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Minden dolgok közül, amelyek fáradsággal jár
nak, legnagyobb élvezet minden bizonnyal az írás. 
Különös varázs ez s aki sohasem állt a bűvölete 
alatt, az tán meg se érti. S itt igazán nem számít 
az semmit, hogy tud-e az illető írni; néha éppen 
az a legszenvedelmesebb auktor, aki egy egészsé
ges mondatot, egy jóravaló rímet se tud összeróni. 
Kotzebue nem kevesebbet élvezett, mint Goethe, 
amikor írt és Kuthy Lajos talán boldogabb volt az 
íróasztalánál, mint Vörösmarty. Zongorajátszóknál 
tapasztalhatjuk néha azt a sajátosságot: a tehet
ség, a hallás és zeneértelem nélkül kalapáló épp 
oly gyönyörrel emeli föl a kezét Chopin ellen, 
mint az Isten kegyelméből való művész. Ilyenfor
mán van a szépirodalom kontárja is, — rajzait, 
amelyekre azt üzeni a szerkesztőség, hogy közöl- 
hetetlenek, nem kisebb kedvteléssel írja, mint a 
magáéit Móricz Zsigmond vagy Herczeg Ferenc.

Mégis azt hiszem mostan, hogy azok, akik min
dig írnak, nem is tudják talán, hogy milyen büvö-
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letes dolog az írás. A toll, ez a pisztolynál is ve
szedelmesebb fegyver, nekik csak közönséges szer
szám, — a tinta pedig, ez a vérnél is különösebb 
nedű, nekik csak közönséges folyadék. S az író
asztal, ez a boszorkánykonyhája a legüdvösebb és 
a legveszedelmesebb tanoknak, eszméknek, gon
dolatoknak és jelszavaknak, az ő szemükben csak 
szimpla bútordarab és nem olyan oltár, amelyen 
áldoznak.

De tartózkodjanak egy ideig a kutyanyelvektől, 
ezektől a sima, fehér (s a papirinségben szürke) 
szeletektől, amelyeket tele kell vetni ákom-bákom- 
mal s ne írjanak évekig semmit, — s aztán évek 
múltán vegyenek elő megint sok árkus papirost 
(ha van hozzá elég kapitálisuk!), vagdossák azokat 
széjjel váltólevélformájú hosszúkás darabokra s ír
janak megint rájuk — az újságok részére. Micsoda 
különös örömben, milyen sajátos élvezetben le
szen részük!

A publikumnak szörnyűséges módon közömbös 
volt s most is közömbös az a csekély dolog, hogy 
például én esztendőkig mit se írtam neki. Való
színű, hogy észre se vette. De nekem egy csöppet 
sem volt közömbös s főleg mostan nem az. Most, 
hogy látom, miképp tisztára megnyertem azokat 
az esztendőket, amelyeket elvesztettem.

Bolond beszédnek látszik, de — bocsássanak 
meg — nem az. Mivelhogy ott folytatom a munkát, 
ahol elhagytam, hát nem megnyertem azt az időt,

8



amikor nem írtam? Úgy tetszik nekem, mintha csak 
tegnap hagytam volna el az írást és ma folytatnám.

Pedig de nagyon megváltozott azóta a világ! A 
közönség — milyen más az mostan! Hogy meg- 
növekedett! És milyen okos lett! Mint megválto
zott az ízlése! És mennyire megvénült! Az öröm
nek valóságos újjongása, a büszkeségnek elbiza- 
kodásban nyilvánuló extázisa fog el, amikor azt 
látom, hogy körültem minden, de minden megvén- 
hedett.én pedig csak őszültem, de nem öregedtem. 
Ez az egész idő, amely letelt, nekem nem hosszú, 
hanem csak rövid évekig tartott. Ha pedig az esz
tendők rövidek, akkor az órák és percek lehetnek 
akármilyen hosszúk, az idő mégis gyorsan telik.

Ha nem jól fejezem ki magamat, tulajdonítsátok 
annak, hogy elszoktam az írószerszámtól nagyon. 
S bocsássák meg, hogy most tegeztem önöket, de 
az én időmben még így szoktuk.

Az a mondás, hogy az író a szíve vérével ír, nem 
egészen üres frázis. Hát persze, annyit nem fo
gyaszt a leglelkesebb költő sem a szíve piros ned
veiből, mint a tintatartó fekete öbléből, de eleget 
mégis, hogy ezt a frázisként hangzó nagy szóla
mot igazolja. Más foglalatosság ez, mint bármelyik 
más mesterség. Senki se dolgozik annyit és any- 
nyira magából, mint aki könyveket és újságot csi
nál. Történetet, mesét, bizonyítást, stílust, képe
ket, hasonlatokat, formát, mindeneket önmagából 
vészén, ha csak nem kölcsönzi, vagy lopja el má-

9



soktól. Mely utóbbi eset pedig ugyancsak nagy 
ritkaság a litteratúra papirosvilágában, mert hihe
tetlenül becsületesek ám az írók s köztük a leg
több nem nyúl a máséhoz s Musset-vei mondja: 
„Kicsi a poharam, de a magaméból iszom!“ Csak 
ha rés nullius valami, avagy rés íotius mundi, csak 
akkor nem keres mindenáron eredeti tárgyat a be
csületes szerző. Ilyenkor úgy tehet, mint a nagy 
Molière, aki bátran dicsekedett, hogy ott szedi 
föl a holmiját, ahol találja, vagy a még nagyobb 
Shakespeare, aki nem szólt semmit, nem mentege
tőzött, de angol hidegvérrel annektált mindent, 
ami rés nulliusként hevert a földön.

S az is nagy varázsa az írásnak, ha az ember 
talál valahol, keresve, vagy véletlenül, olyan tár
gyat, amelyet méltónak tart művészileg kerekíteni 
ki formás müdarabbá. Mint a szobrász, mikor rá
akad egy finom minőségű nagy darab márványra, 
amely szinte magában hordja a tervezett hatalmas 
szobormű lappangó motívumát, akként örvend ő 
is, a keresgélő, kutató anyagvadász író, rátalálván 
egy még nyers mesére, de zavaros történetre, ren
dezetlen tárgyra, amelyből művészi ösztönnel s a 
mester tudásával, képes kihámozni a maga mun
káját. De itt is a szíve vérével dolgozik, itt se elég 
az íráshoz pusztán csak a tinta; magából, megál
dott lelkének a kincsesházából szedi itt is az ék
köveket, az igazgyöngyöket, a színeket, a hangu
latot, stílusának aranyvirágait, amelyekkel féléké
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siti a kutatás, vagy véletlen szerencse által eléje 
dobott pici vázat.

Nem, ebben a világban nem lopnak, még csak 
kölcsönt se kérnek. Itt csak dolgoznak, kifáradnak, 
megbetegednek, néha meg is őrülnek. De minden
kor élveznek. S Heine, amikor beteg volt és Pé- 
terfy Jenő, mielőtt megőrült, bizonyosan többet 
élvezett írásközben, mint akárhány vivőr a pezs
gője meg a kártyaasztala mellett. Mert olyan az 
írás varázsa, mint a szeretett nő közelléte, amely 
még a halálos ágyán vergődőnek is nyújt balzsa
mot és írt.

Művész és mester minden terén a foglalatos
ságnak alig várja, hogy készen legyen előtte a 
műtárgy, amelyért áldozta idejét, sok drága óráját 
s az nekik a legboldogabb percük és napjuk, ami
kor készen vannak az alkotásukkal. Az író ellen
ben munkaközben boldog s csakis addig. Addig 
élvez csak igazán, amíg írja a darabját, vagy a 
könyvét s a kész műben nem tud annyi örömet ta
lálni, mint az arra fordított munkában. Addig bol
dog csak az író, — különösen a tehetséges — amíg 
dolgozik, amíg hat rá az írás varázsa. S nem egyet 
ismertem a céhbelieim között, aki fájdalmasan só
hajtott föl, valahányszor valamely munkáját befe
jezte, mintha csak azt mondta volna:

— No, most vége a mulatságnak!
Olyat is ösmertem, aki akárhányszor csak a leg

újabb müvét dicsérték, mindig csak azt felelte:
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— Nagy marhaság, nem ér egy hajítófát. Ne is 
beszéljünk rólal Hanem most írok valamit, az iga
zán jó leszl

És fölragyogott az arca, amint arra gondolt, 
hogy este, ha hazaér, nagyokat fog dolgozni a 
chef d’oeuvre- jén.

Persze, bizonyos idő múlva ez is szamárság lesz, 
amely nem ér egy hajítófát s miről nem érdemes 
szót vesztegetni.

Nem mintha az író dolgára nem lehetne alkal
mazni a mondást, hogy többet csinál transpiráció- 
val, mint inspirációval, ö  is, akár az esztergályos, 
inkább a szorgos munkájának, minuciózus gondos
ságának köszönheti, ha szépet tud teremteni, sem
mint a lelkesedésének s az alkotó ösztönének, de 
hiszen éppen ez a nehéz, verejtékes munka esik 
jól annak, aki nem szokásból, vagy kicsapongás
ból, hanem játszi kedvtelésből s a múzsaasszony 
iránti szerelemből forgatja a bécsi, vagy a birming
hami gyárnak elasztikus tollát. Az „izzadás“ szóhoz 
nem nagyon illik, de mégis azt kell mondanom: 
„édes“ izzadás az, mely az eféle müveket teremti.

Kellemes verejték, édes fáradság az, amellyel 
a toliunkat koptatjuk s az agyvelőnket fogyasztjuk. 
S úgy-e nem volt illetlenség, hogy mikoron hosz- 
szú idő után megint érzem ezt a verejtéket, élve
zem ezt a fáradságot, néhány hálás sorban dicső
ségét zengem az írás varázsának?



A KÖLTŐ É S  A HALÁL





A költő hivatásánál fogva is többet foglalkozik 
a halállal, mint mások, akik szintén nem szeretnek 
meghalni. Nem is csodálkozott tehát nagyon, mi
kor egy este, éjfél körül — épp verset írt az élet 
örömeiről — megjelent előtte a Halál egész ko
mor ünnepélyességgel. Lovon ült s ő is, lova is 
karcsú és magas volt, vékonyan nyúltak föl a le
vegőbe, jobban mondva, a menyezet felé, de azért 
elfértek az alacsony szobában, mert a Halál, ha 
akar, egy egérlyukban is elfér, pedig máskor a leg
nagyobb csatamező se elég tág neki.

Megszólalt s a hangja éppen nem volt síri, — 
érthetően, emberien csengett:

— Ön már sokszor hívott engem...
A poéta felelte:
— Az ilyen hívást nem szokás komolyan venni.
— Már megszokhatták volna, hogy én mindent 

komolyan veszek, hiszen én vagyok talán az egyet
len komoly dolog a világon. . .  És én igazán azt 
hittem, hogy amikor utánam vágyódott, a verseit 
őszinte érzés diktálta.



— Csak hangulat volt — magyarázta a költő. — 
Most például nem kívánkozom ön után. Láthatja 
az előttem fekvő kéziratról, amely az élet örömei
ről szól.

Mire művelten így szólt a Halál:
— Tehát nemcsak a Világ, de az Élet és a Halál 

is csak hangulat?
És elgondolkozott. A költő pedig nem minden 

aggodalom nélkül mondotta:
— Reméllem, nem azért jött, hogy magával vi

gyen.
— Bizony nem azért, hogy verseket olvasson 

föl nekem. . .  Az én látogatásomnak mindig egé
szen határozott a célja. De amint látja, ide elegáns 
módon állítottam be. Közönséges nyárspolgárok
nál és egyéb szürke halandóknál gyalogszerrel 
szoktam megjelenni a kaszámat suhogtatva, — önt, 
poétát, megbecsültem azzal, hogy lovon nyargal
tam be, ahogy egyszer Kacziány megfestett, s a ka
számat eldugtam a köpönyegem alá.

— Szép figyelem öntől, s nem lehetek érette 
elég hálás. De hát, mondja kérem, nem fog az ön 
lova itten. . .  ?

— Nyugodt lehet. A halálparipám túl van min
den emberi és nagyonemberi dolgon, csakúgy mint 
én magam, a halálember.. .  Ismétlem, azért jöttem 
ilyen fölvonulással, mert tisztelem önt s nem szá
mítom a tucatemberek közé.

— Köszönöm. Az elismerés jól esik nekem, bár
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jobban szeretném, ha kortársaim ismernének el 
kellőképpen, nagyobb számban fogyasztanák a 
könyveimet s nem becsülnének kevesebbre, mint 
azokat a kollégáimat, akiket ön már magával szó
lított.

— Ezt ön, költő uram, életében el nem érheti. 
Ennél sokkal kiválóbb. Csak a tucatpoétákat di
csérik a tehetségtelenségükhöz képest már életük
ben, a nagyoknak meg kell halni, hogy érdemük 
szerint becsüljék meg őket.

— Az első aforizma, amit a Haláltól hallok, de 
meg kell vallanom, hogy ha nem is vadonatúj, van 
benne igazság... De nézze, tisztelt jóakaróm, én 
nem vagyok telhetetlen s az elismerésre szívesen 
várok még egy ideig.

— Szóval: nincs kedve velem jönni?
— Ha tudnám, hogy hová cipel, talán volna ked

vem, mert a költők szeretik a gyakori változást. 
De ön aligha vinne engem valami szép klimatikus 
helyre vagy vidám nőtársaságba. így hát egyelőre 
szívesen maradok itthon. Önnek ez talán mindegy, 
s ha beszélgetni szeret velem, itt is örömest el
diskurálok Önnel, mert Ön, ha nem is mondható 
éppen modernnek (ami a magas életkorára való te
kintettel igazán nem is csoda), elég szellemes tár
salgónak látszik. De elmenni Önnel, éppen most, 
amikor az élet szépségeit zengem, abszolúte sem
mi kedvem. Kérem, semmi ok az apprehenzióra. E 
nyilatkozatnak nincs személyes éle, s az egyálta-
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Iában nem irányul az Ön nagyon tiszteletreméltó 
egyénisége ellen, amelyet már nem egyszer igen 
rokonszenves tónusban énekeltem m eg.. .  Szeret
nék még egyet s mást elvégezni. Még annyi írni- 
valóm volna. . .

— Ezt minden író elmondhatja, — felelte a sötét 
vendég. — Ám ha annyi dolga van még az ú. n. 
árnyékvilágban, miért hív engem a verseiben olyan 
gyakran? Akit meghívnak, annak számára otthon 
kell lennünk... Nézze, én meglehetősen nehéz pa
sas vagyok. Kegyed, tisztelt úr, már évek óta ír 
hozzám verseket, egészen csinosakat, amelyekkel 
magához édesget, régtől fogva könyörög nekem, 
hogy szabadítsam meg földi kínjaitól, — sokáig 
nem hederítettem a smoncáira. Adtam időt önnek, 
hogy szokjon hozzá az embertársai gyalázatossá
gaihoz, a közönség közömbösségéhez, a kritikusok 
okvetetlenkedéseihez, a kiadók fukarságához s a 
költőtársak nem mindig egészen tiszta konkuren
ciájához, de ön évről-évre hevesebb sóvárgást 
mutatott irántam. Végre gondoltam: gyerünk egy
szer olyan helyre, ahol szívesen látnak, hiszen 
elégszer állítok be olyanokhoz, akiknek nem kel
lek. . .  S most itt vagyok.

A költő meg azt gondolta: vigyen el az ördög! 
De nem ezt mondta, mert finom ember volt, ha
nem rosszalólag csóválta a fejét s így szólt:

— Okosabbnak gondoltam önt, Halál úr. Annyi 
idő óta foglalkozik a halandókkal és mégis olyan
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kevéssé ismeri őket. Akik hívják a halált, éppen 
olyan kevéssé vágyódnak utána, mint azok, akik 
félnek tőle. Amint már megjegyeztem tanulságos 
beszélgetésünk elején, az effajta hívásokat nem 
szabad komolyan venni. Ezt a müveit társaságban 
minden analfabéta tudja. Hiszen uraságodnak már 
volt is egy esete. . .

— Sok esetem volt. Kinek volt annyi, mint ne
kem? Nem tudhatom, hogy melyikre céloz...

— Tudja, arra, amely az olvasókönyvekben van 
már nem tudom hányadik osztály részére. Az öreg 
emberre, a majdnem százesztendősre, aki fát gyűj
tögetett az erdőben, s elkeseredésében, hogy nem 
elég erős a terhet cipelni, a halált hívta. . .  De nem 
folytatom, mert a történet végét minden iskolásfiú 
tudja.

— Emlékszem, bár olyan régen történt, hogy 
talán nem is igaz. Az öreg magaviseletén nem cso
dálkoztam. ö  már nagyon vén volt, régen túl azon 
a korhatáron, amelyen innen még szeretnek meg
halni. De ön még aránylag fiatal s abban a korban 
van, amelyben még az öngyilkosság is divat.

— Apropó! — szólt közbe a poéta. — Mit tart 
az öngyilkosságról?

— Hiába akarja mellékvágányra terelni a tár
salgást, — jegyezte meg a Halál, — én a főszem
pontról nem fogok megfeledkezni. Egyébbiránt a 
kérdés kapóra jött nekem, mert alkalmat ad arra, 
hogy elvi kijelentést tegyek. A Halál szempont-
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jából nem ismerek nagyobb impertinenciát, mint 
az öngyilkosságot. Én nem szeretem magam siet
tetni, s nehogy azt higyje, miképp következetlen 
vagyok, azt is leszögezem, hogy késleltetni meg 
határozottan nem hagyom magam, s hiába beszél 
akár klasszikus versekben is, engem a legszebb 
szonett se fog a szándékomtól elterelni. Ön velem 
jön!

— Becsülöm szellemének szilárdságáért, ame
lyért sok politikus megirigyelhetné. De ön, aki 
olyan régi, mint az Élet maga, bizonyosan éppen 
úgy tud latinul, mint magyarul s így kétségkívül 
ismeri a mondást: consilium mutare melius, sa- 
pientis est, a véleményét jobbra  változtatni böl
csességjele. Az én esetemben adhatna egy kis ha
ladékot. Nem a magam kedvéért (mert én mint 
afféle poéta butául önzetlen vagyok), de a közön
ség érdekében. Néhány olyan költeményt kezdet
tem meg, amelyek értékben messze fölülmúlnak 
mindent, amit eddig produkáltam. Örökségül sze
retném ezeket hagyni a nemzetemre.

— Mennyire nem ismeri a nemzetét!—j egyzi meg 
fitymáló hangon a Halál. — Azt hiszi, nem mind
egy annak, hogy befejezi-e a megkezdett verse
ket, avagy töredékül hagyja őket? A nemzetet 
ilyen problémák nem érdekelték soha. Ellenkező
leg: az ön irodalomtörténeti pozíciójára alighanem 
előnyösebb, ha ezek a poéniák fragmentárius alak
ban maradnak. Ez esetben köteteket fognak írni
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róluk a kritikusok, variánsokat állítanak róluk ösz- 
sze a Közli Jánosok és a Picéző Pálok, és a kiegé
szítésükkel fognak foglalkozni az epigonok.

— Az igaz, hogy az ön foglalkozása nem a leg
vidámabb, — így szólt a költő. — De mégse gon
doltam, hogy ennyire pesszimista. Én már ször
nyű sok csalódáson mentem keresztül (mert ki 
csalódik annyiszor, mint a költő?), de azért meg
őriztem a szívem fenekén egy kis optimizmust, 
amely reméllenem engedi, hogy ha befejezetten 
hagyhatom hátra e költeményeket, szívesebben is
mernek el és könnyebben állítanak az emlékemnek 
szobrot.

— Bonus vir semper tiro. Egészen szabadon for
dítva: a lírai költő mindig éretlen marad. Mennyire 
nem ismeri ön a kortársait és az ú. n. utóvilágot! 
Tudja meg, fiatal barátom, hogy nem azért fogják 
önt elismerni, mert tökéletes verseket írt, hanem 
azért, hogy meghalt. . .

A költő kifogyott az argumentumokból, nem ta
lált szavakat, amelyekkel a halál merész állításait 
megcáfolja, el is álmosodott (mert az idő későre 
járt) s valószínűleg el is aludt, mert ettől a perc
től fogva nem emlékezett semmire. Az ő szemé
ben már nem létezett semmi, az ő számára már 
meghalt a Halál is . . .

Másnap, amikor a költőt halva találták szerény 
szobájában, az újságok búshangú cikkekben adták 
hírül, hogy a Halál éppen akkor ragadta magához
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a nagy dalnokot, amidőn az élet örömét énekelte 
meg az életimádás ditirambikus hangján.

*

A Halálnak egyébaránt most is — mint mindig 
— igaza volt. Mindenfelé az országban bizottsá
gok alakultak, amelyek arról tanácskoztak, hogy 
miként örökítsék meg a felejthetetlen poéta emlé
két. Sőt akadtak olyan beismerők is, akik bánato
san konstatálták, hogy már életében kellett volna 
megbecsülni a költőt, akinek valószínűleg jobban 
esett volna egy kis elismerés a kortársaktól, mint 
ez a zajos dicsőítés az utódok ajkáról. . .  És abban 
is igaza volt, hogy a verstöredékeit kommentál
ják, kiegészítik, variánsok szerint nyomatják ki 
őket, s beléjük magyaráznak sok olyan bölcsessé
get, amikre a szerzőjük sohase gondolt.



KUL TÚR A





A tízéves találkozón — beszélte egy barátom, 
— különösen arra voltam kíváncsi, vájjon Szegheő 
Lóránt dr. hogy’ érzi magát vidéken?

