap
ján kellene ünnepelnünk.

♦

Aki többnek mutatja magát, mint ami, kevesebbre fogják be
csülni, mint amennyi.
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A gyermeket ne arra oktassuk, hogy egyáltalában ne hazudjon, 
mert akkor szerencsétlenné tesszük, hanem arra tanítsuk, hogy 
igaz ember módjára éljen.

♦

A hazug ember hazug módon, az igaz ember igaz módon hazudik.

*

A szubjektív igazságok sokszor abszolút (objektív) hazugságok.

*

A hazugságot nem büntetik olyan szigorúan, mint az igazmon
dást. Vértanúságot is az igazság fanatikusai szenvedtek mindig, 
nem pedig a hazugság bajnokai.

*

A saját gyarlóságainkra könnyebben találunk mentséget, mint 
felebarátainknak a jó tulajdonságaira.

*

Az olyan ember, akinek rokonszenves hibái vannak, könnyeb
ben boldogul, mint az, akinek rideg erényei vannak.



EMBER ÉS VILÁG

Az életben az egyensúlyt az ún. közönséges emberek tartják 
fönn — azok tudniillik, akikből tizenkettő: egy tucat. Nekik kell 
rendbe hozni azt, amit a rendkívüli emberek a helyéből kizökken
tettek. Nem szabad hát lenézéssel beszélni a közönséges emberek
ről. Ők a fontosabb elem ezen a világon. Már csak azért is, mert 
többségben vannak. Mit csinálnánk, ha csupa Ghandik és Ediso
nok volnának a világon?

*

„Eredeti ember” , — mondjuk azokra, akik nem hasonlítanak 
hozzánk, és „közönséges ember” , — ekképpen jellemezzük azokat, 
akik szakasztott olyanok, aminők mi vagyunk. És ennél szigorúbb, 
s egyszersmind találóbb kritikát nem is mondhatnánk magunkról.

*

Egy ismerősömről:
— Ameddig az embernek nincsen vele dolga, addig egészen jól 

össze lehet vele férni.

*

Egy másikról:
— Ha olyan szerény volna a modora, mint aminő a tehetsége, 

akkor egészen tűrhető ember lenne.



Csak azt akarni, amit lehet: bölcsesség. Mindent akarni: okta
lanság. Mindent tudni, amit akar az ember: erő. Azt se akarni, 
amit lehet, s azt se tenni, amit az ember akar: gyengeség.

*

Nagy emberek fiai mindig árnyékban vannak, — a nagyok szü
leit villamos fény világítja meg.

*

Ha a gyermek kimondja, amit a felnőttek gondolnak, akkor azt 
mondják róla: ostoba kölyök. S ha nagyon finoman fejezik ki 
magukat (mert ami franciául van mondva, az finomul van mond
va), akkor így nevezik: enfant terrible.

*

A zsenik és általában a nagyon kiváló elmék ritkán boldogok 
a családi életükben. Feleséget esetleg kapnak olyat, akiben nem 
csalódnak (hiszen nem várnak tőle sokat!), de gyermekeket ritkán, 
akik méltók hozzájuk. Rendesen meg vannak fosztva attól a gyö
nyörűségtől, amely minden nyárspolgárnak kijut, hogy különbek 
legyenek az utódaik, mint ők maguk.

*

Valószínű, hogy amióta áll a világ, több zseni és talentum pusz
tult el, mint amennyi érvényesülhetett.

*

A zseni gyakran, a tehetség olykor kételkedik a talentumában 
és a hivatottságában, a kontár soha.

♦

Egy hercegnek vagy egy miniszternek nem kell különösen te
hetségesnek lenni, hogy zseninek tartsák, — szegény embernek 
kiváló tehetségekkel kell tündökölni, hogy ostobának ne gon
dolják.



Nemcsak tetszhalál fordul elő. Van tetszélet is. S hányán élnek 
ilyet? Anélkül, hogy tudnák . . .

*

Ha a szegények úgy tudnának összetartani, mint a gazdagok, 
már rég nem volna szegény a világon. És valószínűleg gazdag se.

*

Az emberek mindjárt jobbak, mihelyt jobb a sorsuk, s nyom
ban gonoszabbakká lesznek, amint nélkülözésekkel vagy épp nyo
morral kell küzdeniük. Az okos kormány tehát arra törekszik, 
hogy az államban mentül többen éljenek jólétben és mentül ke
vesebben szenvedjenek szükséget. Szóval: az okos államfő és a jó 
kormány okvetlenül szocialista.

*

A munka nemesít.
Ez lett jelszava az öreg Pflaumenbergnek, aki a gyárában ezer 

munkást foglalkoztatott, s az ipar föllendítése körül szerzett ér
demeiért nemességet kapott. Ezer embernek kellett dolgozni, hogy 
az ezeregyedik nemessé legyen . . .

*

Nagyon helyes, hogy a törvény elrendeli a vasárnapi munka
szünetet, de még helyesebb volna, ha el tudná törölni a hétköz
napi munkaszünetet. Mert az, hogy az emberiség egy része va
sárnap is dolgozik, kisebb baj, mint az, hogy egy másik része hét
köznap se kap munkát.

*

Erősen akarni már annyi, mint cselekedni, s valamit ímmel- 
ámmal végezni alig több, mint semmit se csinálni.



A dolgozó beteg: szomorú látvány, majdnem oly szomorú, mint 
az egészséges, aki nem dolgozik semmit. Egy igazán becsületes tár
sadalom nem tűrheti, hogy egyetlen beteg ember kénytelen legyen 
dolgozni és egyetlen egészségesnek módjában legyen henyélni.

*

Aki csupán dolgozik és sose szórakozik, nem sokkal bölcsebb, 
mint az, aki mindig mulat és sose dolgozik.

*

Minő szép jelenség a munkás, aki úgy dolgozik, mintha ját
szana! És mily kellemetlen látvány a játékos, aki úgy játszik, 
mintha dolgozna!

*

Az élvezet is jó dolog, a munka is jó dolog, de legjobb az a 
munka, amely élvezetet nyújt.

*

Az igazi jó munkást a maga munkája se meríti ki, a henyélőt 
a más erőfeszítése is kifárasztja.

*

Az óra és az ember egyaránt jól teszi, ha inkább siet egy órát, 
mint késik egy percet, A sietésből és minden más iparkodásból 
még senkinek se lett kára.



A KORTÁRSAK SZEMÉVEL





MINDENÜTT ÉS SEHOL

A tárcarovat a modern hírlap háztartásában némileg a szalon
hoz hasonlít. Nyitva áll mindenkinek, aki elegáns formában, el
mésen, szellemmel tud csevegni. A tárgy maga nem határoz; ko
moly napi kérdések, társadalmi bohóságok, az irodalom és művé
szet nagy eseményei vagy apró kulisszatitkai, a kis szoba kedé
lyes idilljei, vagy az élet tragikomédiájának tarkaságai mind le
kötik a figyelmet, ha taglalásukban az előadás művészete nyilat
kozik. A régi szalonok helyét a mai demokratikus társadalomban 
csakugyan a tárca foglalja el: itt találkoznak a modern szellem 
választottal; itt ítélnek elevenek és holtak felett, itt osztogatják 
az elismerés pálmáját, vagy innen röpítik szét a kritika, a gúny 
vagy pajzán éle nyilait, itt hirdetik tudományukat, innen osto
rozzák a társadalom hibáit, hogy a szatíra maró gyógyszerével or
vosolják azokat A modern tárca egy nagy szalon, melyben min
dennap másvalaki viszi a szót, melyben a komoly tudós, a kérlel
hetetlen kritikus, a könnyed causeur és a kedélyes humorista ta
lálkoznak egymással. Beszélhetnek mindenről, ami érdekes, mu
lattató vagy oktató, s akit szívesen látnak és gyakran hallgatnak, 
arról eleve föltehetni, hogy különös sajátságai vannak, melyek föl
ébresztik iránta az érdeklődést, és akinek gyakran találkozunk 
nevével a napisajtó szalonjában: a tárcában, arról bátran állít
hatni, hogy szívesen olvassák szelleme termékeit, hogy írói mű
ködése az olvasók rokonszenvével találkozik.