Ez a modern orvos olyan kevéssé volt „vidé
kies“, hogy alig tudtuk őt elképzelni valami mu- 
csai miliőben. Mindig azt hittük, akik közelről is
mertük, hogy Budapesten van a helye s ott is egy 
fashionable városrészben, s nem győztük csodálni, 
amikor arról értesültünk, hogy a nemesen kötött 
nyakkendőjével, a lordszerüen vasalt nadrágjával 
s a magas intelligenciájával Lekváros-Patakon te
lepedett meg.

A kérdésemre azt felelte, hogy a tudományát 
megbecsülik „ott lenn“ s a prakszisa elég jól megy. 
Tisztességesen díjazzák és társadalmilag is elis
merik. S hozzátette:

— Az orvos helyzete az utóbbi esztendőkben 
vidéken határozottan jobbrafordult. Az emberek 
ott sportot csinálnak az egészségük ápolásából, s
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nem tudom, az egészségüket becsülik-e túlsókra, 
vagy a pénzüket fölötte kevésre, de bizonyos, 
hogy a doktort szívesen fizetik. A kissé lenézett és 
sokszor naturáliákkal fizetett doktorka-ttpus a leg
vidékiesebb vidéken is kihalóban van már, s he
lyet adott egy újabb fajtának: a gavallér-doktor
nak, akit nemcsak a látogatásai számához képest, 
de a föllépése szerint is — tehát fényesen fizet
nek. Budapesten a Kossuth Lajos-utcában se he
lyezkedhettem volna el előnyösebben. Két év óta 
vagyok Patakon s mondhatom, kitünően érzem 
ott magam.

— S a kultúra? — kérdeztük.
Ennél fogósabb kérdést nem intézhettünk volna 

hozzá. Lóránt írói természet volt, sőt — ami nem 
egészen egy — író is, két előkelő lapnak a szíve
sen látott munkatársa, akinek a finom írásait min
denütt, ahol ízlés van, szerették olvasni.

Annál kíváncsiabbak voltunk hát, hogy milyen
nek találja a kultúrát „ott lenn“, ahogy ő magát 
kifejezte?

Mosolygott s aztán így szólt:
— Ha az ember nem élhet Budapesten, akkor 

jóformán mindegy, hogy az országnak melyik fa
lujában tengődik. Lekváros-Patak se rosszabb, mint 
más vidéki város.

— Ez nem felelet, — figyelmeztettük. — Van-e 
ott kultúr-élet? Érdeklődés a művészet iránt?

Lóránt nagyot nyelt és így szólt:
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— Van. Van érdeklődés. Szeretik a könyveket, 
sőt rajonganak értük, de nem tudnak olvasni.

— Hogyan értendő ez az érthetetlen mondás?
— Még jó, hogy nem tartjátok értelmetlennek... 

Nehogy azt higyjétek, hogy az ottani intelligencia: 
analfabéta. Lekváros-Patakon éppen olyan folyé
konyan olvasnak, mint bármely kultúrközponton. 
Ha tehát azt mondom, hogy nem tudnak olvasni, 
azt akarom megállapítani, hogy nem tudják, mit 
olvassanak.

— És te?
— Én — praktizálok. És természetesen bosszan

kodom, hogy a jóemberek ezen az alvégen olyan 
kevéssé irodalmiak. De hát valószínűleg nekik van 
igazuk és nem nekem, aki talán túlságosan is iro
dalmi vagyok.

— Talán nem is túlságosan, — vetette közbe 
egy barátunk, aki irodalmi pályára lépett. — A jó 
doktorok mind litterátusok egy bizonyos mértékig. 
Ez rájuk ragadt az irodalmi és művészeti hajlamú 
professzoraikról. S ennek csak örülni lehet, mert 
kárpótlást nyújt azért, hogy újabban az írók olyan 
kevéssé irodalmiak.

— Erre a paradox állításra ne reagálj, — mon
dotta egy másik kollégánk, — mert nagyon eltér
tünk a tárgytól. Hanem arra felelj, vájjon elismer
nek-e ottan jeles írónak?

— Mondtam már, hogy — praktizálok. Az or
vost respektálják bennem, de mint irodalmárról
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nem tartanak rólam sokat. Gondolom, aberrációnak 
tartják, hogy egy kissé kisiklottam az irodalom vá
gányára, s talán sajnálnak is érte.

— Azt mondtad, hogy a lekváros-patakiak nem 
tudnak olvasni. Nem próbáltad megtanítani őket 
erre a mesterségre?

— Oh, folyton próbálom, egyelőre még kevés 
sikerrel. Néhány urat és hölgyet rábeszéltem jobb 
könyvek olvasására, mint amilyeneken rajtakap
tam őket, de a tanácsomat kevesebb bizalommal 
fogadták, mint a receptjeimet. Máj dhogy a szemembe 
nem kiabálták: csizmadia, maradj a kaptafánál! 
Sőt voltak, akik hasonló kísérletek alkalmával 
olyan apprehenziv arccal tekintettek rám, mintha 
bűnre akarnám csábítani őket. Semmi sem hara
gítja meg az embereket — főleg vidéken — any- 
nyira, mintha a kényelmükben zavarják meg. Még 
jobban megjártam, amikor fölolvasást tartottam a 
kaszinóban az újabb irodalmi irányokról, — egy 
csöppet se voltak hálásak érte, ellenkezőleg: dühbe 
gurultak s a szememre vetették, hogy „rontom a 
gusztusukat“. Ők megszokták a jó (!) régi írókat, 
én pedig újakat, „még ki nem próbáltak“-at aján
lok olvasásra nekik, — hagyjak nekik békét!

— És te békét hagysz nekik?
— Isten óvjon! Azt is rossznéven vennék. Vi

déken végtelenül érzékeny és apprehenziv a kö
zönség, ami egyébaránt nekünk, orvosoknak, nem 
is olyan rossz, mert az apprehenziv ember többé-
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kevésbbé mind neuraszténiás és egy bróm-re- 
ceptért ugyanannyit fizet, mintha digitáliszt ren
delnék neki. . .  De visszatérve a fölvetett kérdésre: 
van ott kultúra. Napjában húszszor is hallom ezt a 
szót, többször, mint akármelyik irodalmi kávéház
ban. S amit annyiszor emlegetnek, az kétségkívül 
megvan. Amikor még olyan gyakran mondták ki 
ezt a szót: liberálizmus, volt is némi liberálizmus. 
Sőt talán morál is több van ott, ahol sokat beszél
nek róla, mint ahol említeni se merik... Tudjátok, 
a kultúra valami egészen különös palánta, — ön
tözni kell folyton. A jó vidék azzal öntözi, hogy 
állandóan emlegeti, s ahogy odalent tapasztalom, 
már ez a locsolgatás is kultúra, — nem olyan, ame
lyen fölépül egy nemzet jövője, de amellyel el- 
vurstliz egy város ú. n. intelligenciája.

— S neked ez elég?
— Nekem nem. De nekik elég. S ez a fő, mert 

ha arról van szó, hogy haladjunk, vagy boldogul
junk, az egyes egyén nem sokat számít. A jó vi
dék tele van kultúrával és kultúrsmokkokkal és — 
jóhiszemmel. Mert nincsen ebben semmi szélhá
mosság, semmi komédia, ez mind őszinteség és 
lelkes rajongás. Ha egy ilyen vidéki társasegye
sületben valaki újságot olvas vagy könyvet vesz 
a könyvtárból kölcsön, már kultúrát müvei. Ott 
még a toasztok is kultúrcselekedetek, amelyeket 
banketteken zengenek egymásnak a jó vidékiek. 
Gondolhatjátok most, mily nagy kultúrférfiúnak
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tartották azt az urat, aki könyvtárát (közel három
száz könyv) a kaszinóra hagyta, pedig volt benne 
néhány jobb munka is! Külön választmányi ülés 
foglalkozott a fontos eseménnyel s ad hoc-bizott
ságot küldtek ki az ügy tanulmányozására és ja
vaslattétel végett. E bizottságnak én is tagja let
tem. Több terv merült föl ottan a megboldogult 
kitűnőség halhatatlan érdemeinek a kegyeletes 
megünneplésére. Az egyik indítvány szerint a nagy
lelkű adományozónak — aki egyébaránt magas 
kamatokban megőszült uzsorás volt — a mellszob
rát kellett volna a kör dísztermében fölállítani, 
„hogy az örökké világító fáklyája maradjon a kul
túra iránti lelkesedésnek.“

Ez a bombaszt olyan megvesztegetően hangzott, 
hogy az indítványt majdnem elfogadták s csak ak
kor mellőzték azt, amikor figyelmeztettem az in
dítványozót s javaslatának a pártolóit, hogy a 
mellszobor költsége messze túl fogja szárnyalni a 
könyvtár értékét, amely tíz-húsz jobb könyv ki
vételével csupa szemétből áll. Egy másik úr élet
nagyságú arcképet proponált, amely terv csak 
azon bukott meg, hogy a jókedvű adakozónak — 
aki nagyon spórolós férfiú volt — nem maradt 
fényképe, amely után portréját a rajztanár úr elké
szíthette volna. Javaslatomra végül abban álla
podtunk meg, hogy az évi jelentésben az egyesü
let vezetősége hálásan fog megemlékezni a ha
gyományozott könyvekről. Elfogadták a propozi-
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dómat, de észre kellett vennem a tagtársakon, 
hogy irigy kutyának tartanak, aki sajnálja az el
ismerést a polgártársától és olyan embernek, aki
nek — fájdalom! — nem sok érzéke van a kultúra 
iránt, mert különben tudhatná, hogy azt könyvek
kel lehet a leghatékonyabban előmozdítani. . .  A 
színházat is lelkesen szeretik és támogatják Lek
város-Patakon, s ahogy a köri elnökünk mondani 
szokta, a templomon és az iskolán kívül a legfon
tosabb kultúrtényező a színpad, és főleg az ope
rett, amely zenével jár. Jó dolog a dráma is, — 
szokta mondani, — ha nem nagyon szomorú, de 
mégis az az igazi művészet, amelyben az irodalom 
és a zene „összeölelkezik.“ Erről a témáról aztán 
sokszor támadt disputa, mert vannak ott urak, 
akik meg azért nem szeretik az operetteket, mert 
nem a leányaiknak valók, s általánosságban is pál
cát törnek a modern színmüirodalom fölött, amely 
tele van házasságtörésekkel és egyéb kárhozta
tandó cselekményekkel, amire a zenekedvelő el
nök — aki a kottákat nem ismeri — azt szokta 
felelni, hogy a muzsika jóvátesz mindent, amivel 
valószínűleg azt akarta mondani, hogy a házasság- 
törés zenekíséret mellett kevésbbé immorális, mint 
ilyen kíséret nélkül. . .  Még egy adat a kultúréle- 
tünkhöz. Egy betegem panaszkodott, hogy az ol
vasmánya — csupa detektivtörténet és bűnügyi 
regény — kellemetlenül izgatja s ennek tulajdo
nítja, hogy éjjel nem képes aludni. Arra a taná-
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csomra, hogy akkor ne olvassa ezeket a rettene
tes könyveket, azt felelte, hogy ezt nem sza
bad tennie, mert nem akar elmaradni a haladó 
kultúrától. Mit tartanának róla az ismerősei, ha 
nem ismerné ezeket az érdekfeszítő könyveket ? 
...Szóval itt minden a kultúra szent nevében tör
ténik, minden kultúrátlanság, de megvan a remény, 
hogyha e jó népnek megmarad a lelkesedése és 
szerez hozzá egy kis ízlést, hogy akkor igazán kul
turális életet élhet. Talán csak idő kérdése, és olyan 
kultúra lesz ottan, amely nekünk is konveniál. 
Egyelőre csak olyan létezik, amelyet ők tartanak 
annak. S már ez is valami...



R E G É N Y  N É G Y  K Ö T E T B E N





A Tehetséges Ember elkészült a regényével s 
mert nem azért írta, hogy az az ő privát szórako
zása s a maga édes titka maradjon, bemutatta egy 
kiadónak, aki nagyon megijedt tőle, — nem a Te
hetséges Embertől, hanem a regénytől,amely szo
katlan hosszú volt: négy vaskos kötet.

Bele se nézett a kéziratba, de látván a nagy ter
jedelmét, kinyilatkoztatta, hogy így lehetetlen ki
adni. Ellenben, ha redukálja egy kötetre, akkor 
majd lehet a dologról csevegni.

A Tehetséges Ember hazament és tanulmányozni 
kezdte regényét. Olvasta, olvasta, de nem talált 
benne egyetlen mondatot se, amelyet nélkülözhe- 
tőnek tartott s szívesen föláldozott volna. (Az az 
írótársa vesse rá az első követ, aki a maga írásai
val szemben kevésbbé elnéző!) Elvitte hát egy 
másik kiadóhoz, meg egy harmadikhoz, összesen 
hathoz, de mindannyitól ugyanazt az udvarias, de 
lesújtó választ kapta, hogy ilyen terjedelmes mü
vet nem lehet kinyomatni. Csak egy volt a kiadók
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közt (jóhiszemű, naív lélek), aki ott tartotta ma
gánál a kövér manuskriptumot és azt — ha nem 
is végig — elolvasta, s a kritikáját ebbe a két szóba 
sűrítette össze:

— Rettentő unalmas.
A szerző nem volt ezen a véleményen. De hát 

mit tehetett? A becses kéziratot elzárta az íróasz
tala valamelyik fiókjába és — más pályára lépett. 
Mivelhogy tehetséges ember volt (ha nem is tehet
séges író), hamarosan boldogult is. Képviselővé 
lett, szorgalmas bizottsági és klubtag, s egy szép 
napon, amely különösen neki volt szép, miniszter.

A kiadóknak ekkor eszükbe jutott, hogy mint
egy tizenkét év előtt egy tehetséges ember, sőt a  
Tehetséges Ember kopogtatott be náluk egy ki
tűnő regénnyel, amelyet csak azért nem adtak ki, 
mert kissé hosszúnak találták. De egy miniszterrel 
szemben — gondolták — nem szabad olyan igé
nyeket támasztani, mint más halandóval szemben: 
a miniszter olyan hosszúra szabja a regényét, 
amekkorára akarja, hiszen annyi sok a dolga, hogy 
nem is ér rá rövidet írni. S aztán elég szép egy 
minisztertől, hogy egyáltalában foglalkozik iroda
lommal, s vétek volna, ha az, amit alkotott, hét 
pecséttel elzárt titok maradna, s nem jelenne meg 
mielőbb, mentül szebb kiadásban a könyvpiacon... 
Sorba járultak hát eléje mind, akik tizenkét év 
előtt megijedtek a zsánkrisztófi hosszadalmasság
tól, emlékeztették a remek müvére, s ajánlkoztak,
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hogy kiadják azt gyönyörű kiállításban, pompás 
papiroson, (amely akkor még nem volt drága mű
tárgy, hanem olcsó iparcikk), elegáns könyvdísszel, 
illusztrálva, száz példány számozva... S megjelent 
az új miniszternél az a kiadó is, aki annak idejében 
unalmasnak találta a négy kötetet, mert belátta 
időközben, hogy őexcellenciájának szabad unal
masnak is lenni. Hiszen a minisztereknek minden 
szabad... S mivelhogy ő ígérte a regényért a leg
több pénzegységet, a miniszter úr a kiadási jogot 
ráruházta, s csak a fordítási jogot tartotta magá
nak fönn. . .

A négy terjedelmes kötet nemsokára meg is je
lent (mert hallatlan dolog az, hogy a szedők meny
nyivel szebben és gyorsabban dolgoznak, ha nagy 
urak mű veit szedik!), s az történt, ami ilyenkor rende
sen történni szokott:a kormánypárti lapok a re
gényt agyba-főbe dicsérték, az ellenzékiek pedig a 
sárgaföldig lepocskondiázták. Az előbbiek szerint 
kevés ilyen műremek jelent meg ebben a század
ban, az utóbbiak szerint kevés ilyen fércmü látott 
napvilágot a könyvnyomtatás feltalálása óta. Egy 
pár dicsérő ismertetés a király figyelmét se kerülte 
el, mert a kormánypárti újságokat Őfelsége is ol
vasta, s amikor a Tehetséges Ember legközelebb 
jelentéstétel végett a színe elé járult, az Uralkodó a 
legkegyelmesebben abbeli örömének méltóztatott 
kifejezést adni, hogy az ő kedves tanácsosa oly 
kitűnő regényt írt.



— Ha megengedi Felséged, — mondta mély 
meghajlással a piruló szerző, — bátor leszek leg
közelebb müvemből egy példányt hódolatteljesen 
átnyújtani.

— Szívesen veszem, — felelte nyájasan a király.
A legszebb borjúbőrkötésben tette le nemsokára

a négy könyvet a boldog szerző a trón zsámolyára, 
ami természetesen csak képletes beszéd, mert volt 
annyi esze a Tehetséges Embernek, hogy nem oda, 
hanem a Fölség asztalára helyezte őket.

Mintegy két hét múlva a király személye körüli 
udvari orvos megszólítja a regényírót:

— Gratulálok, excellenciás uraml A Felség a 
regényétől el van ragadtatva. A legmagasabb rend
jel Excellenciád részére biztos!

Az örömtől ragyogva hebegte a miniszter:
— Valóban? A Felség maga nyilatkozott így?
— A dolog úgy áll, — magyarázta az orvos, — 

hogy Őfelsége, amint tudni méltóztatik, huzamo
sabb idő óta aggasztó álmatlanságban szenved, 
amely eddigelé a legradikálisabb altatószereknek 
is ellentállott. Brómot, adalint, Veronáit hiába vett 
be nagy adagokban, de amióta őfelsége a Végzet 
Hatalmát olvassa, azóta kitünően alszik, s meg
látja Excellenciád, hogy hálája nem fog elmaradni. 
Amint mondtam: a legmagasabb rendjel rövid idő 
múlva kegyelmességednek a frakkján fog csil
logni . . .

A miniszterben az író kissé megsértődött, de a 
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miniszter maga, „mint olyan,“ absztraháltan a 
négykötetes regény illusztris szerzőjétől, a siker
rel meg volt elégedve, s így szólt a doktorhoz:

— Akkor hát talán helyén volna, hogy még egy 
regényt írjak? Volna is jó témám . . .

— Ne fárassza magát vele Excellenciád, — fe
lelte az udvari orvos. — A dolog egyáltalában 
nem sürgős. A király még csak az első kötet 27-ik 
lapján tart. Ha így megy, helyesebben ha a Felség 
így alszik, akkor az olvasmánya még öt-hat évig 
eltart.

Szomorúan mondta erre a Tehetséges Ember:
— Akkor már én nem leszek miniszter.
— Valószínűleg nem, — felelte a doktor, — mert 

a kormányok változnak, mint az apály és a dagály, 
s az ember semmiféle hivatalban se olyan biztos, 
hogy nem marad meg benne, mint a miniszter ál
lásában . . .  De a magánéletbe majd elviheti ma
gával Excellenciád azt a jóleső büszke tudatot, s 
azt a szép emléket, hogy ha a királyt a regényével 
nem is mulattatta, jóltevője lett általa a nemzetének. 
Mert az a király, aki jól alszik, bölcsebben kormá
nyoz, üdvösebb rendelkezéseket tesz, szociálisabb 
felfogást tanúsít, szelídebb, türelmesebb és keve
sebb halálos ítéletet ír alá.

Most már az író is meg volt engesztelve, s bár 
az orvosnak nem felelt semmit, magában így szólt:

— Még se írtam hát hiába 1





A B E R É N  Y I - J U B I L E U M





A Berényi-jubileum lefolyása méltósággal teljes 
volt egészen a bankett desszertjéig(Sajt. Gyümölcs. 
Fagylalt. Vegyes sütemény.), de akkor egy kínos 
incidens elrontotta az egészet.

A dolog a következőképpen történt.
Berényi Endre Ádámházán született, s bár évti

zedek óta Budapesten lakik, ahol az úristen meg a 
protekció fölvitték a dolgát egészen a miniszteri 
tanácsosságig (mit nem tehet ez a kettő, ha támo
gatja egymást?!), Ádámháza mégis meg akarta ün
nepelni jeles szülöttjének az írói jubileumát. Az 
Ádámháza és Vidéke című politikai és egyébtartalmú 
hetilap szerkesztőjének ugyanis — aki valamikor 
maga is jubilálni akar — sikerült kiszimatolni (mi
lyen hálás lesz neki az Irodalomtörténet!), hogy 
mikor jelent meg a méltóságos úrnak az első verse 
egy azóta rég megszűnt szépirodalmi lapban. S 
mivelhogy ez éppen negyven év előtt történt, hát 
nem volt vesztegetni való idő. Nyomban megala
kult a rendezőbizottság, amelynek védnöke a
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megyei főispán, elnöke a városi polgármester, 
jegyzője pedig az Ádámháza és Vidéke szerkesz
tője lett.

A bizottság, amelynek az volt a föladata, hogy 
fényesebb jubileumot csináljon, mint aminőt az 
andrásháziak rendeztek az ő saját külön poétájuk
nak (aki persze hogy csak tanfelügyelő volt és nem 
min. tanácsos), száz tagból állott és azonnal mun
kához fogott. A helyi újság szerint ez a tevékenység 
„lázas“ volt s egyelőre abban „kulminált,“ hogy a 
nagybizottság szerteoszlott több apró választmány
ra. így alakult egy öttagú bizottság, amely meg
hívja az ünnepeltet, egy héttagú, amely fogadja és 
elszállásolja a vendégeket, egy háromtagú, amely 
a bankettet rendezi, még egy három tagból álló, 
mely a jubilánsnak életnagyságú arcképét rendeli 
meg, egy kilenctagú, mely a város díszítéséről és 
fellobogózásáról gondoskodik, egy tizenöttagú, 
mely az ünnepelt elé utazik és még egy csomó bi
zottság, amelyeknek az volt a missziójuk, hogy le
főzzék az andrásháziakat az ő szegényes tanfel
ügyelőjükkel együtt.