Milkó Izidor neve pár év óta igen gyakran megfordul a sajtó 
tárcarovatában. Különböző lapok gyakran és mindenféle tárgyról 
közölnek tőle sokat; ebből az következik, hogy a nagy közönség
nek tetszenek tárcái, tetszenek a sajátszerű rajzok, apró társa
dalmi képek, melyek, habár néha a pillanat mozgalmaiból indul
nak ki, mégis általános érdeklődést tudnak kelteni. Az pedig, ami



egyenkint. külön-külön közzétéve élvezhető volt, könyv alakba 
foglalva szintén csak kedvező benyomást kelthet. Az apró rajzok 
nem veszítenek eredeti bájaikból semmit azzal, hogy koszorúba 
kötik őket. Ha volt bennök élet, igazság és szellem, hatásuk csak 
fokozódhatik, ha gondos kézzel összegyűjtve és csoportosítva je
lentkeznek a közönség előtt. Milkó tárcái most a röpke lap he
lyett, melyben először láttak nyomdafestéket, ízléses könyv alak
jában lépnek elénk; szerző elég szigorú önkritikát gyakorolt mű
vein, midőn tárcáinak rengeteggé nőtt számából csak azt vette 
föl könyvébe, ami általánosabb érdekű s amit legsikerültebbnek 
tartott. Kötete csakugyan tetszetősen prezentálja magát, s az ol
vasó csak újabban megerősítheti a szerzőre oly hízelgő ítéletet, 
melyet az egyes tárcákról már régebben hozott. Elegáns, köny- 
nyed stíl, mely C9ak ritkán válik pongyolává, szellemes, de nem 
felületes előadási mód, melyből nem hiányzik a tapasztalás-adta 
érett életbölcsesség, a tárgyak tapintatos megválasztása s élénk, 
sokoldalú taglalása jellemzik a fiatal írót. Kimeríthetetlen jókedv, 
friss szellő lengedez művében. Mulat az élet bohóságain, nevet 
rajtok, hogy jókedvet keltsen, és nem azért, hogy bosszantson. 
Tárgyai megválasztásában azt mutatja, hogy van érzéke minden 
iránt, mi a modern embert érdekli. Kötete a modern élet kalei
doszkópja; éppoly változatos és sokféle, mint maga a modern vi
lág. Az élet vásárának tükre az, mely uralkodó eszméit és téve
déseit, különcségeit és divatos hóbortjait többé-kevésbé híven vagy 
torzított alakban igyekszik visszaadni. A fiatal író nemcsak cse
veg,. hanem bölcs.elkedik is; a társadalmi életnek nemcsak apró 
buborékai, hanem nagy kérdései is fölkeltik figyelmét, . Csak .egy 
van kizárva a testes kötetből: az a tolakodó, mindenüvé befura
kodó politika, mely mint a kertész telén rétet a gyom, úgy ellepte 
a modern ember egész életútját. A politizálás betegsége nem in- 
ficiálta e könyvet, s szerző bármennyire élceli, karikírózza-társa
dalmi viszonyainkat, a sivár politika nem tudta őt magához csá
bítani. Megelégszik azzal, amit neki a modem társadalom ad s 
hogy ez a „volles Menschenleben” elég érdekeset nyújt minden
kinek, akinek van érzéke az emberi tragikomédia iránt, hogy a 
modern élet gazdag változatossággal nyújtja az anyagot annak, 
akiben megvan a fölfogás és földolgozás képessége, azt Goethe 
előtt és után már elegen megmondották.

Amint a díszes címlapot megfordítjuk, a „Múzsák lábainál” ta
láljuk magunkat; E múzsák azonban csak talmh-ihúzsák, mert nem 
a költészet tiszta forrásaiból itatják azokat, akikkel szerző útján



itt megismerkedünk. Modern, számos vonásukból nagyon ismert 
típusok ezek, kiknek szelleme nem a költészet nemtőinél keres 
lelkesedést, erőt és eszméket. Legelői Titánfy Tihamér úrral ta
lálkozunk, a novellistával, akinek mindennap százféle novella
tárgya akad, aki mindenbe belekap, de semmit sem tud befejezni. 
A kissé karikírozott alakban nagyon könnyen ráismerhetünk egy 
társadalmi típusra, a magát lángésznek képzelő azon szerencsétlen 
flótásokra, kiknek tehetségei ambícióikkal összhangzatban nem 
állanak, kik minduntalan nagy eszmékkel vajúdnak, de egyetlen
eggyel sem tudnak boldogulni. Titánfy egyik vérrokona Romváry 
Árpád, aki ,,kitűnő író” , de kinek műveit senki sem olvasta, ki 
azonban a jó falusiak közt nagyban ünnepelteti magát. Az elő
fizetőgyűjtés hálátlan foglalkozásának is van szentelve egy egész 
fejezet, melyben egy szerencsétlen gyűjtő írja le keserves kínszen
vedéseit. Gyűjtött ugyan száz előfizetőt, de még három ily gyűj
tés, s ő kénytelen lesz csődöt mondani, olyan sokjába került a 
tisztelt irodalompártoló közönség benevolenciájának kaptációja. 
Legszebben kikerekített rajza e résznek az, mely a modern ember 
könyvtárának titkaival ismertet meg bennünket. Divatlaky Zol
tánt a főváros egyik legműveltebb férfiának tartják. Mindenki 
bámulja roppant olvasottságát, meglepő tájékozottságát; a világ- 
irodalom minden ágában, csak úgy szórja a sok idézetet, s két
ségbe ejti a legalaposabb akadémikust is ama pontossággal, mely- 
lyel rögtön meg tudja mondani, mi a nézete ennek vagy annak a 
kiváló írónak erről vagy amarról a kérdésről. Zoltán „élő és ván
dorló könyvtár” . De mikor olvas és honnan szerzi bámulatos és 
sokoldalú ismereteit, midőn egészen világfias életet él és a nap 
legnagyobb részét a társas életnek, szenteli? Mikor és hogyan ta
nul ez a modern ember? Szerző megfejti ez ördöngős rejtélyt, a 
kulisszák mögé vezet bennünket, s feltárja a titkot, hogyan olvas 
a modern gavallér. Fényes könyvtár áll rendelkezésére, egy „nem
zetközi szellemállam” a könyvtárterme, de ő nem sokat bíbelődik 
vele; egészen más úton szerzi megcsodált bölcsességét. A könyvek 
végtelen tömegét már nehéz elolvasni, de annál könnyebb belőlük 
új könyvet írni. Vannak szellemi szakácsok, kik a nagy írók mű
veit a modern ember gyomra számára preparálják, kik a nagy 
szellemek alkotásait lecsapolják, s azután úgyszólván palackokba 
fejtve bocsátják áruba. Diderot például írt hatvan kötetet, de a 
modern embernek nincs ideje mindezt elolvasni. Minek is olvasná? 
Elég neki az a hatvan lap, melyben Monsieur Joliét kivonatolta a 
nagy francia írót. Mint a húskivonat, úgy készül a sok extraktus



az előkelő írók műveiből, és amelyekből még nincs, azokból csinál 
a modern embernek kivonatot a — titkára. Ily eszközzel tíz-húsz 
perc alatt tájékozást szerezhetni a világirodalom bármily régi 
vagy újabb nagy művéről. És a magyar irodalom? Arra Zoltán 
úrnak nem volt szüksége soha, mert ,,magyarul idézni modern 
emberek közt nem chic” . Az elmés rajz, mely modern életünknek 
egyik szembetűnő sajátszerűségét igazi elevenséggel állítja elénk, 
a kötet legjobbjai közé tartozik. Szerző a könnyed, élénk formá
ban sok szellemmel, elmeéllel és szatírával, mely sehol sem csap 
át a karikatúrába, taglal komoly és magvas gondolatokat, s a köny- 
nyed csevegésben nem egy találó és talpraesett eszmével talál
kozunk.

A múzsáktól egy boldog ember otthonába jutunk. A való élet
ben a kettő nem szokott ugyan oly közel esni egymáshoz, mint e 
könyvben, de azért szívesen elkísérjük szerzőt a boldog otthonba, 
melynek csöndes élveit pajzán elevenséggel rajzolja. E ,,rajzok a 
szobából” több elmésséggel, mint mély kedélyességgel írvák; in
kább az ész, mint a szív hangja űzi bennök vidám játékait. Az 
embereket nemcsak társaságuk, hanem lakásuk is elárulja, mondja 
szerző. És ebben igaza van, valamint azon tanácsában is: legyen a 
szobában csinos bútor, „melynek ára ki van fizetve” . A jó ebéd 
hatásait az ember hangulatára egész étvágygerjesztőén tudja ecse
telni. A jó ebéd idegeinkben helyreállítja az „európai egyensúlyt” 
s gyomrunkban a „vesztfáliai békét” . Ebéd után az öngyilkosság 
sincs divatban. A szerencsétlen Werther is reggel lőtte magát 
agyon, s ha Albert és Lőtte ebédre hívják őt ahelyett, hogy pisz
tolyokat kölcsönöznek neki, talán végelgyengülésben halt volna 
meg. E fejezetben az „újonnan bútorozás” divatának túlzásait is 
tollhegyre veszi, s erősen ostorozza az újabb szokást, hogy az ősi 
bútoron, melynek minden darabjához egy-egy kedves emlék fű
ződik, fényűzési viszketegből olyan könnyen túladunk. Afféle 
élő bútordarab és a boldog ember otthonának egyik alkatrésze a 
csicsergő kanári is, ez a szabadságszerető polgárias madár, a régi 
egyszerűség e jelképe, melyet mint az új és célszerűtlen karszék 
az ősi kényelmes, szolid alkotású pamlagot, lassankint szorít hát
térbe a hiú színekkel pompázó papagáj; ez a „tollas mopszli” , 
vagy az igazi öleb, „a haszontalan fenevad” . Szerző arra inti a 
hölgyeket, dobják ki az ölebet és papagájaikat s „térjenek vissza 
a régi egyszerűséghez — a kanárimadarakhoz” .

Az otthon zajtalan köréből a társaság hóbortjaihoz érünk. Milkó 
akkor van igazi elemében, midőn a szociális visszásságok és ki



növések talaján mozog. Ezt a tért kiválóan otthonának tekint
heti. Éles szemmel veszi észre a hóbortokat, egy-egy rövid pár
beszédben néha egész kis társadalmi képet ad, természetének sza
tirikus hajlamai itt érvényesülhetnek legjobban, és elmésségének 
itt van a legtágabb tere. Itt vesszük észre legkevésbé, hogy va
lódi humora nemigen van, hogy elmésségének, szellemének kút- 
forrása nem a szív melegágyában, hanem a reflektáló ész hide
gebb régióiban ered. Itt tág tere van a gúnynak, melyet szerző 
gyakran sok eredetiséggel, éles, de azért nem sértő alakokban tud 
kifejezni. Amint az ügyes festő néhány odavetett vonással egy egész 
alakot a maga jellemzetességében tud elénk állítani, oly könnyeden 
hozza szerző szemünk elé egypár kifejezésteljes szóval az egész 
alakot, akit beszéltet. Ahol dialógokban mutatja be a társadalmi 
típusokat, ott a párbeszéd mindig kifejező, mindig jellemző, rö
vid és elmés. Pompás és eleven rajz az, melyben szerző egy mo
dern temetést vázol. Nem szomorkodni vezet bennünket a rava
talhoz. Nem a gyászruháról beszél, hanem arról, amit a gyász- 
ruha borít, a részvevő keblekről. Már nem egy író tette papírra 
ama beszélgetéseket, melyeket a gyászoló közönség a temetési 
szertartás közben folytatni szokott. Milkó továbbmegy; a közön
ség egyes alakjait állítja elénk, a gyászruhás lányokat, kik meg
hatva állanak a ravatal előtt, s meghatottságukban ráérnek meg
olvasni a rajta levő koszorúkat, az iskolásgyermekeket, kiket nem 
a részvét vezetett ide, hanem — tanítójuk, a bánatos hölgyeket, 
kik a meghaltról, családja tagjairól pletykálnak, s eközben szid
ják a romlott világot. Végül magukat a család tagjait veszi elő, 
kik a temetésről hazatérve, ahelyett, hogy bánatuknak és fájdal
muknak szentelnék magukat, első dolguknak tartják szövegezni a 
hírlapi nyilatkozatot, melyben megköszönik az oly nagyban nyi
latkozó közrészvétet. Valóban barbár divat ez, mely az igaz fáj
dalom és bánat szent érzelmeit torzítja el. A temetést a család al
kalomnak használja a hivalkodásra, a közrészvéttel való hiú di
csekvésre; a nagyközönségnek pedig egy előkelő temetés csak „ér
dekes látványosság” belépti díj nélkül. Igaza van szerzőnek, hogy 
ily körülmények közt „az ember elveszti a kedvét meghalni” .

Az igaz jótékonyság és kinövése: a divatos jótékonykodás má
niája is dús tárgyat ad szerzőnek az elmélkedésre és elmésségre. 
Amily magasztosnak tartja és amily nagyban ünnepli a titkon 
működő tündérkezeket, oly keményen bánik el fattyúhajtásával, 
mely nagyobb zajt üt, mint amennyi jót tesz, s amellett eszközei 
megválogatásában sem tapintatos. E mánia hatásai már jelen tkez-



nek társas életünkben. A férfiak a nőegyleteket rablóbandáknak, 
a választmányi hölgyeket szabadalmazott útonállóknak gúnyolják, 
s ami még nagyobb baj, a női társaságokat kezdik elhanyagolni, 
a jour fixeket nem látogatják, s a legkitartóbb vendégek is el
maradoznak nem egy családtól. Ez bizony összefügg azon erősza
kos megadóztatási rendszerrel, melynek manapság a férfivilág a 
jótékonyság címén alá van vetve. Azelőtt — mondja Milkó — a 
háziasszony mosollyal fogadta vendégeit, ma pedig aláírási ívek
kel, azelőtt kezet nyújtott nekik, ma drága jegyeket nyom mar
kukba. A nő jótékony akar lenni, de a mások kontójára; minden 
kézszorítása, minden nyájas szava pénzbe kerül. A háziasszony 
tehát uzsoráskodni kezd szívélyességével, pénzzel fizetteti meg 
minden jó szavát, s valóban nem csoda, ha egyrészt tekintélye, 
varázsa csökken, másrészt a társas élet is elsatnyul. Habár remél
hetőleg jó messze állunk amaz időtől, midőn a férfinem egészen 
elfordul a választmányi hölggyé avanzsírozott nőtől s kerülni fogja 
a rablóbarlangokká vált szalonokat, annyi bizonyos, hogy a jóté
konyság címén űzött fosztogatás nemigen alkalmas reá, hogy a 
kávéházak, kaszinók és klubok pipafüstös légköréből a szalonok 
sima parkettjére csábítsa nemes fiatalságunkat. Különben szerző 
sokkal igazságosabb, semhogy a jótékonysági divat e túlzói közt 
csak női típusokat vezetne elénk. Vannak férfiak is, kiknél a di
vat megzavarta az ész és tapintat egyensúlyát. A mindenáron 
nyilvánossan föllépni óhajtó műkedvelő kérve kéri az istent, ad
jon valami szerencsétlenséget, hogy alkalom legyen előadni azt a 
darabot, melyben kitűnő szerepe van. És ha az Üristen hamarjá
ban nem segít, maga gyújtja föl szomszédja házát, hogy a sze
gény tűzkárosult javára hangversenyt rendezhessen. Az igazi mű
kedvelő Dilettánszky úr, ki „lemond családjáról s egészen a nyil
vános szerencsétlenségeknek él” . Ezek azonban inkább torzképek, 
túlzott karikatúrák alig egy szemernyi élethűséggel; míg azon jó
tékonysági hóbort rajzában, mely alamizsnáit zenekíséret és hír
lapi reklám mellett adja, komoly igazság foglaltatik, s szerző ele
venére tapint egy társadalmi fonákságnak.