Igen jól ment minden.
A tanácsos úr egy kicsit szerénykedett ugyan a 

nála tisztelgő küldöttség előtt, — azt állította, hogy 
nincsenek kiváló érdemei, csak a kötelességét tel
jesítette, amikor verseket írt, stb. De mégis bele
egyezett, hogy az ünnepség napján meg fog jelenni 
szeretett polgártársainak a körében s aztán meg-
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vendégelte a bizottságot, amely szerencsére csak 
öt tagból állott.

Elkészült az életnagyságú arckép is, amely — 
ha részleteiben nem is, de egészben — hasonlított 
egy kicsit az ünnepelthez s az előkészületek oly 
stádiumba jutottak, hogy ki lehetett tűzni a jubileum 
napját. S most lett csak igazán lázas a különböző 
bizottságok tevékenysége. Kész lett hamarosan a 
jubiláns ünnep programja is, — s hogy lássák az 
olvasók, mennyire értenek Ádámházán az ünnep- 
rendezéshez, azt imitten közlöm:

1. A kiküldött bizottság a hajnali vonattal a költő 
elé utazik.

2. Reggel 9 órakor megérkezés különvonattal és 
ünnepélyes fogadtatás a pályaházban.

3. Tíz órakor díszgyülés a városi székház köz
gyűlési nagy termében, amelyet — nem a termet, 
hanem a gyűlést — a főispán nyit meg. A jubiláns 
arcképének a leleplezése, amelyet megelőz a városi 
főjegyző díszbeszéde.

4. Fél tizenkettőtől fogva a különböző testületek, 
intézetek és küldöttségek fogadása.

5. Egy órától kettőig sétakocsizás a városban.
6. Pontban két órakor nagy bankett az „Arany 

Oroszlányban.
A tanácsos urat vagy Ádámházátnagyon szerette 

az Isten. Az ünnepnek gyönyörű idő kedvezett.
A jubiláns elé utazó deputációt az a váratlan 

öröm érte, hogy a különvonat ama kocsijában,
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amelyben a kitűnő férfiú utazott, annak egy sereg ba
rátját is üdvözölhesse. Néhány előkelő tisztviselőt, 
több írót és zsurnalisztát, meg egy könyvkereske
dőt (a tanácsos úr költeményeinek a kiadóját), akik 
szintén ki akarták venni a maguk részét abból az 
ünneplésből, amelyet Berényi Endrének a szülő
városa rendez.

A megérkezés impozáns volt.
A gyönyörűen — élő virágokkal és fehérbe öl

tözött lányokkal — díszített pályaudvar annyira 
túl volt zsúfolva, hogy a megérkezők alig férhettek 
el benne. A polgármester a tolongásban alig bírt 
szuszogni s ugyancsak nehezen jutott szóhoz, de 
azért elmondta az üdvözlő beszédet, amely olyan 
volt, mint az efféle szónoklatok lenni szoktak: egy 
kicsit tartalmatlan, de a forma méltó volt a tarta
lomhoz. S az csak természetes, hogy benne a jubi
láns úgy szerepelt, mint egy fényesen tündöklő 
csillag széretett hazánk egén, amely fényét nem 
veszi kölcsön semmitől, de szerteárasztja azt min
denfelé az Árpádoktól egészen az Adriáig. S mikor 
a lordmayor úr észrevette, hogy megbotlott a 
nyelve, rögtön kiigazította a tévedését ekképpen: 
a Kárpátoktól egészen napjainkig. A nagy izgalom
ban szerencsére e könnyelmű kiszólásokat nem 
vette észre senki, sőt voltak, akik azt állították, 
hogy a derék úr még sohase beszélt ilyen szépen.

Aztán a jubiláns mondott — természetesen meg
hatottságtól remegő hangon — néhány rövid szót,
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amelyek óriási lelkesedést váltottak ki a jó ádám- 
háziak kebeléből. Mikor ezt a szót kimondta: haza
jöttem, akkor többen a vállukra akarták kapni, de 
a városi urak tiltakoztak a műsoron kívüli jelenet 
ellen s kijelentették, hogy ez nincs a programban 
s hogy Öméltóságát a városi díszfogat fogja beszál
lítani. Ez igen szép hintó volt, a tanácsos úr mind
járt beléje ült s mellette a főispán foglalt helyet.

Majd a díszgyülés következett a városi képvise
lők és meghívott előkelőségek jelenlétében, akik 
élénken megéljenezték a díszmagyarban elnöklő 
főispánt, aztán a terembe lépő Berényi Endrét s a 
város aluminiumtollú főjegyzőjének díszbeszédét, 
amely ha valamivel rövidebb, még akkor is elég 
hosszú lett volna. Aztán pedig lehullott a lepel s a 
tomboló, lelkesedő és tapsoló közönség előtt ott 
állott az arckép, amely, akárki mit mond, az ünne- 
pelthez is hasonlított. (Az az állítás, hogy a kép az 
andrásházi író-tanfelügyelőnek a portréja s hogy 
azt a szomszéd megyéből kérték kölcsön az ün
nepség tartamára, nem egyéb mint az ellenzéki 
sajtó által rosszhiszemüleg terjesztett s minden ala
pot nélkülöző — hogy is mondjam csak? — aljas 
rágalom.)

Az ah!- és óh ¡-kiáltások elhangzása után az ün
nepelt mondta el nagyszabású beszédét, amely 
miatt az ő ügyosztályán két hét óta halmozódtak 
a restanciák s művésziesen kiesztergályozott mon
dataival, amelyeket rögtönözötteknek adott ki, fre-
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netikus tetszésvihart keltett. (A nők a karzatról 
kendőiket lobogtatták felé, de ez csak igen kevéssé 
enyhíthette a teremben dúló hőséget.) Aztán meg
rázta vagy háromszáz tisztelőjének a kezét, akik 
közül hármat-négyet személyesen is ismert s a lak
osztályába vonult, amelyet a városházán rendez
tek be neki.

Itt fogadta a különböző küldöttségeket, amelyek 
mindenikéhez volt egy pár nyájas szava. Megtör
tént ugyan vele, hogy a tanítótestületnek adta azt 
a választ, amelyet a jótékony nőegyesületnek 
szánt, de ez nem változtatta meg semmiben a tanítók 
nem éppen fényes helyzetét, sőt a jubiláns kedvét 
se, aki mosolyogva mondta a szükebb környeze
tének:

— így jár az ember, hogyha nem készül a be
szédeire.

Következett a sétakocsizás, mely alatt élénk be
szélgetést folytatott a mellette trónoló főispánnal 
s a szemben gubbaszkodó főjegyzővel. Elmés meg
jegyzéseinek nem volt szeri-száma, — többek közt 
azt a nyilatkozatot is tette, hogy a város örven
detes módon szépül és hogy nagyon sokat haladt, 
mióta nem látta.

Az ünnepsorozat fénypontjának az ebéd ígérke
zett. Háromszáz teríték s a karzaton a város összes 
szép hölgye. A jubiláns fölpillantott s így szólt:

— Gyönyörű karzat. Szó se lehet arról, hogy 
kiüríttessük.



Kolosszális bruhaha követte ez elmés mondást. 
A bankettvendégek tovább adták szájról-szájra s 
ezen a fényesen sikerült viccen nevetgéltek egé
szen a pecsenyéig. (Pulyka. Fácán. Stájer kappan.)

Ekkor ugyanis fölállott a főispán (mert az már 
főispáni szokás, fölállani a pecsenyénél) s elmondta 
szokásos toasztját az akkor már nagyon öreg ki
rályra, aki talán azért élt olyan soká, mert olyan 
sokat éltették, — utánna pedig a polgármester sza
valt el egy felköszöntőt, amelyben melegen üdvö
zölte a város nagy szülöttjét, a koszorús költőt. 
Még öten-hatan éltették az ünnepeltet ama bizo
nyos határig a különböző testületek, intézetek és 
egyesületek nevében. Majd pezsgős poharával a 
kezében maga a nap hőse emelkedett föl és síri 
csendben adta tudtára mindeneknek, milyen jól 
esik neki a feléje áradó szeretet kellemes melege 
s mennyire megtalálja otthonát e nemes városban, 
ahol úgy szereti őt mindenki s ahol ő úgy szeret 
mindenkit. .  . Úgy tett, mintha a meghatottságtól 
nem tudna tovább beszélni s röviden éltetve a vá
rost és annak minden polgárát, leült és várta a to
vábbi szíves toasztokat.

A legközelebbit az „Ádámháza és Vidéke“ ér
demes szerkesztője mondta, aki a hazai irodalom 
és hírlapsajtó nevében üdvözölte az illusztris ven
déget, ezt a kiváló és méltán híres írót, akinek 
működése maradandó nyomokat fog hagyni korunk 
irodalomtörténetében s akinek becses müvei nem
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hiányoznak egyetlen müveit magyar család könyv
tárából. „Bizonyíthatja ezt — így végzé beszédét 
a szónok — Felsmeyer Frigyes úr, az ünnepelt író 
kiadója, akit szintén szerencsénk van körünkben 
tisztelhetni, aki dús vagyont szerzett az ünnepelt 
müveinek a kiadásából, akit azonban e szerencsé
jéért nem irígylünk, hanem a jubilánssal együtt 
éltetünk késő vénségéig.“

Eképpen aposztrofálva Felsmeyer úr se hallgat
hatott. S ez volt az incidens, amely elrontotta a 
mulatságot. A könyvkiadó úr korántsem győzte 
úgy a bort, mint az ádámházai notabilitások, akik 
a közelében ültek s szorgalmasan töltöttek a po
harába.

Már egy kissé kapatos volt, amikor a felköszön
tőjébe kezdett, amely tulajdonképpen nem volt 
egyéb, mint polémia az előtte szólóval, akinek 
az állításait a könyvkereskedő rendre lecáfolta:

— A szerkesztő úr állításával szemben sajnálat
tal kell kijelentenem, hogy a tanácsos úr müvei 
igenis hiányzanak majdnem minden müveit család 
könyvtárából. (Nyugtalanság.) Sőt azt se tudom, 
van-e egyáltalában olyan müveit magyar család, 
amely megveszi a verseményeit. Ha ő maga — 
már t. i. az ünnepelt férfiú — nem vásárolna meg 
belőlük olykor tizet-huszat, hogy szétossza a ba
rátai között, akkor még raktáron volna mind az 
ezer példány. így se sok hí j já. . .

A publikum zajongani kezdett, a főispán fészke- 
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lődött s a jubiláns piros l e t t . . .  De a könyvárus 
be volt csípve és folytatta:

— Én gazdagodtam volna meg a méltóságos úr 
könyveiből? Ellenkezőleg, majd beléjük buktam. 
Hiszen nem kellenek az ördögnek se! (Nevetés.) 
Fogadást ajánlok önöknek. (Halljuk! Halljuk!) 
Maguk vannak itt háromszázan. Megannyian csupa 
müveit családokat képviselnek. Nos, hát tízszeres 
pénzt teszek, hogy nekem százszor annyi példá
nyom van a „Babérlevelekéből, mint önöknek 
együttvéve. Jobb lett volna bizony, ha ahelyett, 
hogy ezt a komédiát rendezték, megvették volna 
a verseit. Mert így a nyakamon maradnak . . .

Nem hagyták tovább beszélni. Kidobták. És mi
velhogy kidobták, sohase tudták meg, hogy kit 
akart felköszönteni.

Az újságok ezt a részletét a jubileumnak annak 
idején elhallgatták. De a történetírónak az a köte
lessége, hogy való módon adja elő az eseménye
ket. Gyöngédségből ő is hallgatott egy ideig, de 
azóta az ádámházai fényes jubileum hőse megtért 
őseihez, azokhoz a Berényiekhez, akik nem írtak 
verseket, s így e gyöngédségi tekintetek a hiszto- 
rikust többé nem feszélyezik. S ő azt reméli, hogy 
a derék férfiú halhatatlanságának nem árthat so
kat, ha a közönség a jubileumi bankett végső ak
kordjáról is értesül.





A V E Z É R I G A Z G A T Ó





A múlt század végén tűnt föl s a mostaninak az 
elején még látható volt Budapesten az irodalmi 
kávéházakban egy sápadt, vézna fiatalember, aki 
nagyon rosszúl öltözködött, de igen jó verseket írt.

Igazi poéta hírében állott, akit a kritikusok az 
utóbbi évtizedek jelesebb talentumai között emle
gettek, s a tisztelői csak azt sajnálták, hogy oly 
kevéssé termékeny.

Ebben a hibában csakugyan szenvedett Tibor. 
Nem írt sokat. Semmiféle alkalom nem csábította. 
Férjhez mehetett tőle a legbájosabb főhercegkis
asszony vagy a legünnepeltebb színésznő, meg
halhatott a legnagyobb hazafi, leleplezhették bár
kinek a szobrát, megnyithatták a legfényesebb 
színházat, — nem zengett róluk se ódát, se proló- 
got, se semmiféle rímet. Csak ha megérezte egy 
költeményét, akkor írta azt meg.

így volt a prózával is, amelynek szintén szeren
csés művelője lehetett volna, ha többet dolgozik. 
A lapok kedvező ajánlatot tettek neki, ha heten-
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kint „szállít“ egy tárcát, — visszautasította őket. 
Azt is, amellyel egy újonnan alapított hatalmas 
nagy újság kínálta meg, táblabírói fizetést ígérvén 
neki, ha havonta négy cikkelyre kötelezi magát, s 
arra, hogy máshová nem ír. Nem kötelezte magát 
semmire, nem vállalt szerződést s csak akkor dol
gozott, ha mondanivalója volt s a teremtő ösztöne 
nem hagyta pihenni. De ez ritkán történt.

Neve a figyelemreméltó írásai révén így is oda
tartozott az ismertebbek közzé, de ő azért úgy élt, 
mint egy szegény diák, aki leckeadásból tengeti 
életét. Főleg akkor, ha hónapokig nem produkált 
semmit, akkor sírt le róla a nyomorúság. Ilyenkor 
lekopott róla a különben se divatos ruha, s a híres 
költő a leglehetetlenebb sorházakban — konflis
kocsisok és hasonló előkelőségek között — volt 
kénytelen ebédelni. Nem tudott megélni. Hiába 
noszogatták a barátai, hogy „termeljen“ többet s 
hasztalan figyelmeztették, hogy lendül az irodalom 
s eltartja emberét, hogy a belletrisztika már-már 
életpálya. . .  Hiába. Nem tudott kontraktus szerint 
dolgozni és semmiképpen se annyit, hogy a keres
ményéből csak jóllakni is tudjon. Irigyelte azokat a 
kollégáit, akik játszi könnyűséggel „helyeznek el“ 
havonkint hat-nyolc tárcát s ennélfogva olyan ele
gánsan ruházkodnak, akár egy bankhivatalnok. (Ez 
volt az ideálja az elérhető legnagyobb polgári jó
létről). De nem ettől az irigységtől sápadt meg az 
arca, hanem ama sajnálatos körülménytől, hogy
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dohos szobácskábán lakott s fölötte soványan táp
lálkozott. Az orvosa, kit a kávéházban konzultált, 
fürdőbe küldte vérszerzés végett, a barátai pedig 
így szóltak:

— Vidékre, falura kellene menned, ott megint 
erőre kapnál.

— Igaz, igaz, — felelte Tibor. — De pénz kel
lene ahhoz.

— Vagy pedig hivatal, — biztatták.
— Az ám, hivatal — tette hozzá a költő, aki már 

gyakran gondolt erre a nagy szerencsére. — Mert 
élni csak kell az embernek!

Ez utóbbi szavakat szinte bosszúsan mondta.
Megúnta már a dicsőségnek ezt a cifra nyomorú

ságát, amelyben négy év óta tengődik. Amióta tudni
illik egy újság „fölfedezte“ s a verseit egy húszkoro
nással, a tárcáit pedig három ily bankjeggyel ho
norálják. Amióta az asszonyok az utcán megcsípik 
egymás karját ha találkoznak vele s azt súgják: 
„Ez itt Darándy Tibor“ — s neki nincs egy rendes 
zsakettje, hogy bemutathatná magát nekik.

Valami jóembere végre kijárt neki egy szerényke 
állást valamelyik vidéki banknál, amely egészséges 
vidéken magas percent mellett fejtett ki altruisztikus 
közgazdasági tevékenységet. A dolog nem ment 
könnyen, mert a bankok nem szeretik a poétákat 
s Tibornak erős versenytársa akadt egy odavalósi 
fiatalemberben, aki egy helyi nagyságnak volt az 
unokaöccse. De az igazgatóságot befolyásos egyé-
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niség informálta s Tibor megkapta a kétezer koro
nás állást.

Közvetlen főnöke: a vezértitkár nem helyeselte 
ezt a „szerencsétlen“ választást. Biztosra vette, 
hogy az új ember olyan antitalentum „hogy még“ 
s hogy két-három hónap múlva el kell bocsátani 
egy kis végkielégítéssel. De a titkár úr csalódott.

Tibor a zseniális emberek intuiciójával találta 
bele magát új hatáskörébe. Bizalmatlan főnöke le
veleket íratott vele, gondolván, hogy ha egyebet 
nem, fogalmazni csak tud valamennyire az isten
adta. (Mert hiszen a poétáknak, amint mindenki 
tudja, a fogalmazás a mesterségük). S a levelek, 
amelyeket nagy könnyűséggel és mesés gyorsa
sággal irt meg Tibor, bámulatra ragadták a vezér
titkárt meg az igazgatót, akik óbudai magyarsággal 
„kezelték“ a nyelvet s nem győztek csodálkozni, 
hogy mint lehet ilyen tömören s mégis kimerítően 
írni.

A fizetésemelés nem soká váratott magára s ez 
az időpont összeesett azzal a szintén jelentékeny 
momentummal, midőn régi fakó télirokkját fölcse
rélte egy bankszerü finom prémes felöltővel, ami
lyent azelőtt csak államtitkárokon látott és olyan 
meseembereken, akik kétfogatún, vagy autón jár
nak abba a nagy papirosüzletbe, ahol hol olcsón, 
hol meg drágán adják és veszik a részvényeket.

Néha felküldték a központba is, hogy végezzen 
el egy vagy más ügyletet a nagybankokkal s ilyen-
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kor ellátogatott az irodalmi kávéházakba, régi ba
rátaihoz, akik irigység nélkül bámulták meg rajta 
a szabómüvészetnek azt a remekét, amelyről az 
imént volt szó. Kollégái nagyon örültek, hogy ilyen 
szépen prosperál s azt mondogatták:

— Az igazi tehetség mégis csak boldogul.
Azon búsultak csak, hogy az irodalom nagy ká

rára most még annyit se ír, mint annakelőtte.
— Nincsen odalent irodalmi élet — magyarázta 

ki a dolgot Tibor. — És semmi impresszió! De 
semmi!

— Itt volna a helyed a székesfővárosban, — ez 
volt az írótársak általános véleménye.

S tanakodni kezdtek, hogyan helyezzék el a ba
rátjukat egy a kivételes talentumának megfelelő 
vállalatnál. Szerencsére, a költő egyik jóakarója, 
egy mamelukújság főszerkesztője, az ország egyik 
legelőkelőbb pénzintézetének az igazgatóságában 
is bentült s könnyen kivitte, hogy Tibort eddig él
vezett fizetésének a kétszeresével alkalmazták a 
banknál.

Fölhozta hát tüneményes télikabátját Budapestre 
s mivel éppen tavasz volt, beakasztotta a gard
róbszekrényébe, amely egy csinosan bútorozott 
kétszobás lakásban állott s csináltatott hozzá egy 
még annál is bankszerübb tavaszi felöltőt.

Az új ruhadarabbal Tibor kellemes feltűnést kel
tett azokban a finom restaurant-okban, ahová ezen
túl ebédelni járt s amelyeknek pincérszemélyzete

59



áhítattal nézte azt az aranygombú pálcikát, amely- 
lyel magát ez időben fölcsinosította.

Lassankint kitűnő fináncember vált belőle s a 
bank igazgatósága nemsokára rábízta külön (és 
igen tekintélyes) honorárium mellett az égisze alatt 
megjelenő börzeújság szerkesztését,

Természetes, hogy ily elfoglaltság mellett csak 
ritkán írt tárcát vagy verset, — csak olyankor, ha 
kedvében akart járni valamelyik nőismerősének, 
akikkel a zsúrokon mulatott. Ezek kivétel és fele
kezeti különbség nélkül csupa gazdag leányok vol
tak az ű. n. „polgári gentry“ és a „haute fináncé“ 
köréből, csupa elegáns kisasszonyok, akik kivétel 
és felekezeti különbség nélkül kacérkodtak a fé
nyes jövőjű és disztingvált külsejű fiatalemberrel. 
Egy szerencsés véletlen folytán, amely újabb idő 
óta következetesen kényeztette Tibort, e fiatal höl
gyek közül éppen az bolondult gyógyíthatatlanúl 
belé és éppen azt vette később nőül, akinek az apja 
nemcsak sokszoros milliomos hírében állott (ami 
nagy dolog volt akkor!), de vezérigazgatója is a 
legelső pénzintézetek egyikének.