E fejezetben van szerzőnek azon érdekes és nagy terjedelmű 
tanulmánya a párbajról, mely lapunkban jelent meg először, s 
mely olvasóinknak még élénk emlékezetökben lehet. Egész nagy 
nemzetközi irodalma van a párbajnak; védői ás ellenfelei egy
aránt ékesen szólottak róla, s Milkó a nagy pör főbb mozzanatait, 
a kiválóbb szellemek idevágó nyilatkozatait elegáns nyelven, a 
saját eszméivel bővítve adja vissza. Speciálisan a mi viszonyain-



kát, a nálunk dühöngő párbajmániát boncolgatja egy másik, 
amazt kiegészítő rész a nők szerepéről a párbajban. Nem a har
cias nőket érti, kanem azokat, kik a párbajnál rendesen ott van
nak, nem mint fél vagy segéd, hanem láthatatlanul a háttérben. 
Azt hiszi, hogy a férfiak párbaj-mániáját a nők szítják, s alig tör
ténik párbaj — női befolyás nélkül. Nem a nő a párbaj tárgya, 
ami egészen megnemesítené a magában brutális intézményt. Csak 
ritkán kénytelen a férfi a női becsületért síkraszállani. A nő a leg
több esetben az izgató, az értelmi szerző a párbajban; szereti, sőt 
keresi azt, nem engedi a békés kiegyenlítést, sőt ellenkezőleg, 
amennyire tőle telik, elmérgesíti a dolgot. A mai nő a párbajt 
a férfijellem kritériumának tekinti, lenézi azt, aki nem verek
szik, s a legmihasznább férfi is érdekes előtte, mihelyt ez leg
alább egy párbajjal dicsekedhetik. Így a nő fokozza a párbaj-má
niát, s ahelyett, hogy békéltető szellemben hatna, néhol szándé
kosan, de sokszor önkéntelenül előmozdítja e társadalmi betegség 
elharapódzását. Ez a rajz a modern nőről nagyban elüt ugyan a 
szerelem és gyöngédség azon eszményétől, melyet a költők raj
zolnak, de tagadhatatlanul sok benne az igazság és élethűség. 
Hogy Milkó egypár eset felsorolásával akarja állításait bizonyí
tani, az kissé fölösleges fáradság. Az egyes eseteknek néha még 
sokaságából sem lehet általános szabályt levonni. De másrészt 
az a tény, hogy egy csip-csep párbajocska jobban imponál, mint 
egy szigorlat kitűnő letétele vagy egy jó könyv megírása, sokkal 
ismertebb, semhogy külön bizonyítást igényelne. Különben a nők 
mentségökül felhozhatják, hogy a lapok is többet foglalkoznak 
azzal, aki párbajt vív, mint azzal, aki jelesen rigorozál.

A való életből a festett világba, a rizspor birodalmába, a ku
lisszák mögé vezeti szerző az olvasót. Megismerteti a közönség 
különböző elemeivel, végigkalauzolja a földszinten, páholyokon, 
az emeleten, föl egész a paradicsomig; bemutatja a színpadot, a 
primadonnát. Folyton élénken cseveg, s mindenütt, mindenkiről 
tud valami talpraesettet, találót, elméset mondani. Itt egy komoly 
igazságot vegyít beszédébe, amott egy jó adomát alkalmaz a maga 
helyén, míg végre ismét leér a parkettre. De nem sokáig pihen; 
frakkot ölt, s megkezdi barangolásait a báli termekben, szalonok
ban, az úri társaságokban. Nevet bohóságaikon, élceli divatos hiú
ságaikat, megtréfálja hóbortjaikat, megbírálja a nők toalettjét 
s a férfiak léhaságait, prédikál egyszerűséget az öltözékben és 
őszinteséget az érzésekben. Kifigurázza a parthie-vadász urak és 
leányok rideg és sivár hiúságait. Gúnnyal anélkül, hogy tapintat



lan lenne, moralizál minden kenetteljes prédikátori hang vagy 
arrogancia nélkül, s ahol bölcselkedik, azt nem a németek nehéz
kességével, hanem a franciák játszi elevenségével teszi. Általában 
meglátszik rajta, hogy ez utóbbiakhoz járt iskolába. Könyvének 
minden szakasza bizonyítja, hogy sokat tanult tőlük s gazdag 
természeti adományait, a vele született tehetséget a jó iskolában 
fejleszteni, izmosítani törekedett.

Acsády Ignác.



Éppenséggel nem mondhatom, hogy szeretek útirajzot olvasni. 
A legtöbb útirajz tulajdonképp két elem összeszövése: az egyik 
alkotó elem a bedekker: ez adja a történeti hátteret az útirajznak. 
A másik alkotó rész a vendéglő fizetőpincérének értesítései: ez 
szolgáltatja az anyagot a modern társadalmi élet jellemzésére.

Valóban sajátságos egy jelenség! Száz meg száz útirajzoló — ha 
szabad ily új szót alkotnunk —, mondom, száz meg száz útiraj
zoló ugyanezt látja, és hazaérve mégis mindegyik mást-mást akar 
róla írni. Tényleg annyira különbözik-e ezeknek az utasoknak a 
szeme egymástól, hogy mindegyik másképp tud látni, önállóan, 
eredeti módon, tulajdon szemével látni?

E kérdéseket vetettem fel magamban, midőn Milkó Izidornak 
újabban második kiadásban megjelent útitárcáit „Római Mozaik” 
olvasgattam. Könyvárusi reklámok szeretik említeni valamely új 
könyvről, hogy az „régen érezhető hiányt pótol az irodalomban” .

Nem tudom, el lehet-e ezt mondani Milkó könyvéről. De tán 
nem is szükséges, hogy ezt elmondhassuk: a jó könyv igenis hiányt 
pótol, ha nem a könyvpiacon, de mindenesetre hiányt pótol a 
szerző lelkében. Vannak benyomások, érzelmek, gondolatok, ame
lyeknek izgalma csak akkor csillapodik, ha az író meggyúrja és 
fogalmazva kikerekíti őket. Milkó útirajzai ily egyéni benyomá
sokon alapulnak. Utasnak olyan ő, mint aminő embernek. Az úti
rajz nagy tárgya, Róma csak erősebben megrezegteti idegeit, és 
arra ösztönzi, hogy lelki sajátságait egy nagy központ közé kon
centrálja.

Elmés, de nem épp oktató író; víg társalgó, aki azonban átérzi 
az antik világ romjainak mélabúját; képzelőtehetsége nem gyúlé
kony: de előadásán mindig megérzik a fogékony világfi melege és 
eleganciája. Mindent összefoglalva: a „Római Mozaikban” vonzó
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írói egyéniséggel ismerkedünk meg, amely lelkesedésének rózsáit 
szarkasztikus tüskékkel szereti védeni és rejteni.

El-elgondolkozom, amint leteszem ezeket a római tárcaleveleket. 
Honnan van ez az igézet, amely az elhanyagolt városban rejlik? 
Honnan van az, hogy Róma örök tárgya az útirajzoknak? Miért 
vésette egy jeles magyar ember, aki egy római templomban van 
eltemetve, e szavakat sírjára: Róma mindnyájunk hazája? Honnan 
van e városnak, amelynél nagyobb és szebb környékű város Olasz
országban is található, honnan van vonzóereje még ma is, ahol 
nem jelentékeny világpolitikai központ, mint Berlin, nem első 
világváros, mint London, nem vezető szellemi fényforrás, mint 
Párizs. Mi magyarázza e nagy mágneshegy vonzását, amely lel
künk minden nemes ércét ellenállhatatlan erővel magához húzza?

Ügy hiszem, a feleletet röviden így lehetne fogalmazni: Rómá
ban minden négyszögméter művészettől és történettől van áthatva. 
Akinek e kettő iránt, akinek a művészet és a történet emlékei iránt 
érzéke van, arra nézve Róma valóban az, aminek Byron nevezi: 
„lelkének városa” (city of the sóul).

Riedl Frigyes



Egy-két órára elhagytam Budapestet, a jövő városát, hogy Ró
mába sétáljak, a múltak szent városába. Meguntam a kövezést, 
az aszfaltozást, a soha el nem készülő csatornák mentén fölhalmo
zott s onnan soha többé el nem fuvarozandó piszkos törmeléket, 
és mentem különb romokat keresni. A folyvást változó helyett 
láttam azt, ami évszázadok óta be van fejezve, ami örökké tartó 
és változhatatlan. Jártam a Calixtus katakombáiban, a Caracalla 
fürdőiben, a Palatinus hegyén; láttam a Kapitóliumot, a fórumot, 
a kolosszeumot. Szent Péter és Szent Pál gyönyörű dómjait s a 
pogány meg ó- és új-keresztény emlékek megszámlálhatatlan so
rát Marc Aurél császár bronz lovával együtt; állottam a San Pietro 
in Montorio teraszán, a Janiculus hegyén, és az esteli világítás 
napos fényénél elragadtatva néztem a fejedelmi várost. Előttem 
a sok egetverő kupola, köztük Michelangelo remeke Szent Péter 
hamvai fölött, a históriai halmok emelkedései, itt-ott egy karcsú 
torony, vízvezeték, karcsú obeliszk (távolból nézve olyanok, mint 
földbe tűzött sétapálcák), azután a principék büszke villái ele
gáns kaszinóikkal, mögöttük a szabini és albanói hegyek lánco
lata, még hátrább az Appenninek már-már homályba vesző csú
csai — hol van a világon ehhez fogható panoráma!