A karriérje egyre szédületesebb lett. Nyilt házat 
vitt és fényes estélyeket adott. Képviselők jártak 
hozzá és államtitkárok, sőt egy garszónsorban álló 
miniszter is beállított egy-egy szoaréjára és szíve
sen csevegett el — magától értetődik, hogy szel
lemesen — Darándyné úrasszonnyal. Persze né
hány író és zsurnaliszta is megjelent itten, akik
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olykor az újságokban is megemlékeztek ez össze
jövetelekről, amelyeken a „politika, a pénzvilág, 
az irodalom és művészet kitűnőségei adnak egy
másnak találkozót.“

Egy választásnál Tibor képviselő is lett. Ez a 
kampány ugyan az apósának rengeteg költségébe 
került, de duplaannyit kóstált volna, ha Tibor jelö
lését meg nem előzi a kerületben a kitűnő költői 
hírnév, amelyet íróbarátai lelkesen kürtőitek a hír
lapokban, hangsúlyozván, hogy „a kerület csak 
önmagát tiszteli meg, ha olyan költői szellemet 
küld a parlamentbe, aki a fínomlelkü poéta hevét 
és lelkesedését szerencsésen tudja egyesíteni a 
higgadt politikus és financier bölcsességével és 
mérsékletével.“

Újabb stádiuma volt a Tibor életpályájának, mi
dőn apósa, a már vénülő Mayerkorn, visszavonúlt 
vezérigazgatói állásától s a bank intézői neki ad
ták át azt a karosszéket és azt az íróasztalt, ahon
nan elhatározó módon irányítják a magyar pénz- 
és hitelviszonyokat.

Darándy most már hatalom lett. Egy válságnál 
államtitkári állással kínálták, amelyet nem foga
dott el. Általán az a vélemény róla, hogy „nem 
adja miniszterségen alul,“ s én is azt hiszem, hogy 
egy erre vonatkozó felhívást nem fog visszautasí
tani, mert minden szerénységnek megvannak a 
maga határai.

Az irodalommal teljesen fölhagyott a vezérigaz- 
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gató úr. Csak ha az Ínségesek részére szerkesztet
tek albumot vagy alkalmi újságot, akkor írt a re- 
dakció fölkérésére, amely „Méltóságod közremű
ködésére különös súlyt vet,“ néhány sornyi aforiz
mát, amelyet aztán az újságok nagyon előkelő he
lyen, mindjárt a József királyi herceg és a bíboros 
prímás sorai után közöltek.

Az irodalom hálás.
Valahányszor a beérkezettet valami kitüntetés 

éri, — ez pedig gyakran történik meg — a hírlap
írók a klubban is, az újságokban is mindig büszkén 
emlegetik, hogy a működését „velünk kezdette“ 
és hogy „közülünk nőtt ki.“ S mikor a húsz év előtt 
még fiatal, most pedig már veteránnak induló iro
dalom összeül valamelyik kávéházban, vagy az 
irodalmi klubbok meghitt társalgóiban, emlékezni 
a régiekről, olyankor sokat emlegetik Darándy Ti
bort, aki egykor olyan halovány volt és éhes, most 
pedig olyan pohos és annyira jóllakott. . .

Az irodalom nagyon hálás, — szívesen számítja 
magához azokat, akik csak rövid ideig is viszonyban 
voltak vele. S mikor nemrég egy nagyon tehetséges 
fiatal író hivatalt keresett, többen gondoltak arra, 
hogy Tibor adhatna neki egy szerény kis állást.

Néhányan elmentek hozzá a bankba és megkér
ték, hogy érdeklődjön kissé a derék fiatalember 
jövőjéért.

Tibor igen előzékenyen fogadta régi barátait, 
vastag szivarokkal kedveskedett nekik s így szólt:
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— Szeretném, ha valami egyebet kérnétek tőlem. 
Ebben a dologban, fájdalom, nem tehetek semmit.

S mikor látta vendégeinek a csodálkozását, így 
folytatta:

— Elvből nem alkalmazok versírókat a banknál. 
Arról győződtem meg, hogy az ilyenfajtájú embe
rekből sose lesz jó hivatalnok.
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Egy író társam beszélte:

*
Ismeretlen úrnak a nemsokat jelentő névjegyét 

tették elém. Vándor Kálmán járásbíró. Kérettem, 
hogy legyen szerencsém.

Belépett. Negyvenegynéhány éves, kissé már 
őszülő, egészséges külsejű férfi volt azzal a tisztes 
kopottsággal öltözve, amely a háború utáni köz- 
tisztviselőt jellemzi.

— Bocsánatot kérek, hogy alkalmatlankodok, — 
mondta. — De remélem, hogy ha meghallgatott, 
nem fogja sajnálni azt a kis időt, amelyet nekem 
szentelt. Áttérek mingyárt in médiás rés. Van egy 
regénytárgyam.

— Tessék helyet foglalni. . .  Fel akarja azt dol
gozni és a tanácsomat kéri?

— Óh nem, — felelte a vendégem. — Nekem, 
fájdalom, nincs írói tehetségem, bár a gimnázium
ban az irodalomból mindig jelesem v o lt. . .  azt 
szeretném, ha ön dolgozná föl.
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— Ez nehéz ügy, — mondom neki. — Nekünk, 
íróknak annyi a regénytémánk, hogy a harmadré
szét se tudjuk földolgozni.

— Ezt mondta Herczeg Ferenc, Bródy Sándor és 
Biró Lajos is, akiknél már jártam ebben az ügyben... 
Összebeszéltek az urak?

— Nem, nem. De témákkal hihetőleg ők is el 
vannak látva. . .

— Talán önnél mégis szerencsésebb leszek, — 
jegyezte meg a járásbíró.

— Mért reméli ezt?
— Mert ön nem annyira elismert író, mint az 

említett urak s így talán jobban rászorul a támo
gatásra, mint ők.

— Mit ért bíró úr támogatás alatt?
— Azt, hogy kész témákat kapjon, ami, nézetem 

szerint, nagyon megkönnyíti a regényírást. . .  Én 
ugyanis úgy képzelem, hogy a litteratúra érdekeit 
nemcsak az íróknak kell előmozdítani, hanem azok
nak a kevésbé szerencséseknek is, akiknek nincse
nek írói adományaik. Tőlem ezeket megtagadta a 
gondviselés, tehát azzal szeretnék szolgálatot tenni 
az irodalomtörténetnek, hogy annak rendelkezé
sére bocsájtom az élményeimet. Mert megjegyzem 
uram, hogyazén életem regényé-rőlvan szó,amely
nél érdekesebbet a regényirodalomban nem isme
rek, bár Hugó Viktor és Jókai összes müveit olvas
tam. Tele van az romantikus epizódokkal s ha az 
író, aki földolgozza, ért a lélekanalizishez, kimerít-
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hetetlen kincsesbányát találhat a lelki küzdelemben, 
amelyen én, a regény hőse, keresztülmentem.

— Nagyon szép Uraságodtól, hogy ily nemes 
intenciókkal óhajtja szolgálni az irodalmat. . .  De, 
bár távolról se vagyok olyan jeles író, mint az előbb 
megnevezett kitűnőségek, éppúgy el vagyok látva 
a legközelebbi 30—40 esztendőre regénytémákkal, 
mint ők.

— De hátha az én témám olyan, amely egészen 
eredeti s amelyhez hasonlót még nem dolgoztak föl 
az irodalomban?

— Nem éppen lehetetlen és hajlandó vagyok az 
önét meghallgatni, de . . . minden kötelezettség 
nélkül.

— Mit akar ezzel mondani?
— Csak annyit, hogy a meghallgatása nem köte

lez arra, hogy föl is dolgozzam.
— Egészen természetes. . .  Ellenben szeretnék 

megegyezni önnel arra nézve, hogy amennyiben a 
témámat fölhasználja, mennyi illet meg engem a 
regény jövedelméből?

— Arról talán majd akkor beszélünk, ha a témá
ját földolgozásra alkalmasnak találom.

— Úgy is jó lesz... Tehát hozzáfogok... De mi
előtt ezt tenném, előre bocsájtom, hogy úgy én, 
mint az életem regényében előfordúló többi szemé
lyek nem óhajtunk a saját polgári nevünkön szere
pelni. Én ugyan nem félek a legszélesebb körű 
nyilvánosságtól sem, mert az erkölcsi viselkedé-
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sem a regényben mindvégig kifogástalan s merem 
mondani, hogy az egyéniségem is — hacsak az író 
el nem rontja — elég rokonszenves, de szerepel
nek benne kevésbbé kiváló jellemek is, akiket még 
se szeretnék kiszolgáltatni a nagyközönség meg
vetésének.

— Teljes diszkréciót biztosítok, — nyugtattam 
meg a vendégemet.

— Köszönöm . . . Elkezdem . . . Szegény, de 
becsületes szülőktől származók. . .  Mit szól a kez
dethez?

— Elég regényes, de remélem, hogy később ér
dekesebb lesz.

— Ezt bátran megígérem... Az apám kishivatal- 
nok volt „knapp“ annyi fizetéssel, amennyiből a 
család szegényesen megélhetett s az édesanyám 
szorgalmas házinő, aki mindég csak a háztartásra 
meg a gyermekeire gondolt. Ez utóbbiak között én 
voltam a legidősebb, s mert már kicsi koromban 
szerettem tanulni, végigiskoláztattak. Mikor a gim
náziumot igen jó érettségivel befejeztem, nagy ál
dozatokkal az egyetemre küldtek. Ezt tessék talán 
följegyezni.

— Mit?
— Hogy nagy áldozatok árán jutottam föl Buda

pestre, a jogi fakultásra. Az írónak itt tág tere nyí
lik megrajzolni a kisvárosi tisztviselő szerény élet
módját és elemezni azt a lélekállapotot, amely őt 
képessé teszi azokra az áldozatokra, amik a gyer-
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mekei gondos neveltetésével és költséges kitanít' 
tatásával járnak.

— Kérem, maradjunk csak a novellisztikus rész
leteknél, a reflexiókat bízza egészen én rám.

— Igen szívesen, — felelte barátságosan a téma- 
tulajdonos. — De nem volt ez nagyon is gyors 
ugrás, hogy egyszerre az egyetemen termettem? 
Nem óhajtana többet hallani a gyermekéveimről?

— Nem — feleltem. — Ezt majd kiegészítem 
én, amennyiben a regény megírására vállalkozom. 
Az írók is tudnak írni, ha nem egészen tehetség
telenek.

— Az egyetemen szorgalmasan tanultam, — 
folytatta érdekfeszítő elbeszélését a bíró, — ren
desen kollokváltam, Zsögödtől külön szorgalmi 
bizonyítványt is kaptam, s amikor szigorlatozni 
kezdtem, egy fővárosi ügyvédhez mentem joggya
korlatra . . .  Kérem, legyen türelemmel. Már jön a 
bonyolulat.

— Érdeklődéssel várom.
— Az ügyvédnek volt egy leánya, neki egyetlen 

gyermeke, de már nem fiatal, nálam öt évvel idő
sebb és olyan szerencsétlen külsejű, hogy a rútsági 
versenyen okvetlenül elnyerte volna az első díjat.

— S ez a kisasszony kegyedbe beleszeretett?
— Nem tudom. De a principálisom beleszeretett 

abba az eszmébe, hogy a veje legyek. Sietett a 
leányának bemutatni s mingyárt azon alkalommal 
elmondotta, hogy Margitját legszívesebben egy

71



ügyvédjelölthöz adná, aki az irodájában dolgozik, 
s aki később az ügyvédi prakszist is vele örökölné. 

■ Nagyon valószínű, hogy az öreg rám utazott, mert 
én voltam az egyetlen segédje. De engem ideáliz- 
musban neveltek, egy hitvány irodáért nem volt 
kedvem eladni magamat. . .  A leány vén volt és 
utálatos... Kerültem, amennyire lehetett, s az apja 
nemsokára felmondott nekem, hogy olyan jelöltet 
keressen, aki kevésbé válogatós . . .  Nem nagyon 
érdekes?

— Nem mondhatok se igent, se nemet. Még nem 
tudom, hová fog a történet kilyukadni.

— A csattanója csak ezután jön. És most legyen 
elkészülve egy kis meglepetésre... Nemcsak azért 
állottam ellent a kínálkozó alkalomnak amely a 
jövőmet biztosította volna, mert Margit kisasszony 
csúnya és vén volt, de főképpen azért, mert... És 
most jön a meglepetés!

— Kérem, ne feszítse a húrt túl.
Emeltebb hangon, hatásra számítva folytatta 

Vándor Kálmán úr:
— Mert már akkor szerelmes voltam másba.
Diadalmasan nézett rám, mint aki olyan közlést

tett, amelytől hanyatt vágódik a hallgatósága. S 
látván, hogy nem vágódok hanyatt, az előbbi han
gon tette hozzá:

— Szerelmes voltam egy csinos és szegény 
leányba. Mit szól hozzá?

— Fiatal emberekkel ez olykor megtörténik.
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Kivett a tárcájából egy arcképet. Átnyújtotta 
nekem és szólt:

— Ilyen volt Klárika húsz éves korában.
— Igen csinos, — mondtam.
Valóban az volt.
— Apropó! — folytatta. — Mivelhogy a regény 

hősnője önnek tetszik, nem lehetne a könyvet il- 
lusztráltatni és többek között ezt az arcképet is 
reprodukálni?

— Az a kiadó áldozatkészségétől függ.. .  De ott 
még nem tartunk. Hiszen még azt se tudjuk, hogy 
lesz-e az ön regényéből regény? És aztán Kegyed 
azt mondta, hogy a szereplők ismeretlenek óhaj
tanak maradni, már pedig ha a hősnő portréját ki
adjuk —

— Akkor ránkismernek. . .  Igaz. Lemondok hát 
arról, hogy a regény képes kiadásban jelenjen meg. 
E helyett folytatom. . .  Klárika és én örök hűséget 
fogadtunk egymásnak. Mit szól ehhez?

Kénytelen voltam az igazsághoz híven megje
gyezni, hogy ez az életben és regényekben nagyon 
gyakran megtörtént.

— De mi ezt a fogadalmat megtartottuk! — kiál
totta egy győztes hadvezér imponáló hangján az 
előadó. — S ez már nem olyan gyakori e s e t . . .  
Megtartottuk minden elénk tornyosuló akadály és 
nehézség ellenére. Nem kíváncsi ezekre az aka
dályokra?

— Már hogyne! Az író mindig kíváncsi.
73



— Tehát hallja I Úgy a lány szülei, mint az enyéim 
egyaránt ellenezték, hogy egybekeljünk, ön azt 
fogja mondani, hogy az esetünk ebben a tekintet
ben hasonlít a Rómeó és Júliáéhoz, de mingyárt 
megmondom, hogy mi a különbség köztünk.

— Az, hogy ők meghaltak s önök életben van
nak?

— Ez is. De legfőképpen az, hogy a veronai 
szerelmesek szülei egymással ellenséges viszony
ban voltak, míg a mi szüléink nem is ismerték egy
mást és mégis ellenezték a szerelmünket. És pedig 
— most bámulni fog ön I — gazdasági okokból.

— Megvallom, nem bámulok. Az ön szülei való
színűleg keveselték a Klárika hozományát. Nem?

— Most rajtam a sor, hogy bámuljak. Hogyan 
találta ezt ki? Ördöge van önnek?

— Tudja, mi írók, olyan sok regényt olvastunk 
(és írtunk is néha egyet), hogy az ily dolgokban 
már van némi gyakorlatunk.

— Csakugyan úgy volt. Az apám — amint kifogá
solta — nem azért költött rám annyi tenger pénzt, 
hogy vén napjaira szegény leányt vegyek felesé
gül. Klárika szülei szerint pedig élhetetlen pasas 
voltam, aki nem való prókátornak és nem tud csa
ládot eltartani. Mit szól ezekhez a nehézségekhez?

— Azt, hogy nagyon gyakoriak a házasságok 
történetében.

— Lehet — hagyta helyben Vándor úr. — De 
mi, Klári és én, legyőztük ezeket az akadályokat
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s az esetünket ez a küzdelem teszi érdekessé. Itt 
az írónak alkalom kínálkozik demonstrálni az ol
vasók előtt, hogy az igaz szerelem minden akadályt 
legyőz, még a szülők ellenzését is.

— Nekem úgy tetszik, bocsásson meg, hogy ez 
a téma és ez a motívum nem egészen ú j. . .  Mégis 
szeretném tudni, hogy’ győzték le a nehézségeket?

— Hősies kitartással és keresztény türelemmel. 
A leendő apósomnak egyébaránt igaza volt, nem 
születtem prókátornak, átléptem hát a törvényke
zés mezejére, ahol jobban megfeleltem s mert az 
évek múltak és Klárika meg én kitartottunk, az 
öregek végre megpuhúltak és mi egybekeltünk. 
Boldogan élünk Vékabányán, ahol most már ve
zető járásbíró vagyok. Három gyermekem van, 
akiknek az arcképével szintén szolgálhatnék, de 
mert abban állapodtunk meg, hogy nem lesz illusz
trált kiadás a regényünkből, hát céltalan volna . . .  
A regényt egyébaránt ott kellene szerintem befe
jezni, ahol post toi discrimina rerum egymáséi le
szünk, mert ahhoz, hogy hány gyermekünk van, 
ahhoz az olvasóknak igazán semmi közük.

— Hát a többihez van? — kérdeztem hirtelen.
De mingyárt megbántam, mert észrevettem, hogy

ez az őszinte szó rosszúl esett a témaszállítónak. 
Udvariasabban folytattam:

— Bizony sajnálom, de nem vállalkozhatok a 
regény megírására.

Nem nagyon haragudott meg s csak azt kérdezte : 
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— Hát akkor mért meséltette végig?
— Hiszen előrebocsájtottam, hogy minden obligó 

nélkül hallgatom meg.
— Igaz, — felelte elmélázva a járásbíró. — így 

tettek velem a többi regényírók is, akikhez fordul
tam. Pedig nagyon szeretném, ha valaki feldol
gozná az életem regényét. . .

— Jogosult óhajtás, de meg kell vallanom . . . 
nekem úgy rémlik . . . lehet, hogy csalódom . . . 
az a gyanúm . . . nem tehetek róla . . .  az az im
presszióm, hogy a kegyesen fölajánlott téma nem 
egészen eredeti.

Ijedten kiáltotta a vendégem:
— Hogy lehet az? Hiszen velem történt mindez! 

Csupa szent igazság . .  . Leteszem a főesküt rá!
— No igen, egyénileg eredeti. De ehhez hasonlót 

már olvastam és bizonyosan a közönség is olvasott.
Fölugrott a helyéről.
— Mit mondott ön? — kiáltott. — Ön világot 

gyújtott nekem . . .  Az történhetett, amitől régen 
félek. Azok közül, akikkel az életem regényét kö
zöltem, valaki a tárgyat eltulajdonította, engem 
perfidül kijátszott s a teljes tiszteletdíjat bezsebelte!

— Csak nem tételez föl ilyen eljárást Herczeg 
Ferencről vagy Bródy Sándorról és Biró Lajosról?

— Nem, nem. De nekem az a szokásom, hogy 
minden írófélének elbeszélem a történetet s lehet
séges, hogy ezek közül valaki — a gazember! — 
megírta.



— Nem valószínű, de nem is teljesen lehetetlen.
— No de ilyen jellemtelenség! Nem marad egyéb 

hátra, mint elolvasni az utolsó 10—12 évben meg
jelent összes regényeket.

— Tegye ezt, uram — tanácsoltam. — Az az 
idő, amelyet az ember olvasással tölt, sohase vesz 
kárba.

Mélabúsan távozott el tőlem, s azóta valószínű
leg minden szabad idejét azzal tölti, hogy végig
olvassa az utolsó évtized regénytermését. De az 
is lehet, hogy nem ezt teszi, hanem tovább keresi 
azt a magyar írót, aki megírja a huszadik század 
legérdekesebb regényét, amelyet átélni, a Gond
viselés kegyelméből, neki jutott a szerencse.

*
Mikor az írótársunk befejezte a történetét, valaki 

megkérdezte tőle:
— Nem túlozott ön egy kicsit, Mester?
— De igen, — felelte ő. — Egy kicsit túloztam. 

A velem közölt regénytémát egy kevéssé mégis 
érdekesebbé iparkodtam tenni. Mert ahogy a járás
bíróm előadta, az még ennél is szürkébb volt. Nem 
is gondolnátok, hogy milyen a közönség. Milyen 
kevéssé tartja érdekesnek azt, amit az író ír, s 
mennyire tartja regényesnek azt, ami ővele történik!





E G Y  K Ö N Y V  T Ö R T É N E T E



*



Csupa író volt együtt és kivételesképpen nem 
nőkről, hanem irodalomról és könyvekről volt szó 
s különösen az utóbbiaknak a kelendőségéről.

— Sose volt oly nehéz kiadót kapni, mint most! 
— sóhajtotta egy termékeny novellista, akinek né
hány kötetre való elbeszélése fekszik „parlagon“ 
a fiókjában.

— Óh, az én fiatal koromban még nehezebb volt! 
bizonykodott egy öreg írónk. — Az én időmben, 
amikor tudniillik ifjú valék és bohó, a szépirodalmi 
müvek négyötödrésze „önkiadásban“ jelent meg, 
mint „a szerző sajátja,“ az írók javára és veszé
lyére. Előfizetést hirdettek a regényükre, a beszé- 
lyeikre (ahogy akkoriban a novellákat neveztük) 
és a tárcáikra és azok érték el a legnagyobb köny
vészeti sikereket, akiknek legtöbb ismerősük volt 
az irodalompártoló lelkes hazafiak s a versekért 
rajongó ábrándos honleányok táborában. Rendes 
kiadójuk csak a legelismertebb íróknak, a patinás- 
nevüeknek, a szerencsésen beérkezetteknek s a
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Kisfaludy Társaság tagjainak volt, de bizony még 
az is megtörtént, hogy egyik-másik Kisfaludysta is 
kénytelen volt maga adni ki a köteteit, more patrio, 
előfizetésre, mint például az öreg Vajda János.

— Óh, óh! — hitetlenkedtek a fiatalok, akik va
lószínűleg azt hitték, hogy az írótársuk „tódít.“

— Úgy van — erősítette amaz — s ha akarjá
tok, elmondom egy komikus esetemet, amely ép
pen Vajdának egy kötetével és velem történt.

S a következő kis históriát beszélte el.

*

Fiatal éveimben, amint a lekszikonban olvas
hatjátok, vidéken laktam, de már élénk összeköt
tetést tartottam fönn a központi irodalommal, amely 
abból állott, hogy tárcákat szállítottam a budapesti 
újságoknak, amelyekért 5—8 forintnyi mesés ho
noráriumokat kaptam s időnkint — ha t. i. meg
kértek erre — előfizetőket gyűjtöttem a nagyvá
rosi kollégák müveire. E jó urak mint „pártfogó“- 
jukhoz küldték hozzám az előfizetési felhívásaikat, 
amelyek sohase mentek vissza egészen üresen, 
mert a jó vidékiek nem olvastak ugyan akkoriban 
jóformán semmit, de ha szívhezszólóan rábeszél
ték őket, megvettek olykor egy-egy könyvet — a 
gyűjtő kedvéért.

Vajda János is küldött hozzám egy ilyen felhí
vást, ha jól emlékszem, a „Találkozások“ című kö
tetére, amely nem volt drága. A gyakorlatiatlan- 
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ságáról híres költő az árát igen szokatlan összeg
ben: pont egy forint harminc krajcárban szabta 
meg, valószínűleg azért, hogy legyen olyan könyv 
is a könyvpiacon, amely ebbe a fura összegbe ke
rül. Azért-e, mert a „spekulatív“ szerző a felhívá
sában azzal fenyegetődzött, hogy müvének a könyv
árusi ára később másfél forint lesz, vagy azért, mert 
volt némi népszerűségem a városban, hamarosan 
szereztem neki harminc megrendelőt s az egybe- 
gyült harminkilenc forintot, akkor igen tekintélyes 
összeg, beküldtem az illusztris költőnek.

Nemsokára meg is érkezett hozzám a harminc 
csinos kis könyv, de ezzel meg is kezdődött a 
bonyolulat e máskülönben olyan egyszerű törté
netben.

Ki kellett volna osztanom a verseskönyvet a 
vevők közt, de — óh fátum! — amint régen mon
dani szoktuk — az előfizetési ívet hiába kerestem, 
ez a fontos okmány, amelyre a harminc könyvba
rát neve föl volt jegyezve, elkallódott s én, aki 
csak néhány megrendelőnek a nevére emlékeztem, 
az előfizetőket nem elégíthettem ki. Kellemetlen 
helyzetemben, nehogy sikkasztónak tartsanak és 
kigolyózzanak a kaszinóból, közzétettem egy rövid 
hirdetést a városom és Vidéke című hetenkint egy
szer s a főszezonban (a bálok és disznóölések ro
mantikus korszakában) kétszer megjelenő vegyes
tartalmú újságban, hogy a kérdéses dokumentum 
elveszett, a t. előfizetők névsorával nem rendelke- 
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zem s ezen a már nem szokatlan úton kérem őket, 
hogy nálam valamelyes módon jelentkezni s így 
engem abba a helyzetbe hozni szíveskedjenek, 
hogy kötelezettségemnek velük szemben eleget 
tehessek.

S most képzeljétek! Néhány nap alatt hatvan
négyen jelentkeztek a könyvért, amelyre harmincán 
fizettek elő. Tudtam, hogy 30—40 csaló van köz
tük, de mit tehettem?

írtam Vajda Jánosnak, hogy időközben sikerült 
még harmincnégy lelkes magyart „fognom,“ küld
jön hát még ennyi példányt. Ő persze forduló pos
tával küldött és áradozó levelet írt, amelyben öröm
mel konstatálta, hogy nem veszhet el a nemzet, 
melynek oly költészetkedvelő városa van, mint a 
kedves öcsémé. (Ez az öcskös természetesen én 
voltam.)

A könyveket most már azzal a kijelentéssel, hogy 
az ezentúl jelentkezők igényeit nem fogom hono
rálni, szétosztottam s aztán egyideig búsultam az 
érzékeny veszteségen, amelyet az irodalom „pár
tolásának“ köszönhettem. De egy kicsit örültem 
is, mert a károm még nagyobb lett volna, ha a ki
váló poéta a versmüve árát nem potom egy forint 
harminc krajcárban, hanem feudális két pengőben 
szabja meg.

De várjatok! — a történetnek még nincs egészen 
vége.

Néhány hét múlva az írásaim között kotorászva 
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megtaláltam az eltévedt ívet. És mit gondoltok? 
mit tapasztaltam? Azt, hogy a harminc valóságos, 
tényleges, hiteles, bejegyzett és kétségtelen elő
fizető közül mindössze hatan jelentkeztek, a többi 
huszonnégy tisztára elfelejtette, hogy érdekelve 
volt ez irodalmi vállalatnál.

*
Jóízüt nevettek a mai írók a régi történeten s az 

eset moráljáról kezdtek beszélgetni. Mulatságos
nak találták, hogy huszonnégyen veszni hagyták 
a pénzüket, amelyet egy könyvért kifizettek s még 
mulatságosabbnak, hogy akadtak ötvennyolcán — 
csupa derék ember, sőt dzsentlmen! — akik éhe
sek voltak egy könyvre, amelyért nem adtak pénzt. 
Hosszan vitatkoztak s végül abban állapodtak meg, 
hogy az, aki megveszi a könyvet, az keveset törő
dik vele, de az, aki nem adott pénzt érte, nagyon 
szereti. És abban, hogy ez nemcsak a könyvekkel 
van így . . .





A Z  I R O D A L O M  B A R Á T A I





Abban az időben, amikor a litteratúrát még „pár
tolni“ volt szokás, sokat beszélgettünk az iroda
lomról, — többet, mint most, amikor a nemzet gé
niuszának ez a megnyilvánulása már nem szőrül 
„a hazafiak és honleányok“ támogatására. Akkor 
volt ez, amikor nemcsak kártyáztunk, de tanakod
tunk, vitatkoztunk, ankéteztünk és agitáltunk az 
írók és Művészek Társaságában „a jó könyvek ke
lendősége érdekében.“ Ez a társaság az Otthon 
írói Kör elődje volt s abban is hasonlított sokat 
emlegetett utódjához, hogy a tagjai közt írók is 
voltak. Nos, az ő kedvükért „pártolták“ a többi 
klubtagok — akiket az egykorúak gúnyja „nyirok
nak csúfolt*) — a nemzeti irodalmat.

Volt köztük egy, aki mindig úgy szerepelt a kör
ben és egyebütt, mint a könyveknek a leglelke
sebb barátja. Ahogy újdonság jelent meg a könyv

*) Históriai tény, hogy volt az írók és Művészek Tár
saságának tagjai közt egy fodrász is. (De az is igaz, hogy 
ez „művész“ volt a maga szakmájában.)
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piacon, ő volt az első vevője s ha az újdonság 
csak fűzve volt kapható, nyomban és szépen be 
is köttette az akkori legelső officinában: Gotter- 
mayernél, akinek olyan neve volt a könyvkötők vi
lágában, mintKugler-Gerbeaudnak a cukrászokkö- 
zött. De könyvről, költőről, íróról, irodalomról e 
tagtársunk nem mondott soha se véleményt, se 
ítéletet. Még annyit se, hogy ez, vagy az a könyv 
tetszik-e neki, vagy sem. Egy szót sem. ő  csak 
pártolta, szerette, vásárolta és beköttette az iro
dalmat és az ítéletét róla — mint szerényen meg
jegyezte — nála hívatottabbakra bízta.

Elmentünk hozzá egyszer néhányan, hogy meg
tekintsük a könyvtárát, amelynek bizonyos híre 
kelt azon a réven, hogy egyik tekintélyesebb 
könyvkereskedőnk nyilatkozata szerint a könyvek 
ezen barátja évenként közel kétezer forintot „ál
doz“ a nemzeti irodalom oltárán. Olyan kolosszá
lis összeg, amely ebben a legendás időben egye
nesen szédítően hangzott, — hiszen kevésbbé lel
kes emberek azt hitték akkoriban, hogy ennyi könyv 
talán nincs is a világon. Sőt a kevésbbé gondosan 
fésült s a tagsági díjukkal mindig hátralékban lévő 
klubtagok közt akadtak, akik azt hitték, hogy eny- 
nyi pénz nincs — az országban. S az emberünk 
könyvkincse igazán gyönyörködtető látványt nyúj
tott. A könyvek mind csinosak, vadonatújak voltak 
és Gottermayer barátunk, a derék sváb művész 
olyan kosztümöket szabott rájuk, hogy a British
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Museumban is mutogathatták volna magukat. Két 
jókora szekrény volt velük tele s ott pompázott 
minden, ami a lefolyt két évtizedben jó, közép
szerű és csapnivalómagyarkönyvnapvilágotlátott.

— S te ezt mind elolvastad? — kérdezte egyi
künk a szép könyvek boldog tulajdonosától.

— Még csak az kellene! — felelte fitymálva a 
könyvtulajdonos. Hát nem elég az, hogy megve
szem, még el is olvassam őket?

A hüledezés általános volt s most már megér
tettük, miért nem nyilatkozik a derék férfiú egyet
len műről sem, amelyet a könyvtárába bekebelez. 
Ő teljesítette kötelességét a nemzeti irodalommal 
szemben azzal, hogy annak minden termékét meg
vette. Az elolvasásukat — amint szerényen meg
jegyezte — magánál hivatottabbakra bízta.

Egy másik tagja a klubnak éppen ellentéte volt 
e hallgatag és betüiszonyban laboráló könyvba
rátnak. Mert alig jelent meg valami novitás a köny
vesboltok kirakataiban, ő rögtön elolvasta és íté
letet mondott róla, — jóval előbb, mint az újsá
gok és a céhbeli kritikusok hozzászólhattak volna. 
Minden modern írónak minden munkáját olvasta 
s az írók egy nemével a tiszteletnek tekintettek 
föl a kitűnő férfiúra, aki majd úgy ismerte a mun
káikat, mint ők maguk s aki igen hízelgő bírálatot 
mondott róluk, ha szerzőjük jelen volt s élesen el
ítélőt, ha szerző nem tartózkodott a klubban. Ez 
az úriember nem volt igazándi író, (ha nem is ép-
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pen nyíró), de a nagy olvasottsága folytán bizo
nyos tekintélyre tett szert, litterary gentleman-nek 
tartották s elismeréssel nyilatkoztak az ízléséről, 
(azok a szerzők, akiknek a könyveit dicsérte) s 
nem egyszer szólították fel bírónak, ha egyes köny
veknek a valőrjéről volt szó.

Épp a Társaságból mentünk egyszer hazafelé, 
midőn e barátunk háza előtt olyan vihar támadt, 
hogy lehetetlen volt az útunkat folytatni. Szívélye
sen hívott, hogy töltsem az éjszakát nála. Mert 
messze laktam még onnan s a legközelebbi bér
kocsiállomás is távol volt, elfogadtam a barátságos 
ajánlatot s ez elhatározásomban az a mellékgon
dolat is játszott némi kis szerepet, hogy ez alka
lommal megnézem az irodalom lelkes barátjának a 
könyvtárát, amely minden bizonnyal nagyon fi
gyelemreméltó.

De mert a háziúr fölötte álmosnak látszott, nem 
alkalmatlankodtam neki a kívánságommal. Gon
doltam, majd megnézem az irodalmi kincseit hol
nap s csak ennyit mondtam neki:

— Én nagyon nehezen tudok elaludni s ha nincs 
az éjjeli szekrényemen néhány könyv, amelyek
ben lapozgathatok, akkor le se tudom hunyni a sze
memet. Ne restelj, kérlek, adni nekem néhány 
könyvet. Akármit, rád bízom.

— Barátom, — hebegte az álmos ember, — bo
csáss meg, igazán nagy zavarba hoztál.

—  ?



— Legnagyobb sajnálatomra nem állhatok szol
gálatodra.

— Nem adhatsz egy pár könyvet?
— Nem.
Azt hittem, hogy az álmosság elvette az eszét. 

Mégis megkérdeztem:
— Mért nem?
Ásított s azt felelte:
— Mert nincsen.
— Ez lehetetlen! — kiáltottam. — Egy embernek 

a házában, aki mindent elolvas, ne legyen könyv?
— Nos hát? — kérdezte önérzettel a vendéglá

tóm. — Hát nem elég, ha elolvasom, még meg is 
vegyem őket?

S csakugyan nem volt a lakásában egyetlen 
könyv. (Még telefonkönyv se, mert akkor még nem 
volt telefon.) A jó úr mindent kölcsönkért s a ba
rátai meg a kölcsönkönyvtárak révén lett müveit 
és olvasott emberré, sőt tiszteletbeli íróvá, litterary 
gentlemanné.

Belőle s a másikból pompás és derék embert 
lehetett alkotni, ha összegyúrták volna őket.

így csak két különös és komikus barátja voltak 
az irodalomnak.





M E G H A L T  E G Y  L Í R I K U S





Bodrogi Péter, az újabb magyar líra egyik leg
kiválóbb képviselője, nemcsak pompás verseiről 
volt híres, de arról is, hogy nagyon érzékeny, s a 
barátai — akik egyszersmind az ellenségei voltak 
— ennélfogva ugyancsak kegyetlenül bántak vele. 
Mert az emberek, istennek e jó teremtményei, azo
kat az embertársaikat bántalmazzák a legszíveseb
ben (hogy új szót használjak: a legnagyobb elő- 
gyülölettel), akiknek ezzel nagy fájdalmat, mentül 
érzékenyebbet, okozhatnak.

A szegény Péter minden ilyen tüszúrást kard
vágásnak érzett. Mint ahogy a könnyenszenvedő 
asszonyok a legkisebb fejfájásról úgy érzik, meg
halnak. Minden istenadta napnak az éjjelén súlyo
san megsebesítve bújt haza magányos odújába, 
ahol a beteges szívek önmarcangolásával újból 
végigszenvedte a bántalmakat, amelyeket rámértek 
az ellenségei, akik úgy szólították őt, kedves ba
rátom s akiket így hívott ő: édes barátaim.

Költő volt szegény és kiválóan tehetséges. A
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többi is verseket írt vagy novellát, és egyebeket, 
de kevesebb tehetséggel mint ő. S ez megmagya
ráz mindent. . .  A talentumok közti különbséget 
valahogyan ki kell egyenlíteni, s a jó fiúk a ki- 
egyenlítésnek azt a módját választották, amely ne
kik a legkényelmesebb volt, kifigurázták a verseny
társukat. Istenem, hiszen ez olyan könnyül Csak 
nemes lélek kell, amely tűri s néhány nemtelen, 
amely mulat rajta. Ők— a jó emberek — biztosak 
voltak egymásban, publikum voltak egymásnak, s 
kitűnőknek tartották mindazokat a gyöngédtelen 
elmésségeket, amelyekkel Pétert inzultálták, és 
ostobáknak a bátortalan feleleteket, amelyekkel az 
a támadások ellen olykor védekezni próbált. Mert 
a költő egyáltalában nem volt világi ember. A meg
jelenése és a viselkedése, mint egynémely genie-é, 
félszeg volt és szerény, mintha restelte volna a 
poétái adományait és a rokonérzéseket, amelyeket 
azok az olvasók körében szerzettek neki. Pirúlt, ha 
hallotta, hogy valahol, nyilvánosan, szavalják egy 
versét, s mikor beválasztották a Petőfi-Társaságba, 
(csekély szótöbbséggel, mert az intimusai nem ad
ták a voksukat rá), úgy szégyelte magát, mintha 
mások — sokkal érdemesebbek elől elvenné a di
csőség kenyerét.

Nem tudta, nem értette, miért bántják! Mért ül
dözik, holott ő nem bánt senkit, s legkevésbbé a 
barátait. Csak fájón érezte, hogy nem viszonozzák 
szeretettel az ő érzelmeit, amelyekkel hozzájuk sze-
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retne simulni . . . Mégis minden este fölkereste 
őket abban a kávéházban, ahol olyan különösen 
ápolták ezt a különös barátságot, ahol a cinikusok 
gúnyolták a lelkesedését, nevették a naivitását és 
viccelődtek a halhatatlansága fölött.

Hová ment volna máshová, mikor egyszer ez 
asztaltársaságon kívül nem volt senkije a világon? 
Korán lett árva, s a barátai pótoltak neki szülőt, 
testvért, mindent. . .

Ő írta valamennyi közt a legjobb verseket, ame
lyek közül nem egyet énekelnek az alföldön a nép 
egyszerű, de versetérző, poézistkedvelő gyerme
kei. Zenésítve is van sok érzelmes melódiájú dala, 
amelyek hangversenytermekben gyakrabban hall
hatók. És Péter egy csöppet se büszke minderre, 
— mind e dicsőségnél többre értékelt volna egy 
kis viszontszeretetet. ő  oly élhetetlen, hogy ter
hére van a hangos hír és a lármázó siker, ami vele
jár az istenek ajándékával: a poézissel. Ha pálya
nyertes ódaköltő lett volna és kritikát ír valamelyik 
tekintélyes napilapba, kétségkívül jobban bánnak 
vele a kollégái. Mert édes fiam, az ember csak an
nak az embertársának adja meg a tiszteletet, akitől 
fél. Akitől nincs oka félni, az féljen őtőle! S e jó 
urak úgy gondolkoztak, hogy az ember nemcsak 
lenni, de dominálni is akar.

Péter, úgy látszik, s maga is belátta, arra volt 
rendeltetve, hogy uralkodjanak rajta.

S ő ezt kibírta egészen tegnapelőttig.
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Ezen a napon — korán reggel — a következő 
pár sort jegyezte föl egy papírlapra, amelyet az 
íróasztalán találtak:

Nincs senkim a világon, csak a barátaim. Kérem őket, 
rendezzék sajtó alá, ha érdemesek, a kézírásban levő 
költeményeimet, amelyeknek jövedelme legyen az írók 
segélyegyesületéé. Nekem meg kellett halnom, mert 
nem volt itt számomra elég szeretet.

Bodrogi Péter.
Aztán meghalt. . .
És csodálatos! Bármilyen bátortalan, légynekse- 

vétő, szelíd és gyöngédtermészetü valaki, mégis 
van a fiókjában mindig egy pisztoly, szabálysze
rűen megtöltve, s amint később a rendőri vizsgálat 
ki szokta deríteni: ölésre alkalmas. . .  Péternél is 
volt ilyen instrumentum. . .  És különös! Egy kiváló 
sportsman, biztos céllövő, aki huszonöt lépésről 
pisztolylövéssel kioltja a gyertyát, olyan ügyetle
nül lett öngyilkos, mint egy borbélylegény, s túl
élte a kétségbeesett tettét néhány esztendővel, s 
ez a fegyverrel bánni se tudó poéta úgy találta 
magát szíven, mintha egy tudós anatómus jelölte 
volna ki számára a pontot, ahová lőni kell.

Az öngyilkosság híre hamar bejárta az egész 
nagy várost. Idején jutott el az irodalmi kávéhá
zakba is, ahol a pályatársai kapucinereztek, s a 
szerkesztőségekbe, ahol egy-egy barátja dolgozott. 
Megjelenhetett hát a hirtelen Elhunytról már teg
nap egy tucat cikk, amely szerint Bodrogi Péter 
központja és feje, főnöke és vezére, sőt kormány-
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zója volt egy nagy és előkelő írói gárdának, becé
zett kedvence a költőtársainak, akire csak hódo
lattal, tisztelettel és imádó szeretettel tekintettek 
föl, s hogy nagy, de telhetetlen szívének kevés 
volt ez a bálványozás is, amellyel őt a baráti köre 
körülrajongta.. .  És mindegyik nekrológ-író nagyra 
volt azzal, hogy ő állott legközelebb a — fájdalom! 
— oly korán elköltözött nagy költő szívéhez.

Aztán az egész asztaltársaság a polgármesternél 
találkozott. Díszsírhelyet eszközöltek ki a barát
juknak, majd odarohantak a költő lakására (ame
lyet a legnagyobb szépítés mellett se lehet több
nek mondani hónapos szobánál), nekiestek az író
asztalának s felosztották egymás közt a hagyatékát. 
Minden újságnak jutott egy-két szép vers, amelyek 
ma jelentek meg, a temetése napján. A költemé
nyeket — minden összebeszélés nélkül — ciceró
val nyomtatták és vezető helyen közölték a lapok.

A költőt ma délután temették szokatlanúl nagy 
részvét mellett. A koporsó után a cénacle tagjai 
kullogtak, lehorgasztott fejjel, a korán és erőszakos 
halállal elhalt poéta barátai, akik minden tiltakozás 
nélkül hallgatták a résztvevő közönség soraiból 
felhangzó megjegyzéseket:

— Azok ott, akik a koporsót kísérik, a költő 
barátai!

— Milyen szomorúak!
— Hogyan szerethették!
— Hogy volt szíve itthagyni őket!
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Kint a sírnál is beszéltek ketten, hogy kiegészít
sék, amit a beszentelés után szereplő szónokok 
említetlenül hagytak, s megismételjék, amit azok a 
városban elmondtak. Legnagyobb hatást a ciniz
musáról híres Szerényi Sándor aratta, aki nagy 
mestere volt a nyelvnek és a (néha hamis) szónak. 
Gyászbeszéde ezekkel a szavakkal végződött:

— Nem haltál meg, Bodrogi Péter. Nem haltál 
meg! Szeretetünk további életet biztosit Neked itt 
e földön, müveid pedig halhatatlanná teszik a ne
vedet századokon túl is! Élsz a szeretetünkben, 
és élsz a müveidben! Bodrogi Péter, nem mondom, 
hogy Isten veled, hiszen velünk maradsz! A szí
vünkben, a szeretetünkben, a lelkűnkben maradsz! 
Te Csupa Szeretet!