És az a legnevezetesebb ebben a dologban, hogy nekem ehhez az 
utazáshoz nem kellett se a városi menetjegyiroda (utazás Rómába 
és vissza Fiúmén keresztül, egyheti teljes ellátással a Minerva 
hotelben, csak 150 forint), se a Cook and Són cég két hónapig 
érvényes körutazó jegye, amivel hatvan nap alatt végig lehet ro
bogni egész Itáliát Nizzától Palermóig és visszamenet Messzinától 
Velencéig a leggyorsabb expresszvonatokkal.

Én el se mozdultam az íróasztalomtól, és mégis láttam ezt a 
tömérdek csodát, mégis megtettem ezt a felülmúlhatatlanul szép



utat. Cosi viaggino i ricohi! így utaznak a poéták. Egy régi, ked
ves barátom volt a vezetőm, akivel sok szép időt töltöttem el haj
danában ,a Kammon-kávéház irodalmi asztalánál, akinek a lelkét 
— nemes érzékenysége, előkelő finomsága miatt — nagyrabecsü- 
löm és akinek ,a tollát minden művelt magyar olvasó bizonyosan 
éppen úgy kedveli, mint én. Ennek a kedves úrnak a neve: Milkó 
Izidor*

Az utazásnak is megvannak a maga smokjai, mint mindennek 
a világon. Vannak emberek, akik rajonganak Rómáért, mert min
den nagy költő, nagy író rajongott érte, és mert aki Rómáért ra
jong, azt a szakértelem, tudás, műveltség és poétikus lelkűiét 
nimbusza veszi körül. Az utazásnak ez a rajongó smo-kja alapjában 
véve tudatlan, műveletlen és közönyös. Fogalma sincs a régi em
lékek nagyszerűségéről, fogalma sincs Róma valódi nagyságáról, 
nincs semmi érzéke a szép iránt, emelkedett hangulatot sohasem 
érez, gondolkodóba nem esik semmi fölött. Ez a típus mindig öt
letszerűen rándul Rómába egy-egy jutányos zarándoklás alkal
mából. Sokat lát, benyargal minden múzeumot, bekukkan minden 
megcsillagozott helyre, belépő díjakra és borravalókra sok pénzt 
ád ki, de ha fáradtan hazatér, emlékezetében éppen úgy nem 
tudja megkülönböztetni a más-más múzeumokban látott Atléta- 
szobrokat, mint a különböző hotelekben hajlongó főpincéreket.

Milkó Izidort az utazás finom gourmet-jének nevezném, ha ez 
a fogalom nem volna túlságosan szűk a Milkó jeles megfigyelő- 
és elbeszélőképességének, széles körű tudásának és mélyebben érző 
poéta lelkének a befogadására. Gourmet csak annyiban, hogy 
minden városnak külön-külön ki tudja érezni a speciális ízét. De 
az elmés embereknek ezt a szerencsés adományát ő magvasabb 
tulajdonságokkal toldja meg, és azokban, amiket leír, kitűnő meg
figyelést, nemes gondolkodást nyújt az olvasónak, kapcsolatban a 
stílus könnyedségével és igazi eleganciájával.

Hogy Róma fenséges hatásának egészen meghódol és hogy az 
Urbs vonzóerejét minden más attrakciónál jobban érzi, ez nála 
nem divat, nem utánzás, hanem vele született ösztön, a nagy be
nyomásokat kereső és azokra fogékony lélek természetes megnyi
latkozása. Ha Goethe sohasem írta volna meg az Italienische Rei- 
set, ha Stendhal sohasem nyilatkozott volna úgy, hogy az ember
nek tulajdonképpen a fele életét kellene Rómában tölteni, mert

* Római mozaik. Em lékek és jegyzetek az örök városból. Irta M ilkó  Izidor. 
Révai testvérek kiadása.



mindenütt csak tengődik, de Rómában él az ember, és ha Thor- 
waldsen, akitől valami dán koronás fej azt kérdezte egykor, 
mennyi ideig maradjon Rómában, hogy megismerje a várost, soha
sem mondta volna ezt a hatalmas választ: Fenség, tessék ezt olyan
tól kérdezni, aki már régebben tartózkodik Rómában, mert én 
csak tíz esztendeje vagyok itt — szóval, ha Róma páratlan jelen
tőségét versben és prózában nem dokumentálták volna a világiro
dalom legelső szellemei, Milkó Izidor mégis Rómát tette volna vá
gyainak és lelkesedésének célpontjává; egyszerűen azért, mert a 
legnagyobb, legszentebb emlékek ott vannak és neki életszüksége 
az, hogy a nagy emlékekből áradó benyomások időnkint megüdít
sék és fölemeljék egész valóját.

Milyen mély és szűzies szerelem, mekkora tisztelet és sóvárgás 
fűzi Rómához, azt ebben a könyvben egy öreg német szájával 
mondja el, aki hatvankét esztendős korában először utazott Róma 
felé és aki negyven év óta készült Rómába. Ez az öreg német így 
szólott hozzá a hálókupéban, egy álmatlan éjszakán:

— Az elveszett paradicsom nem olyan nagy veszteség, mint az 
elmulasztott Olaszország! Ha a művelt európai, aki már az isko
lában kezd rajongani Itáliáért, Róma nagy múltjáért és klasszikus 
hagyományaiért, eléri férfikorát, őszülni, vénhedni kezd, lelkese
dése egyre gyorsabban fogy s csak csendes vágya marad meg a 
mosolygó dél enyhébb egéhez, de már nincsen elegendő energiája, 
hogy e vonzást kövesse s otthon marad hűvös északi hazájában, 
kielégítetlenül hagyva az előbb zsarnokilag gyújtó, később mind 
hangtalanabbá tompuló kívánatot és nem látja meg soha a csoda
földet, Itáliát és elszalasztja Rómát: ah, szörnyű veszteség ez, ret
tentő mulasztás! Tudata ott rágódik koponyájában mindaddig, amíg 
az agy velő ki nem szárad!

És a vén germán utolsó időben már nem attól félt, hogy nem 
látja Rómát, hanem attól, hogy elveszti a feléje húzó vágyat és az 
erélyt, hogy merjen kívánkozni belé. Még akkor is kételkedett, 
amikor a Garda-tótól megindult Délnek; attól kezdett félni, hogy 
Rómát nem találja a helyén, hogy a város lejjebb költözött és 
hogy mindig távolabb lesz tőle, mennél jobban közeledik hozzá.

A könyvhöz csatolt bevezetésben Milkó Izidor azt írja: Rómába 
utazni, az valami ünnepies dolog. Akár először megy oda az em
ber, akár másodszor, egyaránt ünnepies. Nem is tudom, mi fölsé- 
gesebb: meglátni Rómát vagy viszontlátni Rómát? — És alább 
ezt a megjegyzést fűzi hozzá: Az ember Rómába nem úgy utazik,



mint Párizsba! — Ebben a néhány sorban precíze megjelöli Róma 
jelentőségét és ezzel szemben a maga álláspontját.

Róma éppen abban különbözik a világ minden más városától, 
hogy belé kell magunkat élnünk. Bécset, Párizst, Berlint meg
értjük az első órában, de Róma hármas jellegű város. Nagy mun
kát ad az idegennek, míg az antik, a keresztény és a modern 
Róma szellemét magába fölszívni, azok ellentéteit kiegyenlíteni 
képes s végre egységes benyomásra téve szert, tájékozni tudja ma
gát benne. Kemény próbára teszi az ember históriai gondolkodá
sát, képzelőtehetségét, műérzékét, tudásvágyát, mindazt, ami Róma 
szemléletére föltárnád bennünk. Ezt a várost meg kell ülni, mint 
a tüzes paripát. Ki kell vívni a megértését. Rá kell szolgálni arra, 
hogy otthon lehessen benne az ember. Milkó Izidor hosszas tanul
mánnyal és nagy szeretettel csakugyan elérte azt, hogy megért
hette Rómát és a szent város szívébe hatolhatott. Nála elmés 
paradoxonnál többet fejez ki ez a mondás: Nem ismerek nagyobb 
és szebb szórakozást egy római tartózkodásnál, de olyan szórako
zás ez, amely munkának is beillik; vagy ha jobban tetszik, olyan 
munka, amely beválik szórakozásnak is.