Szem nem maradt szárazon . . .  Még a szónok is 
sírt. . .  És én nem tudom magamnak megfejteni, 
hogy ez hogyan sikerült neki. Vagy igaz volna, 
hogy mielőtt író lett, nem egészen tehetségtelen 
papja volt Tháliának? Meglehet, nem tudom . . .

Bizonyos, hogy nagyon szomorúak, a közönség 
is, a költő barátai is.

És este, amint hazajöttek a temetőből, valószí
nűleg körülülik megint a nagy kerek asztalt, ahol 
ezentúl már hiányozni fog a barátjuk, akit elte
mettek.

És szomorúak lesznek. Mert nem lesz senkijük, 
akivel éreztethetnék — az inferioritásukat.
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Az öreg drámaíró, tizenkét különböző válfajú 
színmű irigyelt szerzője, sok forró színházi estnek 
az ünnepelt hőse, irodalmi mozgalmaknak a híva
tott vezére, írók és színészek mestere, színésznők 
és egyéb asszonyok bálványa, komolyan, szinte 
búsan ült a dolgozószobájában, amely tele volt 
régi dicsőségének a beszédes emlékeivel: ezüst 
babérkoszorúkkal, s gyönyörű emléktárgyakkal, 
(egy-egy nagyobb diadalára vonatkozókkal), mű
vésznők fényképeivel (pompás keretekben, meleg 
ajánlásokkal!) és sok más csecsebecsével. Egy 
sokáig divatban levő szerencsés költőnek az intim 
múzeuma volt ez, amely büszkévé tette őt, amíg 
az szezónról-szezónra gyarapodott, de szinte ter
hére volt, amióta újabb sikerekre nem számíthatott.

Csüggedten, fáradtan merengett emlékei között 
a Mester és szomorúan vallotta meg magának, 
hogy már csak a múltjában él. A jelene? Vale ni- 
ente, ahogy egy az olasz irodalommal foglalkozó 
öreg írótársa szokta mondani. Nem ér semmit. Nem. 
Semmit.



Ő és az idő elmaradtak egymástól. Szinte ellen
ségek lettek. Új tehetségek támadtak, új irányok 
keletkeztek, amelyek idegenek tőle, s a színházak 
igazgatói már nem ostromolják olyan hévvel új 
darabokért, mint. . .  mint még nem is oly rég.

És tegnap, amikor a Nagy Színház direktorának 
átadta legújabb drámáját, talán az utolsót, ame
lyet fáradt költészete diktált, s melyben búcsúzni 
óhajtott fényes győzelmeinek a színhelyétől, az 
udvariasan fogadta, de nem azzal a melegséggel, 
mint évekkel előbb. Sőt így szólt:

— Mélyen tisztelt Mester! Köszönettel veszem 
a kétségkívül kitűnő müvet, de nem ígérhetem, 
hogy ebben a szezonban színrekerülhet. Már el
fogadtam (s megnevezett több divatos fiatal írót, 
akik en vogue vannak) több darabot és csupa olyat, 
amelyek ötvenszer és még többször fognak „menni. “ 
S meg kell vallanom, dicső Mester, hogy az ön 
klasszikus becsü alkotásai, amint az utóbbi kettő
nél láthattuk, ilyen tekintélyes szériákra nem szá
míthatnak. Ezek a halhatatlan müvek bizony kaviár 
a népnek, s nálunk, sajnos, mégis a kasszasikerre 
kell néznünk, mert hiszen nem vagyunk államilag 
szubvencionált színház. . .  De azért színrekerül, 
ha nem az idén, hát esztendőre.

— Vagy kettőre? — kérdezte a költő látszólag 
tréfásan, valósággal kissé kesernyésen.

— Remélem, hogy már esztendőre, — felelte 
az igazgató. — De ha a Mester türelmetlen és a
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remekét előbb akarja színpadon látni, akkor . . . 
nekem rosszul fog esni, de nem fogok neheztelni... 
mert hiszen nagyon érthető, hogy a költő az alak
jait, akiket a poézisének a teremtőereje szül, élve 
akarja látni. . .  akkor talán a Salvini-színháznál le
hetne próbát tenni, ahol —

— Óh, a világért sem! — köszönte meg az író.
— Nekem a dolog semmiképp se sürgős. Majd vá
rok, ha élünk, a jövő őszig.

Aztán udvarias bókváltások között fejezte be a 
tárgyalást és remélte, hogy a direktor nem vette 
észre a kedvetlenségét, amely támadt benne.

E kedvetlenség nagyfokú volt, mert az ember, 
ha már öreg és vár valamit, akkor nem szívesen 
hallja azt a biztatást, hogy: esztendőre vagy kettőre.

Szomorúan vallotta meg magának az öreg költő:
— Már nem kellek senkinek!
S arra gondolt, hogy legokosabb lesz vissza- 

vonúlni s a tegnap átnyújtott darabot is visszakérni.
. .  . Névjegyet hozott be az inas: Varga Andor, 

a Budapesti Hírnök munkatársa.
— Mit akar? Szívesen látom.
Tipikus fiatal újságíró lépett be a költő múzeu

mába udvarias hajlongással.
— Bocsánatot kérek, hogy zavarom a Mestert,

— ezzel kezdte.
— Parancsol? — kérdezte barátságosan az író.
— A lapom megbízásából vagyok itt s hozom 

a főszerkesztőm tisztelettel teljes köszöntését. Ün-
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népi számunkban jelesebb színműíróinknak a nyi
latkozatát óhajtjuk közölni jövő terveikről. Föl
kerestem már. . .  urakat (s megnevezte többek kö
zött azokat a drámaírókat is, akiknek a sláger
darabjai az ő drámáját a Nagy Színházban meg
előzik), s igen érdekes adatokat hallottam tőlük. 
Ez a cikkem szenzációs lesz, — főleg, ha ön is 
hozzájárul, mélyen tisztelt Mester, valami meglepő 
kijelentéssel. Hiszen a Mester, tudjuk, sohase teszi 
ölébe a kezét és mindig nemes becsvággyal dol
gozik a müvein, amelyek formában és belső érték
ben annyira túlszárnyalnak mindent, amit a mo
dernek produkálnak. Arra kérem a főszerkesztőm 
nevében, legyen kegyes tudatni velünk, mely mü
veken dolgozik mostanában, s mikor s mely szín
padon lesz legújabb darabjának a diadalmas pre
mierje?

— Kedves fiatal barátom, — így szólt a koszo
rús író. — Helyesen tette, hogy végigjárta a diva
tos színműírókat, és gratulálok, hogy a terveikről 
olyan szenzációs közleményt hozhat, amelyet én 
is nagy érdeklődéssel fogok olvasni. Ám ami en
gem illet —

— Óh, a Mester bizonyára tele van szebbnél- 
szebb témákkal, s valószínűleg nem is egy, hanem 
több drámán dolgozik egyszerre. Hiszen a Mester 
— a közönség és a kritika örömére — most áll 
termékenységének a tetőfokán . . .

— Csalódik, fiam, s ha gondolja, hogy érdekli a
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közönséget, megírhatja, hogy nem dolgozok sem
mit, nem dolgozok semmin. Ha a hatvan esztendős 
boltos visszavonulhat az üzlettől, mert már bele
fáradt, akkor a hatvan esztendős írónak is joga van 
ugyanezen a címen becsukni a boltját. Még több 
jussa van hozzá. Mert a kereskedő ugyanazzal a 
szakértelemmel, sőt nagyobbal, veheti meg és ad
hatja el a kávéját, a posztóját, vagy a fáját, mint 
ifjúkorában, míg az író — mint minden más mű
vész is — a szaporodó évekkel, egy bizonyos ko
ron túl, egyre hanyatlik. Petőfit, Raffaelt, Mozartot, 
Byron-t megkímélte szerencsés sorsuk (mert fiata
lon meghalni: szerencse!) ettől a hanyatlástól. De 
gondolja el, mit szenvedhetett Vörösmarty és 
Arany János, amikor érezték az öregedés költé
szetfagyasztó telét, és Munkácsy, amikor látta, 
hogy a koncepciója és az ecsetkezelése gyengül, 
és Goethe, aki a legjobban tudta, hogy a Faust 
második része mennyivel gyarlóbb mint az első, s 
hogy a Wanderjahre mily szenilis termék a Lehr- 
jahrehoz képest, és mit szenvedhet az öreg Porto- 
Riche, amikor örömet kell mutatnia fiatal kollé
gáinak a sikerein, amelyek bizony intenzivebbek 
az övéinél! Óh, a legnagyobb tiszteletre és bámu
latra méltó bölcseség volt a nagy Williamtől, 
hogy nem várta be a dekadenciát, amelyet az 
ő zsenije se kerülhetett ki, s visszavonúlt Strat- 
fordba, az Avon mellé, legszebb müveinek, Ham- 
letnek és a Viharnak az alkotása után! Mert, édes
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fiam, az író meg a művész az első, aki megtudja, 
hogy lefele halad a lejtőn. Bülow, a nagy zongo
rista fejezte ezt ki a legplasztikusabban, amidőn 
így szólt: Ha egy nap nem gyakoriok, megérzem 
én magam, ha két nap nem játszom, észreveszi a 
kritika, ha három nap pauzálok, rájön a közönség... 
S ez nemcsak akkor van így, amikor nem „gyako
rol“ a művész, de akkor is, ha az ideje „eljön.“ 
Nem szabad várni, amíg a közönség s a kritika 
észreveszi, hogy a fantáziánk már nem oly merész- 
röptű, mint volt ifjú éveinkben, hogy stílusunknak 
a színes virágai lehervadtak, hogy idegenek tőlünk 
az új irányok, hogy már nem vagyunk modernek... 
Nem szabad eddig várni. Legjobb, ha az ember, 
már tudniillik a művész, belátja, hogy az ideje el
múlt, levonja e megállapítás minden konzekven
ciáját s abbahagyja az udvarlást a Múzsáknál, csak
úgy, mint az öregedő nőbarát, aki helyet csinál az 
asszonyoknál a fiataloknak. . .  Az az író, aki ér 
valamit, nagyon jól tudja, hogy a tehetségnek, az 
irodalminak is, megvannak a határai, s az bizony 
egy szép napon arra a fölfedezésre ébred, hogy a 
fénykora elmúlt. S még jó, ha a kellő időben veszi 
ezt észre . . .  Nos, én észrevettem . . .  Megírhatja 
hát, hogy nem írok új drámát. Nincsenek terveim 
a jövő szezónra... Sőt azt is kiszerkesztheti, hogy 
egy darabomat, amelyet a Nagy Színház tegnap 
fogadott el, holnap visszakérem, mert nekem nem 
tetszik.



— Óh, mélyen tisztelt Mester, milyen szomorú 
hír lesz ez! Ez az elhatározása, remélem, nem vég
leges.

Szomorú, de nyájas mosollyal felelte a költő:
— Végleges és visszavonhatatlan.
— De hiszen ez katasztrofális dolog s a legna

gyobb csapás, amely irodalmunkat érheti. . .  Nem 
lehetne változtatni e kegyetlen önelítélésen? Ki 
tudja, hogy azt a müvet, amely az igényes szerzőt 
kielégítetlenül hagyja, nem üdvözölné-e hozsan
nával a kritika s nem tapsolná-e lelkesen a Mestert 
bálványozó színházi közönség?

— Szó se lehet róla, — felelte szelíd rezigná- 
cióv^l a drámaíró. — Szó se lehet róla. A kritika 
és a közönség sohase olyan elnéző, mint az író 
önmagával szemben. Későbben veszi észre a ha
nyatlásunkat, de ha észrevette, könyörtelen e je
lenséggel szemben . . . írja, amint mondtam. Az 
Isten megáldja!

Az interview véget ért.
Az öreg poéta így búcsúzott a napi dicsőségtől. 

Attól kezdve ő is kritikus volt és közönség lett. S 
néha, ha színházban ült s divatos kollégáinak a da
rabjait adták, gúnyos mosoly jelent meg az ajka 
körül. Azokon az estéken pedig, amikor — néha 
— az ő müveit játsszák, nem megy a színházba...
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Néhány napot vidéken töltöttem. Egy rokonom, 
aki a kérdéses városban lakott, nem engedte, hogy 
vendéglőbe szálljak, — magához hívott azzal a 
megokolással, hogy a háborús erkölcsök és a béke- 
drágaságseöltékki az egészséges vidékvendégsze
rető kedélyességét. Szívesen fogadtam a fölaján
lott vendéglátást, amely jobb ellátást biztosított 
részemre, mint amilyent a nagyon fűszeres főzésű 
mucsai Grand Hotel nyújthatott volna. De drágán 
fizettem meg az egészséges vidék romlatlan ke
délyességét: a függetlenségemmel.

A napnak legnagyobb részét és az egész estét 
a „kaszinó“-bán kellett töltenem, az ottani köz- és 
társasélet nagy gócpontjában, a jó vidékiek e ke
délyes vigadójában. Épp holtidény volt, a gazdák 
nem jártak ki a tanyájukra, a boltosoknak nem 
volt elfoglaltságuk, s a tisztviselők — akiknek min
dig holt szezonjuk van — nem dolgoztak, így hát 
a kaszinóban pezsgett az eleven élet.

A rokonom bemutatott az elnöknek s a többi pri- 
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mipilusoknak, akik — minek szerénykedjek? — 
nagyon szívesen látták a városuk falai közé csep
pent írót. Hogy kedvezzenek a vendégüknek, nagy 
virtuozitással folyton az irodalomról beszéltek, va
lószínűleg abban a föltevésben, hogy ez az egyet
len dolog, amihez értek (pedig azt hiszem, egyike 
azoknak a dolgoknak, amelyekhez nem értek), s 
miután kifejtették előttem az elméleteiket s a né
zeteiket, amelyek Nagy Ignác és Frankenburg 
Adolf idejében egy kicsit ósdiak lettek volna, fel
kértek, hogy a magam álláspontját is „jelezzem“ 
az új irányokról, amelyek az utóbbi időben „lábra- 
kaptak“ a litteratúrában. Kíméltem az érzékeny
ségüket és oda nyilatkoztam, hogy Budapesten 
ezeket a törekvéseket senki se veszi komolyan, s 
hogy az emberek rövidesen vissza fognak térni 
Vas Gerebenhez és a többi most „méltatlanul 
mellőzött kitűnő régi íróhoz.“

— A főkönyvtárosunk is éppen ezt mondja, — 
szólt elégedetten az elnök, aki üres óráiban taka
rékpénztári igazgató is volt.

— A főkönyvtáros? — kérdeztem csodálkozás
sal. — Hát van a városnak könyvtára?

— A városnak nincs, — felelte a bankvezér, — 
de a kaszinónak annál nagyobb van.

— Olyan nagy, — kérdeztem tovább, — hogy 
több könyvtárosra van szükség?

— Óh, ami a velejáró munkát illeti, győzi azt 
egy is.



— Hát akkor, — kíváncsiskodtam, — miért ne
vezik főkönyvtárosnak, ha egyszer nincsenek mel
lette könyvtársegédek, vagy tisztek?

— Meg van ennek az oka-foka — világosított 
föl az elnök úr. — A mi derék Habla Mukink, akit 
a könyvtárosi tisztséggel megbíztunk, egyszers
mind a takaréknak is könyvelője volt. Harmadéve 
a pénzintézetnél főkönyvelővé neveztük ki, s ek
kor méltányosnak tartottuk, hogy saját kérelmére 
itt is előléptessük. így lett belőle főkönyvvezető, 
akarom mondani főkönyvtáros.

Csak magamba nevettem s így szóltam naivul:
— És ha önök bent a pénzintézetben igazgatói 

címet fognak adni Habla úrnak, akkor itt könyv
tárigazgatónak fogják megtenni?

— Ez csak logikus lesz, — felelte az elnök. — 
Ha kívánni fogja Habla, nem fogjuk tőle a címet 
megtagadni. . .  Hát hogy folytassam, a mi kitűnő 
Habiánk ugyan teljesen modern ember, de azért 
a régi jó irodalom lelkes híve. Tartott is nemrég 
egy igen sikerült előadást e teremben arról, hogy 
„mit olvassunk“ s az összes felekezetek lelkészei 
gratuláltak neki a fölolvasás után, a könyvkeres
kedőnk meg másnap jelentette, hogy már kora reg
gel ketten is keresték a Hóhér Kötelét, de neki, 
sajnos, a jeles mü csak egy példányban volt rak
táron. Nagy szerencse, hogy ilyen szakértő könyv
tárosunk van. . .  De éppen itt jön.

Bemutattak bennünket egymásnak. Azért lett-e 
117



könyvvezető, mert értett az irodalomhoz, vagy 
azért könyvtáros, mert szaktekintély volt a könyv
vitelben, akkor nem tudtam eldönteni. Azóta ez a 
kérdés megszűnt előttem probléma lenni, mert ki
derült, hogy a könyvekhez egyáltalán nem ért. A 
takarékpénztár részvényeseinek érdekében kívá
nom, hogy a vonalozott könyvek vezetésében ne 
legyen ennyire antitalentum.

Ajánlkozott, hogy meg- és bemutatja a kaszinó 
könyvkincseit.

— írók is szoktak érdeklődni a könyvek iránt, 
— mondotta olyan hangon, mintha nem helyeselné, 
hogy mindenféle emberfia belekontárkodik az ő 
szakmájába.

— Nem éppen minden író, — jegyeztem meg, — 
de ami engem illet, én érdeklődöm irántuk.

Bevezetett a könyves szobába, amely elég te
kintélyes látványt nyújtott. Lehetett benne mint
egy háromezer könyv.

— Impozáns dolog, — mondottam.
— Óh, sokkal több lehetne, — felelte Habla úr 

büszkén. — De a tagok nagyon sok könyvet meg
tartanak és nincs mód visszakapni őket tőlük.

Áttekintettem néhány sor könyvet és azt tapasz
taltam, hogy az ú. n. „összes müvek“ mind csonkák.

Megkockáztattam egy kérdést:
— A tag urak nem írnak alá valamelyes elis

mervényt, ha könyvet kapnak kölcsön?
— De igen.



— Nos, hát annak alapján vissza lehet követelni 
a könyvet s ha az elveszett, kártérítésre kötelezni 
őket.

— Nem lehet, kérem. A hiányzó könyvek mind 
a legtekintélyesebb tagoknál kallódnak el. A sze
rényebb kaszinótagok, — tanítók, kis tisztviselők, 
magánhivatalnokok, — pontosan és lelkiismerete
sen visszaszolgáltatják az olvasásra kivitt müve
ket, de az „urak“, a tekintélyek, a kapacitások 
nem vehetők rá, hogy visszaadják őket. Ezeket 
csak nem pörölheti a kaszinó. . .  Tud hallgatni, 
kérem?

— Még nem próbáltam. De erős ember vagyok 
s ha valamit nagyon akarok, megcsinálom.

— Nos hát, — súgta halkan, pedig csak mi ket- 
ten tartózkodtunk a könyvtárteremben, — az el
nök úrnál kallódik el a tegtöbb hiányzó könyv.

— Ez b a j. . .  Úgy látom, a könyvek csinos kö
tésére is szívesen áldoz a kaszinó.

— Igen, a jobb könyveket beköttetjük. . .  Tavaly 
örököltünk egy majdnem ezer kötetből álló könyv
gyűjteményt, amelyet egy lelkes tagunk hagyo
mányozott az egyesületnek. Sajnos, mind fűzött 
könyv volt. Kinek van most annyi pénze, hogy 
ily sok könyvet beköttessen? Tehát selejteztem, a 
müveknek a felét beköttettem, a többit fűzve hagy
tam. így is rengeteget költöttünk.

Nem tudom miért, kíváncsi voltam a szempon
tokra, amelyek szerint ez a selejtezés történt.
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— Megnézhetném ez utóbbiakat? — kérdeztem.
— Ha nem restelli uraságod. . .
Odavezetett egy szekrényhez, amely tele volt

jó állapotban lévő fűzött könyvvel: történeti, böl
cseleti, esztétikai, szociológiai, irodalom-, művé
szettörténeti müvekkel. Az irodalom- és tudomány
kedvelőnek a sárga irigysége fogott el, mikor e 
pompás dolgokat néztem.

Most már látni akartam a bekötötteket is.
— A kékhátúakat tessék megtekinteni, — igazí

tott útba előzékenyen a főkönyvtáros. — Ezek azok, 
amelyeket a hagyományozottakból beköttettem. 
Mind egyforma színűre, hogy a kötésük is emlé
keztessen bennünket a nagylelkű adományozóra.

Csupa „szépirodalom“ volt, amelyen meglát
szott, hogy a lelkes és bizonyára igen fínommü- 
veltségü mecénás, aki a maga számára gyűjtötte 
a becses kézikönyveket, az értékes monográfiákat 
és egyéb komoly tudományos müveket, valószí
nűleg a szakácsnéja vagy legjobb esetben a gazd
asszonya kedvéért vásárolta a szépirodalmat. Né
hány jobb író mellett csupa tárcaregény, detektiv- 
és egyéb bűnügyi történet, divatos vagy már di
vatját is múlta nőíró, sok angol regényfordítás, 
szentimentális és szenzációs írások, a franciák kö
zül Montépin és Ponson duTerrail, Gaboriau, Féval 
és tutti quanti.

— S emezekkel mi történik? — kérdeztem a fű
zött könyvekre mutatva.
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— Ezeket fölajánlottam a helybeli könyvkeres
kedőnek, aki ugyan nem foglalkozik régi könyvek 
eladásával de mert ő is tagja a kaszinónak, meg
ígérte, hogy minden két ilyen unalmas könyvért 
ád cserébe egy mulatságos kötet regényt.