Amikor először látogatott Rómába, ő is keresztülment azon az 
emésztő lázon, amit az első napokban, sőt heteken át is gyöt
rődve érez a szemlélő, kivéve természetesen a zarándokokat és a 
körutazó gentlemaneket. Ehhez hasonló kétségeket csak a szerel
mes ember érez, aki még nem tudja, vajon viszontszeretik-e. Még 
kételkedik magában is, meg Rómában is. Itt van végre a város
ban, ahová sóvárogva kívánkozott, és itt nem egyezik meg minden 
a tanulmányaival, a képzeletével; ítélete meg van tévesztve, .mert 
még a könyvekből fölszedett nézetek helyébe nem nyerhetett úja
kat, eredetieket. Még nem találta meg önmagát Rómában. Még 
káoszban keveredik össze a csodálatos község nagysága, szentsége, 
összes misztériuma, minden emléke. A kövek, a formák, a ro
mok, a színek, a falak, a vásznak — mindez még talány, ezer meg 
ezer képtalány neki. Míg végre a szeretettel teljes készülés, a 
gondos előre tanulmányozás megszólaltatja előtte az emlékeket. 
Kezdi érteni a kövek sajátos nyelvét, a márvány okmány ok hierog- 
lifáit, a históriát rejtő fölírásokat. Az értekezések, csevegések, ta
nulmányok, füzetek és könyvek, mindaz, amit Rómáról, Róma kor
szakairól, uralkodóiról, művészetéről, múltjáról és hagyományairól 
olvasott, harmóniába kezdenek jönni azzal, amit most ő maga lát; 
a köd osztani kezd, s a megértés napfényében nyilatkozik meg 
előtte Róma!



Milkó Izidor Nápolyt és a többi csodát úgy kedveli, mint szép 
városokat, Rómát pedig úgy, mint egy szeretett lényt. S amit sze
ret ebben a városban, az nemcsak az, ami naggyá tette a múlt
ban és érdekessé a jelenben, — nemcsak a ¡hagyományait, az em
lékeit kedveli, hanem az embereket is, akik benne élnek. Sze
rinte az embernek tulajdonképpen két hazája van: az, ahol szü
letett, és Olaszország. De ebben a második hazájában is, sehol 
sem érzi magát annyira otthon, mint Róma falai közt. Aki Rómá
ban nem találja föl magát, az beteg vagy — barbár.

Miután leírta Róma minden nevezetességét a föld felett és a 
föld alatt, — ragyogó képben tüntette föl a nagyszerű ceremóniát, 
mikor a pápa hajdanában birtokba vette az örök várost (Possesso); 
megállott a Corso No 18. előtt és egy kis esszét rögtönzött a 
Goethe^házról, tele szellemmel és finom iróniával; érdekes képet 
adott a modern Rómáról (Roma Capitale) és az idegenekről (Ing
lesi); miután mindebben alaposan tájékozott bennünket, áttér a 
római nép jellemzésére, és azt hiszem: senki sem mondott erről 
a népről több jót, több szépet és több igazat, mint a mi magyar 
szerzőnk. Szerinte a római nemes nép, melyben sok van még a 
régi Róma nemességéből; előkelőbb fajzat a legtöbb másnál éppen 
származásánál fogva; de elnéző, nyájas és finom a klímája oká
ból. Ez másfajta emberfaj, mint mi vagyunk. Mi még nem vol
tunk, mikor ők a világ fölött uralkodtak, s mi még barbárok vol
tunk, mikor ők már másodszor uralkodtak a földön. Milkó Izidor 
nemcsak dicséretet halmoz rájuk, de meg is védi őket mindenféle 
ráfogás és rágalom ellenében. Schopenhauert keményen rendre- 
utasítja azért a vakmerő állításáért, hogy az olaszok nemzeti jel
lemének fő vonása a szemtelenség, és nem győz eleget írni a ró
maiak kedvességéről, udvariasságáról, amiben még a legalsó osz
tályok is excellálnak.

Nagyon fontos, hogy az ember, ha Rómába van, lássa meg a 
pápát, — de még fontosabb, hogy elutazása előtt igyék egy kor
tyot a Fontana di Trevi vizéből s dobjon óriásmedencéjébe egy 
picinyke pénzdarabot, ezüstöt, bronzot vagy akár vörösrezet. A 
búcsúkorttyal lekötelezi a vízi nimfákat, az áldozatul dobott obu- 
lussal pedig megvesztegeti Neptun vízi istent, — mind a kettő
vel együtt biztosítja magának azt a szerencsét, hogy megint visz- 
szatérhet az örök városba. Milkó Izidor is ivott a gyönyörű for
rás vizéből, mint előtte Winckelmann, Goethe, Stendhal, Byron, 
Thorwaldsen, Shelley, Castelar, Musset és annyi nagy ember, aki 
Rómában járt. Ivott belőle — úgymond — nagy szomjúságból és



édes babonából. Mert a távozást Rómából csak az az egy remény
ség teszi elviselhetővé, hogy megint visszajöhetünk! Milkó ezt a 
fejezetet gyönyörűen írta meg, bájos humorral, üdén, a rajongó 
szeretet igazi költészetével. Annyi bizonyos, hogy Rómáról keve
sen írtak szebb, érdekesebb és tanulságosabb könyvet.

Ábrányi Emil



SZABADKAI EMLÉK

1) Életemben egyszer jártam Szabadkán, ami érthető, mert sze
gedi ember vagyok, és nagyon sötétnek találtam. Ti. este értem 
oda, és éjszaka már vissza is jöttem.

Szabadka népéből csak Milkó Izdort láttam. Nagyon fényes volt, 
világító ember a sötét városban.

2) Milkó Izidor könyvtára az egyetlen szabadkai emlékem. Olyan 
benyomást tett rám, hogy ¡ha rajtam állt volna, ma a Milkó- 
könyvtár a szabadkaiak szegedi emléke volna.

3) Gyakorló újságíró koromban nagyon sok vezércikket írtam 
a Szegedi Napló-bán Szabadkáról, azon az alapon, hogy sohse jár
tam benne. Ha rossz volt a járdánk, a világításunk; ha lusta volt 
a magisztrátusunk és goromba a rendőrünk; ha üres volt a pia
cunk és szegény a városunk, akkor én mindig azt kiáltottam oda 
a helybeli nemzetnek: tessék megnézni Szabadkát! Meg vagyok 
róla győződve, hogy ami szépet és jót én a múltban ráfogtam 
Szabadkára, azt mind meghozza a jövő.

4) Már régen nem vagyok kiabálós ember. Már régen nem ját
szom ki Szabadkát Szeged ellenvárosának. Már csak olyan re
zignál tan sóhajtom, mikor a szegedi lapokat a kezembe veszem:

— Nézzétek meg a Bácsmegyei Naplót!

Móra Ferenc



Az a nyájas világ, ahonnan Milkó Izidor elindult, szinte telje
sen ismeretlen a fiatal olvasók előtt. Az irodalomtörténet 1867-tel 
lezárja a kaput, és az esszéirodalom inkább kiemelkedő nevekkel 
foglalkozik, mint a 80-as és 90-es évek irodalmi levegőjével. Ez a 
levegő, ez a miliő szelíd, finom és bájtól csillogó, akárcsak egy 
elfelejtett Horovitz-festmény, mely hasonlóképpen magán viseli az 
akkori idők szende, finom mosolygását. Milkó Izidor nemrég a 
Nyugatban írt erről az elsüppedt és elfakult világról: Vadnay Ká
roly, a Fővárosi Lapokról, az új ízlés és új írás bájos bimbózá
sáról. A történelmi regények, a nagy regény-eposzok kora alko- 
nyodik már ebben az időben éppúgy, mint a történelmi festmé
nyeké. Jósika nehézkes, Kemény Zsigmond nagyon súlyos, míg 
végre Degré Alajos megpróbálja a francia „társalgó regények”-et 
utánozni, és Beöthy László könnyedén, közvetlenül mer beszélni 
az olvasóval. Vadnay Károly teremt rendet stílusban és ötletben. 
A Fővárosi Lapokban finom beszélyek jelennek meg, melyeket ő 
maga javít át nagy gonddal és tapintattal. Vigyáz a stílusra, vi
gyáz a tisztes hangra, az erkölcsi kényességre, a finom irodalmi 
ízlésre és műveltségre. Nívós és udvarképes lapot csinál, hiszen a 
Fővárosi Lapokat Erzsébet királynénak is felolvasták.

Ebben a kecses, kedves, nyugodt és előkelő világban lesz íróvá 
Milkó Izidor, s ennek a világnak finom, diszkrét parfümje éppúgy 
megérződik írásain, legújabb hat könyvén is, mint régi leveleken 
a rezedaillat, amely — tudomásom szerint — divatos volt a ki
lencvenes években.