Valóban, a kaszinó nem is csinál olyan nagyon 
rossz üzletet! Két unalmas könyvért cserébe egy 
mulattatót kap! Ha Szily Kálmán, az Akadémia fő- 
könyvtárosa, nyugalomba vonul, ajánlani fogom, 
hogy ezt a könyvtárost, aki hozzá még könyvve
zetéshez is ért, nevezzék ki az érdemes tudós utód
jául, vagy ha az ősz tudós már penzióban volna s 
az állása még nincs betöltve, alkalmazzák e jó urat 
helyébe azonnali Milyen üdvös változáson menne 
át rövidesen az Akadémia könyvtára! A könyvek, 
amelyek már úgyse férnek el a könyvesháza pol
cain, leolvadnának ugyan a mostani állományuk
nak a felére, de minő nagy nyereség volna ez I A 
sok unalmas munka helyébe (mert ott aránylag 
még több az unalmas könyv, mint itten) félannyi, 
de mulattató könyv lépne. Amit a bibliotéka vesz
tene menyiségben, azt megnyerné minőségben... 
S végre Ohnet és társai a m. tud. Akadémiában 
elfoglalhatnák azt a díszhelyet, amelyet megérde
melnének . . .

Találomra kiemeltem az egyik sorból egy pár 
könyvet. Derüre-borúra színművek, novellák, bro- 
sürák voltak együvé kötve.

—Hát ezek hogyan kerülnek össze ? — kérdeztem.
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A világ legtermészetesebb hangján világosított 
föl:

— A bekötésük módját a könyvkötőre bíztam. 
Mert a könyvek kötéséhez mégis csak ő ért töb
bet. S ő a neki átadott füzeteket — igen helyesen I
— a formájuk szerint kötötte be. Mert nincs csú
fabb dolog, mint ha különböző alakú könyvek 
együvé vannak kötve.

Nem felelhettem azt, hogy még csúfabb, ha kü
lönböző nyelvű és tárgyú — bár egyforma alakú
— könyvek vannak egybekötve, mert ez talán rosz- 
szul esett volna neki. Ehelyett aziránt érdeklőd
tem, hogy:

— Van-e katalógus?
Szinte sértődötten felelte a könyvtáros:
— Csak nem gondolja az író úr, hogy nincs?.. .  

Van, és pedig ábécé-rendben.
— Szabad látnom?
Előadta.
Mennyire csodálkoztam! Azaz már nem is cso

dáltam, hanem szinte természetesnek találtam, 
hogy Anatole France-nak az a pár müve, amely 
megvolt a könyvtárban, az A betűnél volt belaj
stromozva. A jó ember azt hitte, hogy a szellemes 
írónak Anatole a családi neve. Persze Marc Twain 
írása az M, a Kiplingé pedig az R  betűnél (Rudyard) 
voltak bevezetve.

— S a könyvek beszerzésénél mik az irányadó 
elvek? — kérdeztem tovább.
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— Van egy könyvtárbizottságunk, de az egé
szen rám bízza a könyvek bevásárlását, és eddig 
még nem volt ellenem panasz. Bizonyos koncesz- 
sziókat természetesen teszek a mai romlott ízlés
nek, de egészen bizony be nem hódolok neki. 
Mert a régi jó klasszikus írók, mint Marlitt és Be- 
nickyné-Bajza Lenke, mégis csak értékesebbek, 
mint a modernek.

— Kiket nevez ön moderneknek ? — kérdeztem 
tovább, mert elvem: sohase mulasztani el olyan 
alkalmat, amelynél tanulhatok.

— Hát kérem, Ohnet Györgyöt, Courths-Mahlert, 
Heimburgot, meg Croker-t, akiket sokan amazok
nak a rovására favorizálnak. . .  Erkölcstelen írót 
pedig egyáltalában nem tűrök a könyvtárban.

Büszkén tette hozzá:
— Ide se Zola, se Maupassant be nem teszi a 

lábát.
Valószínű, hogy nem a már rég elhalt szerzőkre, 

hanem az „erkölcstelen“ müveikre gondolt a ki
tűnő könyvtáros, amikor ezt a hősies kijelentést 
tette.

Miután még megdicsértem a derék szakértőt, 
hogy minden egyes könyvbe ötször-hatszor bele
nyomta a kaszinó óriási nagy pecsétjét, a címlapra 
és egyéb feltűnő helyekre, s ha e művelettel le is 
fokozta erősen a müvek értékét, de kétségtelenné 
tette rájuk nézve a kaszinó tulajdonjogát, megkö
szöntem szíves kalauzolását.
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Az elnök aztán megkérdezte, hogy mit szólok a 
könyvtárosukhoz? Nem nagy kár-e, hogy ilyen 
ember a vidéken marad s nem értékesíti lelkes 
buzgalmát és istenadta tehetségét valamely nagy 
nyilvános könyvtárnál?

— Bizonyára kár, — feleltem. — De ki tudja, 
másutt megbecsülnék-e annyira, mint itt?



J E A N  C H R I S T O P H E





Egy római hotel hall-jában folyt le az a beszél
getés, amelyet följegyeztem.

Sirokkós, bágyasztó, szinte demoralizáló idő ne
hezedett a régi városra és senkinek se volt kedve 
ebben a hangulatban az antik romok között csava
rogni, katakombákban mászkálni,galériákban őgye- 
legni vagy templomokat látogatni. Csak a nagyon 
edzettek és azok az armer Reisender-ek, akik mind
össze néhány rövid napot szentelhettek az örök
város csudálatosságainak (mert lejárt a körutazó
jegyük vagy a szabadságuk), csak azok iparkod
tak ma is, hogy elvégezzék a napi penzumukat, 
híven, ahogy azt nekik a vörös vagy a barna úti
könyvük előírta. A szálló többi vendégei az író
szobában s a kényelmes hall feudális karosszékei
ben helyezkedtek el.

A mi csoportunknak a tagjai egytől-egyig itthon 
maradtak. Mind ismerték már Rómát, a rerum pul- 
cherrima-t, nem először időztek annak históriai fa
lai közt s így nem volt rájuk nézve fontos, hogy 
ezt vagy azt a nevezetességet újból megtekintsék.

127



Ez a társaság csupa világlátott, olvasniszerető 
emberből állott s volt olyan két tagja is, akiket az
zal gyanúsítottak, hogy nemcsak olvasni, de írni 
is szeretnek. Bár hat különböző nemzethez tartoz
tak, mégis igen jól megértették egymást. (Ne csó
válják, kérem, a fejüket kétkedőén, — amit itt el
mondok, az 1914-nek a tavaszán történt s a háború 
a nyáron ütött ki.) A többheti együttélés majdnem 
barátsággá izmosította a köztük támadt rokonszen- 
vet: a műveltségűk közössége és a továbbművelő- 
dés közös vágya napról-napra erősebbé kovácsolta 
a kapcsot, amely összefűzte őket. A legtöbben nem 
is bánták, hogy olyan komisz idő volt „odakünn,“ 
— legalább okot találtak arra, hogy együtt ma
radhassanak, cseveghessenek, olvasgassanak.

A könyveket mindannyian szerettük, mind a tízen. 
Mert ennyien voltunk s ezért a hotelben a pincérek 
meg a vendégek a tízek tanácsának gúnyoltak 
bennünket. . .  Mindegyikünknek a kezében, a tér
dén, az előtte lévő asztalkán, karosszékének a kö
nyöklőjén, a zsebében, vagy valahol könyv volt.

Internacionális szállókban, ahol jóformán csupa 
müveit ember fordul meg, nem is játszik olyan ki
csi szerepet a könyv, mint az élet egyéb zsibvá
sárjaiban. Ilyen helyeken az olvasmány éppen olyan 
közös érdek, mint az utazók kávéházaiban a kár
tya s mi igazán őszinte érdeklődéssel tudakoltuk 
egymástól most is, hogy ki milyen írót és milyen 
könyvet olvas.



Egy szép fiatalasszony, művésznek a művész- 
lelkű felesége, aki az urával együtt szokta bújni a 
képtárakat és egyéb gyűjteményeket, arra a kér
désre, hogy mi az, amit olvas, ragyogással a sze
mében, lelkes hangon felelte:

— Jean Christophel
Akkoriban, közvetlenül a nagy háború kitörése 

előtt, ez volt Franciaországban a livre du jour és 
mindenütt máshol, és a legnagyobb, sőt a leghosz- 
szabb irodalmi esemény. Az új regény nem keve
sebb mint tíz kötetből állott.

A hölgy, amint hangosan, szinte büszkén ki
mondta a regény egyszerű, kevesetmondó címét, 
kedvvel legeltette szemét a köteten, amelyet a ke
zében tartott. Látszott rajta, hogy az olvasmánya 
nagy gyönyörűséget szerez neki. Az ura ellenben, 
az ideges szobrász, kissé izgatottan tette hozzá:

— És mit gondolnak, hányadik kötetét olvassa? 
Az ötödiket 1

S ezt oly hangon mondta, mintha a felesége 
valamely rossz tulajdonságát vagy egy rettenetes 
gonosztettét vallotta volna be nekünk.

— Oly kitűnő könyv! — mondta az asszony szinte 
mentegetődzve.

— Lehet — viszonozta Rolling úr, a férje. — 
Bizonyosan nagyon értékes mű, de veszedelmesen 
hosszú. Aránylag hosszabb, mint az é le t . . .  Én 
nem tudnék ilyen terjedelmű regényt végigolvasni 
még akkor sem, ha a boldogságom függne tő le .. .

129 19



Ez az egyetlen dolog, ami elválaszt a feleségem
től, akivel különben olyan kitűnően megértjük egy
mást. Romain Rolland úr egy falat húzott közénk. 
És Romain Rolland az ő hosszú regényével lesz az 
oka, ha egyszer elválunk . . .

A fiatalasszony mosolygott. Szép, üde és szere
tetreméltó kis nő volt s nem félt attól, hogy a nagy 
regényíró megronthatja a családi boldogságát.

Egy tanár szólalt most meg:
— Azt mondják, hogy a szép asszonyoknak min

dig igazuk van s én mégis kénytelen vagyok a Rol
ling úr pártjára állni. Bárminő pompásan megírt 
mű ez, tíz kötet túlmegy azon a határon, ameddig 
egy regénynek terjeszkednie szabad. Ez visszaélés 
az olvasó türelmével és az — idejével.

A kitűnő sebész, aki híres volt a széleskörű ol
vasottságáról, így szólt:

— Nekem igazán drága az időm, de azért nem 
sajnálom a még oly hosszú olvasmánytól, ha az 
egyszersmind jó. Végigolvasni egy regényt végre 
se kötelesség s aki megúnja, akkor hagyhatja abba, 
amikor neki tetszik, helyesebben: amikor a könyv 
kezd nem tetszeni neki. Akit pedig mindvégig ér
dekel, az valószínűleg szívesebben folytat egy me
sét, amelyben már „benne van“ s amelynek a foly
tatására kíváncsi, mint hogy minduntalan újba 
fogjon.

A törvényszéki bíró vette most át a szót.
— Korszakok szerint változik az ízlés— úgymond 
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— s az ízlésnek divatja, amelynek egyaránt behó
dol az író s az olvasó. Volt már oly időszak, ami
kor nagyon kedvelték a hosszú regényeket. A kí
naiak százkötetes regényeket is írnak és olvasnak, 
ami természetesen csak ott lehetséges, ahol még 
nem ismerik az idegességet s főleg annak európai 
megnyilvánulásait. S az idősebb Dumas, aki mégis 
csak író volt, bár a regénymeséit s a meseregényeit 
sokan nem számítják az irodalomhoz, ugyancsak 
hosszú „históriai“ regényeket adott ki s ha egyik
másik nagyon megtetszett az olvasóknak, folyta
tással is megtoldta. A mi nemzedékünk is gyönyö
rűséggel olvassa a négykötetes Monté Christo-t, 
meg a Három Testőr-t, amely a két folytatásával 
(a Vingt ans aprés-val s a Vicomte de Bragelonne- 
nal) egy tucat kötetnél is többre terjed. Balzac-nak 
is van nem egy alkotása, amely eredetileg három, 
sőt több kötetben látott napvilágot, a Viktor Hugó 
„Misérables“-ja pedig nyolc kötet hosszúságú. S 
ezeket a müveket nem olvassák kevesebben, mint 
az egyköteteseket. A Ponson du Terrail monstru- 
ózus Rocambole-sorozatáról nem is szólok, mert 
az igazán nem irodalom. S még ennek a nyúlós re
gényszörnynek is vannak lelkes hívei.

— Mert ezek az írók és ezek a könyvek rendkí
vül érdekfeszítők — jegyezte meg egyike azoknak, 
akiket azzal gyanúsítottak meg, hogy maguk is (s 
talán éppen regényeket) írnak. — A legtöbb olvasó 
dühödten dobná el az ú. n. analizáló vagy az im- 
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passibilitè s a l ’art pour l’art elvein fölépített re
gényt, ha az sok kötetté lenne nyújtva. Még akkor 
is, ha csupa mestermü volnál Képzeljék el a Ger- 
minie Lacerteux-t vagy a Frères Zemganno-t sok 
kötetben I Vagy akár a Salammbô-1 s a Germinal-t ! 
Nem, ezek csak egy kötetben képzelhetők, egy má
sodik már unalmassá tenné s egy harmadik sírba 
vinné őket.

— Ez természetes, — tette hozzá a másik gya
núsított, — ezeknek a müveknek nincs is szükségük 
nagyobb terjedelemre. Sint ut sunt aut non sint. 
De mit csináljon a nagy és leleményes meseszövő, 
a Jókai-féle, a Dumas-fajta vagy a Hugo-szerü író, 
aki valami különösen bőven bugyogó forrásból 
szedi a maga érdekes, kalandos, mulattató vagy 
hátatborzongató történeteit, ha a dús fantáziája 
nem engedi magát az egyetlen kötet Prokrusztesz- 
ágyába szoríttatni? Ha egyszer neki a hőséről, akit 
úgy szeret, mint a saját fiát, vagy úgy gyűlöl, mint 
a legkegyetlenebb hitelezőjét, sok a mesélnivalója? 
Legföljebb annyit szabad törvényképpen megálla
pítanunk, hogy gyorsanélő, lázasan cselekvő és 
rohamosan élvező századunkban az a kevés em
ber, aki olvas, olvasni is gyorsan akar s hogy en
nélfogva e kor nem kedvez a hosszúlélekzetü iro
dalomnak s a hosszúlére eresztett regénynek. Ami
vel a világért se akarom azt állítani, hogy a Jean  
Christophe ilyen, mert ebben a pompás műben, bár 
kivételesen hosszú, talán nincsen egyetlen fölös-
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leges fejezet. Mert az igazán jó könyv akkor is rö
vidnek tetszik, ha hosszú, a tartalmatlan pedig ak
kor is hosszúnak, ha rövid. Amit állítottam, az a 
kölcsönkönyvtárak szépirodalmára vonatkozik, a 
varrónő-litteratúrára és a comtesse-regényekre, 
amelyeket szintén rövidebbszabásúaknak óhajt a 
huszadik század olvasója, mint a tizenkilencediké.

— Úgy van, — hagyta helyben a nem éppen új 
igazságot egy idősebb, de friss szellemű úrasszony. 
— Csak az egykötetes regény való arra, hogy a 
modern, tehát a nagyon elfoglalt ember olvassa; 
hogy a pályaházban megvegyük, a vasúti kupé
ban elolvassuk vagy hogy — kölcsönadjuk. Mert 
ha már el kell vesztenünk egy könyvet, szíveseb
ben áldozunk föl egy egykötetűt, mint egy hosszú 
lejáratút.

Ez a lehetőség egészen izgatottá tette a szobrász 
fiatal feleségét, aki élénken és kipirultan kiáltott föl:

— Én bizony a Jean Christophe-ot nem adom köl
csön a világért sem!

— Nem is fogja senki kérni, — dörmögte az ura.
Az úrasszony pedig folytatta:
— De mi asszonyok, akiknek — feminizmus ide, 

feminizmus oda! — még mindig több időnk van a 
regényekhez, a csinálásukhoz is, meg az olvasá
sukhoz is, mint a kártyázással és egyéb kultúrmun- 
kával elfoglalt férfiaknak, mi ma is passzióval ol
vassuk azokat a történeteket, amelyekről csak hosz- 
szabb idő múlva tudjuk meg, hogy hogy végződnek.
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Innen van, hogy mi szívesebben olvasunk angol 
regényeket, amelyek rendesen jóval terjedelme
sebbek a franciáknál, mint a férfiak. Tessék csak 
megfigyelni, akár otthon, akár itt a hotelben, bár
hol, hogy a nők — Rollingné egy igen kedves kivé
tel — majd mind angol, a férfiak pedig csupa 
francia regényeket olvasnak. S nem lehetetlen, 
hogy a mi szeretetreméltó fiatal barátnőnk is nem 
azért olvassa oly szeretettel ezt a világszép köny
vet, mert francia, hanem azért, mert hosszú.

— Esküszöm, — kiáltotta a fiatal hölgy még job
ban kipirulva.

Nem engedték esküdni. Mindenki elhitte neki, 
hogy a lelkesedése őszinte.

S egy az urak közül folytatta:
— Nagyon igaz mindaz, amit most hallottunk. 

A regényírás tulajdonképen a nőkre s azoknak a 
gondolkozására, meg az ízlésére van alapítva. Már 
tudniillik az üzleti regényírás. Ennek a termékeit 
értük írják s az ő kedvükért adják ki. Talán a fran
ciákat is, de az angolokat egészen bizonyosan. 
Ha az angol nők s a többi hölgyek, akik értenek 
angolul, fölhagynának a regényolvasással, nem 
jelenhetne meg több regény Nagybritániában. Ami 
talán nem is volna nagy szerencsétlenség, mert a 
mostaniak —

Abbahagyta a valószínűleg erős kritikáját, mert 
udvarias férfiú volt s észrevette, hogy Rollingné 
személyes kérdésben óhajt nyilatkozni.
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— Kérem szépen, — így szólt — én nem azért 
olvasom a Romain Rolland könyvét, mert hosszú, 
hanem mert érdekel a regény hősének a művész- 
sorsa s mert imponál nekem az az erkölcsi komoly
ság, amellyel ez a csodálatos költő az irodalmat 
és művészetet s ezeknek az erkölcsét szolgálja. 
Hiszen, ha a regényeket a terjedelmük szerint be
csülném, akkor a Gutzkow-éit is olvasnám. Ezek 
talán az európai elbeszélő irodalom leghosszabb 
termékei, de én csak a hírükből ismerem őket.

— A saját korukban, — mondta a társaságunk 
egy másik tagja, — a Ritter vöm Geiste és a Zau- 
berer von Rom a maguk helyén is voltak s épp úgy 
olvasták őket, mint ma a Romain Rolland kolossz- 
müvét. Most már csak az irodalomtörténetek em
legetik őket.

— Lehet, hogy a Rolland mester nagystílű regé
nyének is ez lesz a sorsa.

— Nem valószínű, de az irodalomban, csakúgy 
mint az életben, semmi se lehetetlen... Ámha csak
ugyan erre a szomorú sorsra jut, az nem azért lesz, 
mert hosszú.. .  A Gutzkow két rekordregénye se 
azért avúlt el, mert 9— 10 kötetre terjedt, de mert 
a témája már nem érdekli s az író módszere már 
nem elégíti ki a más problémákkal vívódó s a más 
manier-hoz szokott olvasókat. A könyvek sorsa 
épp oly kiszámíthatatlan, mint az embereké. Ha- 
bent sua fata!

— Egy bizonyos, — jegyezte meg a szeminá-
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riumi igazgató. — A modern ember jobban kedveli 
a rövid történeteket, mint a végeérhetetleneket. 
A kis tárcát és az apró karcolatot az újságban el
olvassa mindenki, a hosszúkás feuilleton-regényt 
csak minden tizedik barátja a lapnak. Egyrészt ke
vés időt szentelhet az olvasásnak, mert fonto
sabb dolgokkal van elfoglalva s másrészt sokkal 
idegesebb, semhogy ne siettetné az olvasmánya 
végét. Az írók igen jól tudják ezt s természetesen 
a kiadók is, akik csak azt cselekszik, amit a közön
ségük szeret. Mert az irodalmat a publikum csinálja 
s nem a kiadó, s még kevésbé az író.. .  A modern 
kiadó sohase kifogásolja egy kéziratnál azt, ha rö
vid (kivéve természetesen, ha valami világhíres 
gáláns hölgynek a memoárjairól van szó), de min
dig, hogy ha hosszú. Ha, mondjuk, 3—400 lapnál 
többre terjed.

— Van ám ehhez a művészetnek is némi köze, 
— vegyült a társalgásba a báró, egy úgynevezett 
„litterary gentleman,“ egy majdnemíró. — Az egy
kötetes regény könnyebben lehet műalkotás, kerek 
egész, mint a hosszú terjedelmű. A Salammbót, a 
Kleine Stadtot, Madame Bovary-t vagy a Tód in 
Venedig-et nem tudom hosszabbnak elképzelni, 
mint aminők és pedig nem azért, mintha a szerzőik
nek nem lehetett volna a témájukról több mondani
valójuk, de mert a terjengősség s a sok kötet (ami 
különbennem jelent mindig terjengősséget is): el
lensége a művészi tökéletességnek.
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— A kérdés, amelyről vitázunk, valószínűleg 
örökké kérdés marad. Ki tudna és ki merne rá ha
tározott feleletet adni? — így szólt valaki, már nem 
emlékezem határozottan, hogy ki.

— Igen, csak véleményt mondhatunk, nem íté
letet, — hagyta rá egy másik.

— Végre is: miben állapodunk meg?
Hosszú hallgatás után egyike közölünk azoknak,

akik nemcsak írni, de olvasni is szoktak, így felelt:
— Talán abban, hogy a jó regény nem lehet 

eléggé hosszú s a rossz regény nem lehet elég 
rövid.