Milkó Izidor ebből a világból lépett ki, s bár megérződik rajta 
az elindulás, ő kilépett belőle. Magával hozta az írás gondosságát, 
a választékos ízlést, a csendes, finom, sima modort, a mosolyt és a 
bájt, és otthagyta a divatlapok édességét, a sonkás ujjak és a da-



rázsderekak kényeskedő álszemérmét. Milkó Izidor modern lett 
a szó legnemesebb és legmélyebb értelmében. Alig hiszem, hogy 
akadna valaki, aki a most megjelent hat kötet bármelyikéről bár
mely oldalt úgy olvasna végig, hogy a kilencvenes évek irodalma 
jutna eszébe.

Csupa frisseség és elevenség. Az olvasót viszi, röpíti könnyű 
mondatok, kecses ötletek és érdekes megfigyelések gépkocsiján. 
Az olvasás vidám élvezetté válik, senki se gondol avval, hogy a 
könnyű mondatok mély gondolatokat takarnak. Senki sem veszi 
észre, hogy tanul és nemesedik az olvasás kapcsán, mindenki csak 
az életöröm verőfényét látja, mely ráhull a könyvre, tavasz van 
s örülni kell az érthetetlen életnek. Igaz, hogy gyakran vetődnek 
fel problémák, keserűségek, elbúsulások, melyek azonban megnyu
godnak, sőt valami megoldásfélét hoznak a lelkűnkbe. A köny
veknek minden írása egy bölcs, csiszolt, higgadt életfelfogás hir
detője, valami tiszta, fölényes idealizmus, amely megnyugszik a 
harcban s a múlandóságban.

Egyéni utakon jár. Vadnay Károlyt és Tóth Bélát elhagyta már, 
s nincs mestere a jelenben sem. Noha finom és könnyed, nem ha
sonlít mélyebben Maupassant-ra, Lemaitre-re vagy Gustave Geff- 
roy-ra, bájos és lágy, de azért nem nőies, lelki rajzokat rajzol 
anélkül, hogy az analitikusok részletezésére és súlyosságára emlé
keztetne. A gúny és keserűség nem ragadja szélsőségek felé, még 
ott sem, ahol megbocsátható lenne. Űj alakokat teremt — Spe- 
kulánét és a gazdag embert, akire bárki több epét fröccsentett 
volna. Milkó Izidor bájosan gúnyolódik, megbocsát az életnek s az 
embereknek avval a fölénnyel, amely csupán a finom, fegyelme
zett, szép múltú emberek tulajdona. Noha elbeszélő modora rop
pant meleg és kedves, ő legtöbbször kívül áll a tekinteten még 
akkor is, ha első személyben beszéli el őket. Ezért szereti a sze- 
mélytelenítő címeket vagy bevezető formákat használni: „Kanut 
naplója” . „Életcélok” . „Egy barátom beszéli:” . „Egy orvos így nyi
latkozott előttem:” . Az író nem nyilvánít véleményt, legtöbbször 
az ellentétes véleményeket kiteregeti előttünk anélkül, hogy vala
melyikkel is rokonszenvezne. Írása bármennyire közeinek és meg
hittnek látszik, mégis személytelen. Elbeszélő és nem lírikus. Min
dig kívül áll a történeten. Novellái nem epikai alkotások, hanem 
szépen, simán, lágyan elmondott, elbeszélt esetek és csak törté
netek. Elbeszélő modorában sok melegség és közvetlenség van, de 
alakjaira nem hull a rokonszenv vagy az ellenszenv fénye. Szé
pen, gáncstalanul, tárgyilagosan regél, mintha igaz történelemről



lenne szó. Olykor régi, jóságos tanítók hangjára emlékeztet, más
kor duruzsoló dajka danára, s mécses bóbiskol a szentkép alatt, 
mint az orosz regényekben. Olykor drága, derűs rokonunk jut 
eszünkbe, aki vacsora után öblös hangon mesélgetett a kövér, me
leg lámpafénynél, néha édesanyánk mesemondó hangja csillan fel, 
mint csobogó csermely a holdas éjszakában, máskor meg úgy 
érezzük, hogy az orvosságszagú doktor bácsi ül az ágyunk előtt, 
lázas homlokunkra teszi nagy puha kezét, és azt mondja, hogy 
majd meggyógyulunk. A történet nem azért formálódik, hogy no
vellává, irodalmi műfajjá alakuljon, hanem azért, hogy az olvasó 
örömöt és élvezetet találjon benne. Nem könyvet ír, hanem ol
vasmányt.

Sardout és Scribe-et színpadi íróknak nevezik, akik hatást akar
tak és tudtak elérni a nézők lelkében. Ezt hibául felróni oktalan
ság, hiszen a színpad a nézők számára van s nem az arisztotelészi 
szabályok számára. Még kegyetlenebb oktalanság hibáztatni az el
beszélőt azért, mert az olvasmányt ír. A belletrisztika sokkal há
látlanabb terület, mint a színpad, s Milkó Izidor tisztán, fehéren 
az elbeszélőművészetével akar hatást elérni. Szelíd derűt, finom 
hangulatot és erkölcsi igazságérztet akar fakasztani az olvasóban 
színpad, színészek, felvonásvégek nélkül. Széles skálájú tudását, 
sima, csiszolt írásmodorát s egész nagy, nemes lelkületét arra pa
zarolja, hogy értékes, finom olvasmányt adjon. Eszményien tiszta 
elbeszélő. Finom, művelt, okos, üde, drága, kedves causeur, aki 
elveti a hálás drámai hatásokat. Egy írásában sem találunk szag
gatottságot, szavalásra alkalmas mondatokat vagy jelenetekre omló 
részleteket. Nem nyúl idegen fegyverekhez. Cseveg, elbeszél, és 
sohasem dramatizálja a történetet.

Durván és hibásan általánosítva azt is mondhatnám, hogy őt az 
olvasó érdekli elsősorban. Gondja van rá. A borzalmas firenzei 
esetet bájos derűvel csevegi el, az „Ök ketten” tele van tudással, 
fárasztó előtanulmánnyal, de azért könnyed és érdekes, nehogy 
elfárassza az olvasót. A mosolyunkat keresi. Megvigasztal. Tanít. 
Javítgat rajtunk. Megsimogatja a lelkünk. Nagyon nagy jóaka
rónk, s talán ez a nagy, finom jósága, ez a meleg ránkgondolása 
emlékeztet leginkább elmúlt időkre.

Milkó Izidor nemes szándékú írásai egy tiszta, önzetlen világ
felfogás mélységeit ragyogják vissza, mint bérces kékségeket a 
tengerszemek. A jó emberek ügyetlenek, talán szerencsétlenek is, 
de azért a legboldogítóbb megnyugtatás számukra az, hogy jók. 
Az élet kegyetlen és szeszélyes, de azért legyünk jók, türelmesek,



finomak és csendesek. Az igazi, a végső abszolútum nem az, ami 
van, hanem az, aminek lenni kell. Idealista. És az az életfilozófia, 
mely írásaiból kiérződik, a nagy, német idealisták bölcseletével 
tart rokonságot. Mintha csak könyveiben Fichte szavait éreznők 
megzenésítve az írásművészet finom hangszerein: „a lét semmi 
s a kötelesség minden” . Ezt a kötelességet azonban derűsen és 
pontosan kell teljesíteni.

Ez a fölényes, szelíd mosolyú életbölcselet átszökik az olvasó 
leikébe, mint virgonc tündér. Ismertem egy elmeorvost, akinek 
fő gyógyszere Mark Twain volt, a kényszerképzetes és hipo- 
chondriás betegek recept helyett egy Mark Twain-kötettel hagy
ták el rendelőjét. Ebbe az orvosi rendelőbe oda szeretném tenni 
Milkó Izidor könyveit is. Bizonyos vagyok benne, hogy a fóbiás 
és melankóliás lelki borúba ezeknek a könnyed, üde, simogató 
könyvek olvasása derűs verőfényt varázsol.

Ezek az értékes könyvek szép ruhát is kaptak. Köntösük von
zóan szép, Kner Izidor művészi Ízlését csodáljuk a szedésben és 
a címlapon.

Mindenképpen nagy esemény ennek a hat könyvnek megszüle
tése és elindulása. Hálásan, meghatottan meg kell köszönni őket, 
mint az élet minden gyémántját, amellyel megajándékozza sze
gény gyermekeit.

Szenteleky Kornél.



Az első író, kit életemben láttam, Jámbor Pál volt, Hiador, Pe
tőfi kortársa s ellenfele, aki már meggörnyedve, ráncosán, arany
sárga arccal bandukolt a 'Szabadkai utcán, vásott ruhában, kezé
ben egy esernyővel. Később, mikor hétéves lehettem, megmutat
ták nekem Milkó Izidort is. Ő volt a második író, akit életemben 
láttam.

Mögötte már tisztes irodalmi múlt állt, több könyv, melyet ki
tűnő emberek is elismeréssel fogadtak. Tudták róla, hogy Vajda 
János, Reviczky Gyula, Vadnay kortársa, emlegették élces „tárca
leveleit” elmésségét, műveltségét. Alig írt már a budapesti la
pokba, a helyi újságokba is csak alkalomszerűen, mikor a szer
kesztők megrohamozták. De semmi keserűség nem érzett rajta. 
Vidáman járkált közöttünk, kik fölnéztünk rá, beszélgetett a vá
rosi urakkal, kik tisztelték, megfordult társaságokban, kávéházak
ban, hol kellemes megjegyzéseivel szórakoztatta asztaltársait, 
anélkül, hogy bármikor is szóba hozta volna az irodalmat. Noha 
barátjai, kikkel együtt kezdte pályafutását, akkor már rég elhal
tak mellőle, ízig-vérig modern embernek látszott. Szabadkán élt 
mindig. Nyár felé vette angol bőröndjeit, becsomagolt, eltűnt, két 
vagy három hónap múlva érkezett vissza, s akkor tudtuk meg, 
hogy Rómában vagy Párizsban járt, másoktól, mert ő ezt sem 
emlegette.

önkénytelenül is kapcsolatba kerültem vele. Nyolcéves korom
ban elhatároztam, hogy köszönök neki. Ez a köszönés, mely nem 
kis mértékben foglalkoztatott, sikerült. Egy nyári reggelen, mi
kor szembe jött világos nadrágjában, megemeltem előtte eléggé 
elfogulatlanul matrózsapkámat, ő pedig visszaköszönt, nyájasan, 
európai szívélyességgel, a Fővárosi Lapok bájos modorában, any- 
nyira észrevéve, megtisztelve engem, ki nem ismertem őt szemé



lyesen, mintha nem is gyermek, hanem nagy ember lettem volna. 
Ez hízelgett önérzetemnek. Aztán lassan, szervesen tovább nőtt 
alakja munkáló gyermekképzeletemben. Valami finom csalódást 
sejtettem benne, mely annál jobban izgatott, mert mosollyal lep
lezte. Elmentem háza előtt, belestem ablakain. Ha ritkán és kény- 
telenségből szerepelt, megjelentem fölolvasásain. De nem értet
tem, mi az értelme annak, hogy ilyen emberek is vannak a vi
déki városban. Egyszer a római templomok építészeti arányairól 
olvasott föl. Hallgattam szép, rövid mondatait, de kellő tárgyisme
ret híján nem tudtam őt követni, inkább mozdulataira figyeltem, 
hangsúlyára, tartózkodó úriságára, mely mögött tudás, szeretet, 
ízlés lappangott, s ezen a téli délutánon egy szegényes díszterem 
sötét csillárjai alatt bennem is vágy gerjedt, hogy lássam a vilá
got, ismerjek mindent, kiszabaduljak abból a börtönből, melybe 
születésem véletlene dobott. Akkor kezdtem érteni, mi az értelme 
annak, hogy ilyen emberek is vannak a vidéki városban.

Később bevezetett lakásába. Itt öt nagy szobában mennyezetig 
érő polcok álltak, rajtuk könyvek, ritka kiadások, legalább tíz
ezer darab. Nem volt tehát oly száműzetésben, mint képzeltem. 
Tízezer barátja volt. A beszélgetés során kiderült, hogy nem bete- 
gesen-szerény, csak bölcs.

Amint olvasom új köteteit, melyekbe elbeszéléseit, tárcáit, kar- 
colatait gyűjti össze, az utóbbi évek termését, az az érzés fog el, 
mint diákkorunkban a díszteremben, mikor hallgattam őt. Egy 
egész emberöltő választ el tőle, de az ő nem távoli írásán nyoma 
sincs az időnek. Mértékes, éles. Ebben korának gyermeke, a fran
ciák tanítványa. Tudom, újabban is beszélnek a francia szellem 
hatásáról. Derűre-Jborúra ,,franciásának neveznek minden írón
kat, ki ötletes vagy talpraesett. A valóság az, hogy a mai írói 
nemzedéknek semmi sem idegenebb a szellemnél, egy-egy nagy 
francia író alakja talán ideig-óráig érdekelte, de hajlamában, cél
keresésében már vagy húsz éve merőben ellentétes irányba csa
pott. Nietzsche babonázta meg annak idején egyéniség-hirdetésé
vel, különösen a lírikusokat, a prózaírókat pedig az oroszok, kik 
szintén az egyéniséget hangsúlyozzák a maga sötét, zavaros mély
ségeiben, föl-nem-bontottan. E két útirány szerint tájékozódtak 
újabb íróink, a német-orosz szellem vezetésével, a bírálat is eze
ket a szempontokat emelte ki, így osztályozta a tehetségeket. Egy 
egyensúlyozatlan és érzelmi összefogó-humoros világszemlélet lett 
nálunk úrrá. A francia szellem azonban épp az ellenkezője ennek. 
Az egyensúlyozott és értelmi-szétszedő-szatirikus. Elemzi, taglalja,



osztályozza a jelenségeket. Semmit sem tart oly kicsinynek, hogy 
ne igyekezzék megérteni. Mámora a megértés mámora. Mélysége 
az egyszerűség és világosság. Egészen bizonyosan „fölszínes” is. 
De egy spanyol írótól, Ramón Perez de Ayalatól erre vonatkozó
lag pompás megjegyzést olvastam: „Manapság azt állítják — írja 
—, hogy a szellemi mélység olyan, mint a gödrök mélysége: sötét 
üresség. Holott az igazi mélység a tömeg kiterjedésének mélysége. 
És a tömeg csak a fölszínen nyilvánul meg. Valaminek a tömegét 
csakis a fölszínen keresztül ismerhetjük meg. Ennélfogva a föl- 
szín a tömeg kifejezője, minthogy a fölszín a tömeg hatása.” Azt 
hiszem, ebben nem téved.

Milkó Izidor ennek a szellemnek hódol. Okossága rábeszélő, 
szeretetre méltó. Cseveg, de tartalmasán, formásán, elevenen. 
Szinte hallani, amit ír. Beigazolja, hogy nincs a világnak olyan 
tárgya, melyről ne lehetne valami biztosat, vagy igazat mondani, 
az eredetieskedés, vagy elképesztés szándéka nélkül, s oly ponto
san és kedvesen, hogy különben bőven patakzó stílusának egyetlen 
mellékmondatába se köthetünk belé. Arcéleket rajzol, ember
portrékat gyakran csak értekező formában, a 17. és 18. század 
mintájára, kérdéseket vet elénk, de nem akar semmit „fölfedezni” , 
még kevésbé megoldani a világrejtélyt, csak meg világosítani ön
magát és mibennünket. Jóérzéssel olvassuk könyveit. Nagyon ke- 
vesedmagával képviselője egy nemes hagyománynak, a latin szel
lem tiszteletének.

Kosztolányi Dezső
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Népszerűségének és olva
sottságának titka kétségkívül 
az, hogy ez az irodalom, m e
lyet maga is művel, „már el
fordulást jelent a falusias 
anekdotizálástól, m okányber- 
cis vaskosságtól és a magyar 
századközép újságműfajainak 
stiláris pallérozatlanságától, 
s . . .  valamiféle újfajta ’fran
ciás’ modort és műveltebb 
irodalmiságot honosít meg” , 
ami a lassan mégiscsak polgá
rosodó újságolvasó réteg vál
tozó ízlésének nagyon is m eg
felelt, s amivel egyszersmind 
a századvég és századforduló 
íróinak —  Ambrus Zoltánnak, 
Bródy Sándornak, Thury Zol
tánnak, Papp Dánielnek és 
Petelei Istvánnak —  az útját 
egyengette.

Novelláinak itt közreadott 
válogatásától „nem a novel
lista Milkó reneszánszát vár
juk, nem akarjuk ’felfedezni’, 
ahogy az szokássá lett az 
utóbbi néhány évtized magyar 
irodalomtörténetében” , csak az 
volt a célunk, hogy az író ha
gyatékában található érdeke
sebb és jelentősebb írásokat 
megmentsük a végső pusztu
lástól, az örök feledéstől, s be
illesszük őket e termékeny író 
ouvre-jének egészébe s a ju 
goszláviai magyar irodalom  
két háború közti történetébe.