— Vagy abban, — egészítette ki egy másik, — 
hogy egy kötetben néha több ostobaságot, más
kor több bölcsességetlehet találni, mint akár tízben.

— Még mindig nem tudom, — aggályoskodott 
valaki, akinek a hangját eddig nem hallottuk, — 
hogy milyennek kell lenni a jó regénynek: hosz- 
szúnak vagy rövidnek?

— A kérdés nincs egészen helyesen föltéve, — 
felelte valamelyikünk. — Attól, hogy hosszú vagy 
rövid, a regény nem lesz jó. Ha pedig jó a regény, 
akkor mindegy, hogy hosszú-e vagy rövid.

A helyeslés majdnem általános volt. Csak az 
előbbi kételkedő nem volt megnyugtatva s komikus 
határozatlansággal kesergett:

— Még mindig nem tudom, hogy mihez tartsam 
magam?

— Az a kérdés: írni vagy olvasni akar-e regényt?
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— Természetesen, olvasni, — felelte amaz sze
rényen.

— Hát akkor olvassa el a hosszú regényt is, ha 
jó, s ne olvassa a rövidet se, ha rossz.

— S hogy’ tudom meg hogy egy regény jó-e 
vagy rossz?

— Hogyha végigolvasta.
így döntöttük el egy sirokkós, bágyasztó, ener- 

váló napon, hogy melyik regény jobb: a hosszú-e 
vagy a rövid?



ÍRÓ É S  K Ö Z Ö N S É G





Nem kell csodálni, hogy az író és a közönség sok
szor nem értik meg egymást. Szinte kedvem volna 
azt mondani, hogy ez tulajdonképpen egészen 
természetes, s hogy író és közönség közt alap
jában véve ez a normális állapot. Talán inkább az 
a bámulatos, hogy e kettő néha valamennyire meg
érti egymást, — néha annyira, hogy a kiadók belé- 
gazdagszanak.

Nincsen a világon még kétfajta lény, amely oly 
nagyon különbözne egymástól, mint az író és an
nak az ezerfejü szörnyetegnek minden egyes feje, 
amelyet közönségnek hívunk. Vagy mint az író és 
— Chamfort szerint — az az együgyű ember, akik
ből egy bizonyos mennyiség szükséges ahhoz, 
hogy publikum legyen. (Combién faut-il de sots 
pour fairé un public? — kérdezte ez a szellemes 
moralista.)

Elegyedjél társaságba egyszer, ha van kedved 
kísérletezni, rövid időközben egy íróismerősöddel 
és egy úgynevezett nyájas olvasóval, és bámulni 
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fogsz, hogy minő ellentétes dolgokat fognak mon
dani és mily különböző nyelven fognak beszélni. 
Valóban, nagyon kevés rokonságot fogsz köztük 
találni, sőt sokszor éppen semmit. S a velük foly
tatott beszélgetésből valószínűleg azt a benyo
mást fogod nyerni, hogy ezt a két embert jó lesz 
egymáshoz közel nem engedni, mert múlhatatla
nul összevesznek és isten tudja, minő kárt tesz
nek egymásban. Ez alapjában két ellenség, és 
csakugyan jobb, ha távol tartjuk egymástól őket. 
Két ilyen eltérő gondolkodás nem való együvé...

Az írónak, hogy jól érezze magát és bátran be
szélhessen, olyan közönség kellene, amely csupa 
írókból áll, — a közönségnek pedig, hogy igazándi 
élvezete legyen, olyan íróra volna szüksége, aki 
maga is közönség. Mert az írót a közönséges közön
ség zsenírozza, a publikumot pedig az irodalmi író 
nyugtalanítja, sőt bosszantja. Az írónak a publikum 
nem elég elmés és nem eléggé irodalmi, a közön
ségnek pedig az író nem elég értelmes és nem 
eléggé „közönség“-es. Az író merész, a közönség 
félénk; az író újító, a közönség maradó; az író vic
ces, a közönség komoly; az író kritikus, a közön
ség megnyugvó; az író liberális, a közönség kon
zervatív; az író költői, a közönség prózai (s néha 
az író prózai s a közönség költői, — ahogy jön); 
az író ilyen, a közönség olyan. . .

Micsoda érdekes folyamata az az eszmék cse
réjének, a nézetek megegyezésének, a gondolatok
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körforgásának s az ellentétek kiegyenlítésének, 
hogy két ilyen ellenséges és egymástól minden 
tekintetben elütő lény, a homo sapiensnek e két 
legszélsőségesebb példánya, valahogyan mégis 
megérti egymást? Hogy ez a megértés olykor egy 
százezer (és még több) példányban megjelenő 
könyv formájában nyilatkozhatik meg? Hogy né
mely írót már életében is megbecsülnek, s ha az 
szorgalmasan ír negyven esztendeig, épp úgy meg
becsülik, mint a tan-, adó-, egészségi-, biztosítási-, 
vasúti és egyéb felügyelőket, s esetleg még 
rendjellel is kitüntetik?

Azt olvastam valahol, hogy az író végre úgy 
hozzászokik a publikumához, mintha az valami ér
telmes lény volna. Ez a hozzájatörődés volna az 
oka annak, hogy a két ellenség néha ilyen jól meg
fér egymással? Vagy talán a közönség trenírozza 
hozzá magát az íróihoz, mintha azok vele egyen
rangú intelligens emberek lennének? Valószínűleg 
mind a két hadviselő félnek része van abban, hogy 
ilyen entente cordiale támadhatott köztük. Ha csu
pán a közönség változott volna át lassankint meg
értő olvasótáborrá, aligha állott volna elő ez az 
eredmény, — s akkor se, ha egyedül az író sajá
tította volna el a publikum hangját és — pro
gramját.

Mind a kettő sokat tanult és sokat tanult át, 
író is, közönség is, amaz évezredek óta, amióta 
írnak és olvasnak, s főleg amaz évszázak óta, ami- 
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óta könyveket nyomtatnak; a közönség az író, az 
író pedig a közönség felé orientálódott, s e hosz- 
szú idő s e hosszú vajúdás eredményeképp ma már 
az ellenséges állapot nem állandó, olykor egészen 
jóban vannak író és közönség. Ez utóbbi minden 
berzenkedés nélkül elolvassa amannak a merészsé
geit (vagy ahogy a nyájas olvasó mondja: szemte
lenségeit), sőt néha, amikor leteszi a könyvet, azt is 
mondja: „PompásI Ilyen jót már rég nem olvas
tam 1“ Amivel persze nem mondott valami nagyot, 
mert nem olvas valami igen régen, s nem olvasott 
mindössze se sokat. . .

Örökbéke persze nincs e két veszekedő lény 
közt, de a jó viszony néha jósokáig eltart, s van 
olyan író is — ha nem valami nagyon kiváló, — 
aki egész pályáján végig nagyon jól kijön a közön
ségével, „mintha az valami értelmes lény volna.“ 
De baj van mindig, ha újfajta író bukkan föl az iro
dalom látóhatárán, aki új hangot üt meg, új húro
kat penget, új témákkal és új gondolatokkal áll 
elő, s aki nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy 
az írót és a közönséget valamiféle genfi konven
ció köti össze, hogy kímélni kell egymást, hogy 
dugárút (új eszméket, új nyelvet, forradalmi han
got, reformált esztétikát) nem szabad az irodalmi 
kikötőbe becsempészni, s annál kevésbbé nyíltan, 
ahogy ő teszi, behozni.

Ilyenkor aztán kitör a régi háborúság. A közön
ség elfelejti, hogy ő a nyájas olvasó, és följajdul, 
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haragszik az íróra (mért tért le a régi „egyenes“ 
útról?), földhöz csapja a könyvet, összeszamarazza, 
össze is gazemberezi, s azt amit írt, értelmetlen 
zagyvaléknak, hüdéses butaságnak mondja, — s 
az író is dühbe gurul, elkeseredik, szidja a publi
kumot, (mintha nem is volna értelmes lény), irígyli 
magát a nemzetétől, azt állítja, hogy boldogtalan 
(ó is, a nemzete is), s — amint az költőknél szo
kás — jóslásokba bocsátkozik. Megjövendöli, hogy 
majd egy későbbi generáció megérti őt, egy új 
nemzedék, amely okosabb, fölvilágosultabb és ol- 
vasnitudóbb lesz a mostaninál. S a jövendölése 
néha beteljesedik. . .  Bizonyos idő múlva ő — már 
megőszülve bent az akadémiában vagy épp a dísz
sírhelyén — és a közönség, egy újabb, megértik 
egymást, s örömük telik egymásban.

S az eszmék cseréje, a nézetek megegyeztetése, 
az ellentétek elsimítása s a gondolatok egymásra- 
diktálása halad, forog tovább s a két ellenfél foly
ton békül s időnkint, sokszor hosszú ideig is, a leg
jobb barátságban él egym ással. . .  S mentül job
ban írósodik el az olvasó, aki lassankint megtanul 
irodalmilag és irodalmi formában gondolkozni s 
mentül jobban tanul meg az író — a jellemtelen! 
— az olvasók módjára írni és gondolkozni, annál 
könnyebb és annál biztosabb a kölcsönös megér
tés. Mennyire meg kellett tanulnia a publikumnak 
az írók zsargónját s mennyire kellett beilleszked
nie az ő gondolatvilágukba, hogy megbarátkoz- 
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hasson például a Bemard Shaw sajátosan paradox 
írásaival s magával ezzel a hiperíróval, akinél tá
volabb még sohase állott senkitől a közönség I

Hogy az írók mennyit haladtak az írás kezdetei 
óta, bajos megállapítani. A tisztelt írótársaim ma 
se írnak sokkal jobban, mint Homérosz idejében. 
(Főleg görögül.) De hogy a közönség azóta óriásit 
haladt és növekedett, az kétségtelen s az irodalom 
nagy virágzása talán inkább az ő érdeme, mint az 
íróké . . .  Bármiként van, a viszonyuk most egé
szen tűrhető. Főleg az írók nagyon meg vannak 
elégedve a közönségükkel, amely kegyetlenül kri
tizálja, de igen szép példányszámban fogyasztja 
őket. A régi ellenségeskedés — amelynek szikrái 
még ott csillámlanak a hamu alatt — inkább lát
szik meg az olvasókon, akiken az sokszor, való
színűleg akaratlanul is kitör. Mert az író, aki néha 
elfelejti, hogy kivel van dolga, olykor valami logi
kusát mond (ami mindig meglepő), vagy valami 
újat (amit nem szeret a t. c. publikum) s akkor a 
közönség is elfelejti, hogy fegyverszünet, sőt béke 
van s az elégedetlenségének olyan szavakkal ad 
kifejezést, amelyeket nem a legfinomabb ízlésű 
íróktól tanult. S nekem bizony gyakran elmegy a 
kedvem s a bátorságom az írástól, ha hallom, hogy 
nálam jelesebb írókat milyen könyörtelenül lehü- 
lyéznek és összegazembereznek a nyájas olvasók...

De aztán megbékülök, visszanyerem a kedvemet 
és a bátorságomat az íráshoz s tovább rovom a 
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betűket s elgondolom, hogy mi írók is már elég 
sok kellemetlenséget mondtunk a publikumnak, 
amely csak adósságot fizet, amikor szid bennün
ket. Mert, ne tagadjuk, mi voltunk a békerontók. 
Mi voltunk azok, akik a veszekedést kezdtük . . .





L I T T E R A R Y  G E N T L E M A N





Nem tudom, az újabb lexikonokban előfordul-e, 
de a Pallasban, amely az én tudományszomjam- 
nak az enyhítése végett ágaskodik a könyvespol
comon, hiányzik a magyarázata ennek a két ide
gen szónak: litterary gentleman. így aztán lelki- 
ösmeretes és tekintélyes tudományforrás hiányá
ban nehéz eligazodni, s amikor a napokban egy 
fiatal hölgy a jelentésüket tudakolta nálam, hamar
jában azt a feleletet adtam, hogy a „litterary gent
leman“ egy olyan gentleman, aki ír.

Azután gondolkozni kezdtem a kérdésen, s némi 
aggságom támadt, vájjon helyes volt-e a válasz, 
amelyet rá adtam. És rájöttem, hogy a feleletem he
behurgya, sőt — minek kíméljem magamat? — 
egyenesen buta volt. Eszembe jutott Herczeg Fe
renc, aki kifogástalan gavallér és kifogástalanul ír, 
és mégse litterary gentleman. Mert ez elnevezés 
alatt — hogy az apróhirdetések nyelvén szóljunk 
— kétségtelen úriembert értünk, aki anélkül, hogy 
professsionátus író lenne, mégis azzal mulat, hogy
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cikkeket, sót könyvet ír. De még ez se jó felelet, 
mert egy még nagyobb név ötlött az eszembe, a 
Széchenyi István grófé, aki éppen nem volt céh
beli író (sőt nem is írt írómódra), azonkívül Európa 
egyik első gentleman-jének ismerték el, és a Hitel, 
Világ, Stádium, Kelet Népe és a Blick szerzője 
mégse volt litterary gentleman.

íme, két nagyon ismert magyar úr és két nagyon 
ismert magyar író! — mind a kettő gentleman, az 
egyik pompásan ír, a másik nehezen és dilettáns- 
szerüen fejezte ki magát, és egyik se litterary gent
leman I

Általában e meghatározás alatt olyan úriembert 
értenek, aki kifogástalan jellem, s csak az a kifo
gás ellene, hogy nem tud írni, — ami nem baj, — 
és mégis ír, ami már baj, De ez se tökéletes defi
níció, mert itt meg számtalan írótársamra kell gon
dolnom, akik pontosan fizetik a klubban a tagsági 
díjat s a városházán az adójukat, sőt az adósságai
kat is fizetik, tehát gentleman-ek, írni nem tudnak, 
írnak, sőt sokat írnak, s mégse litterary gentle- 
man-ek. Azért nem, mert minden úrivoltuk és min
den tehetségtelenségük ellenére hívatásos írók, 
akik tudvalévőén olyan betűvetők is lehetnek, akik 
nem tudnak fogalmazni, valamint hogy a suszte
rek céhében és a szabók gildejében is akadnak, 
akik nem értenek a mesterségükhöz, amelyet ön
ként választottak s a mások bosszantására lelke
sedéssel űznek. Tehát a hívatásos írók, akár olyan
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pompásan írnak, mint Herczeg Ferenc, akár olyan 
rosszul, mint. . .  (Kérem tessék e három pontot egy 
olyan írónak a nevével helyettesíteni, aki nem tud 
írni, — akár az enyémmel, én nem kívánok egyik
kel se összeveszni) nem litterary gentleman-ek, 
ha máskülönben még oly kitűnő gentleman-ek.

A kérdés mind bonyolultabbá lesz, s kezdem 
hinni, hogy a jó öreg Pallas azért nem adta a ma
gyarázatát e két szónak, mert az a kitűnő tanférfiú, 
író vagy akadémiai tudós, akinek e problémát 
meg kellett volna oldani, nem tudta megoldani.

Én azonban tovább spekuláltam rajta, mert na
gyon érdekelnek az olyan kérdések, amelyek az 
irodalommal és a múzsákkal vannak kapcsolatban. 
Elgondoltam egyet s mást s feltűnt például, hogy 
azok az urak, akik írnak, akár írók, akár gentle
man-ek (akár írók és gentleman-ek) megharagusz- 
nak, ha azzal bókolnak nekik, hogy ők litterary 
gentleman-ek. A gentleman szó semmiesetre se 
sértő, a litterary szó se, amely nem jelent se töb
bet, se kevesebbet, mint: irodalmi. Borzasztó ér
zékenynek kell lenni annak, aki ezt a jelzőt rossz
néven képes venni. A sértés tehát az egész elne
vezésben, annak teljességében foglaltatik, amely 
valószínűleg, sőt bizonyosan kevésbbé megtisz
telő, mintha valakire a kérdéses jelzőnek csak az 
első szavát, vagy csupán a másodikat alkalmaz
zák. Ebből az érzékenységből következtetve a két 
szó talán mégis azt az urat jelenti, aki nem tud
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írni és mégis ír, tehát olyat cselekszik, amire semmi 
szükség nincs és ami éppen nem okos dolog. Mert 
hát a legkiválóbb gentleman-nek a müve se jobb, 
mint egy léha és bohémjellemü iróé, pusztán azért, 
mert ő volt szíves azt megírni. S az olvasó jobban 
szereti a könnyelmű és nem intakt jellemű írónak 
a szellemes írásait, mint egy kaszinói grófnak a 
stílusgyakorlatait.

. . .  Lexikon vagy valamely más szakszerű ma
gyarázat nélkül bizony bajos eligazodni ennek a 
problémának a tekervényein s még mindig nem 
tudom, hogy kit kell megtisztelni, vagy kit szabad 
megbélyegezni ezzel a két angol szóval. A kérdés 
valóban nem olyan könnyű s engem talán éppen 
azért izgat. Hiszen azt se éppen könnyű megálla
pítani valakiről, hogy gentleman-e, hát még azt, 
hogy hozzá litterary-e? Gentleman tudniillik okvet
lenül kell e fogalomhoz, mert a rojtos mansettájú 
és kaucsukgallérú ember hiába ír olyan rosszul, 
mint három gróf együttvéve, mégse gentleman s 
így természetesen nem is litterary gentleman. El
lenben a tizenhárompróbás, kétségtelen és gyanút
lan úriember, a félelem és gáncsnélküli lovag, ha 
rosszul ír, akkor litterary gentleman, — s ha jól ír, 
akkor csak gentleman minden litterary jelzés nél
kül, mert úgy ir, mintha nem is volna gentleman, 
azaz jól, szakszerűen, úgy ahogy íróhoz és tisztes
séges emberhez illik. De ki a gyanún felül álló 
gentleman? Az egyik országban, az egyik város- 
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ban, az egyik városrészben s az egyik társaságban 
gentleman az, aki egy másik országban, egy más 
városban, városrészben vagy társaságban nem az. 
Már most, ha ezek írnak és pedig nem olyan jól, 
ahogy íróhoz illik, akkor e jó urak az egyik helyen 
litterary gentleman-ek, másutt pedig csak egysze
rűen olyan bácsik, akiknek jobb lett volna becsü
letes mesterségre menni és a tollúkat sohase már
tani tintába abból a célból, hogy az irodalmat 
olyan müvekkel gazdagítsák, amelyeknek csak a 
szerzőjük előkelő és jólhangzó neve kölcsönöz némi 
valőrt.

S talán itt van a punktum saliens. Az előkelő úr, 
ha belekontárkodik hívatlanul az írók mestersé
gébe, akkor irodalmi úr, litterary gentleman, — 
más emberfia pedig, aki ugyanezt meri cselekedni, 
szemtelen tolakodó, akit úgy ki kell seprüzni az 
irodalom berkeiből, mint ahogy Jézus kikergette a 
templomból a kufárokat, akik nem voltak oda
valók.

Tulajdonképpen szégyen az irodalomra, hogy 
vannak litterary gentleman-ek s illetve, hogy az 
irodalom szívesen látja őket. Mert nem azt jelenti-e 
ez, hogy tiszteletnek tartja, ha valamely nagy úr 
jónak látja morganatikus házasságra lépni a litte- 
ratúrával, mint ahogy a színészek is — a legna
gyobbak — szerencséjüknek tartják, ha olykor 
együtt léphetnek színpadra olyan dilettáns gróf
nőkkel, akik a világot jelentő deszkákon éppen 
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olyan ügyetlenül mozognak, mint amily virtuozi
tással állják meg helyüket az előkelő világot je
lentő parketten.

Az ilyen „irodalmi előkelőség“ bizony megér
demli a keserű kritikát, amelyet egy vérbeli író 
mondott egy hasonló úrról, aki nagyon szeretett 
írni s akit azzal dicsértek meg, hogy egy „valósá
gos irodalmi gentleman“. Azt mondta róla:

— Hogy gentleman-e, azt ítéljék meg a főúri 
körökben. De hogy nem író, az egészen biztos.

Tehát annak, aki magasabb pozíciót foglal el a 
társaságban, s ott gentleman-számba megy, nem 
szabad írni? kérdezhetné valaki, aki ezt a tapoga- 
tódzást, amit e kérdés körül kifejtettem, elolvasta. 
S a feleletem rá nem lehet más, mint az, hogy 
szabad. S a véleményem az, hogyha írói munkát 
fog produkálni, akkor író lesz és gentleman hozzá, 
mint ahogy Hans Sachs Schuhmacher volt és ein 
Poet dazu, — ha pedig nivón alatti dolgokat fog 
írni, akkor gentleman marad anélkül, hogy egy
szersmind íróvá válna. Mint ahogy az előbb emlí
tett Hans Sachs, ha nem jó verseket költ, hanem 
rosszakat, csak suszter maradt volna, de nem „Poet 
dazu“. A nagyurat az írásai csak oly mértében te
szik irodalmivá, mint a susztert vagy akármely 
más mesterembert.

Hogy mégis megszületett és régóta van haszná
latban a litterary gentleman-elnevezés, onnan ma
gyarázható meg, hogy az előkelő urak gyakran
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pénzesek is, és módjukban van kiadni és ezer vagy 
több példányban lenyomatni az olyan írásműve
ket, amelyek sohase látnának nyomdafestéket, ha 
azokat szegény suszterek írták volna. S a fogalom, 
amelyet e két idegen szó állapít meg, azáltal 
is jobban terjedt, hogy közönség és kritika haj
landó minden olyan előkelő és gazdag urat, aki
től könyv jelenik meg, litterary gentleman-nek el
keresztelni. Ilyenformán volt már a legelőbb
kelő magyar irodalmi társaságnak is olyan tagja 
(sőt egyízben olyan elnöke is), aki inkább volt 
irodalmi gentleman, mint igazándi író. Ám, ha az 
egyik nem gazdag földbirtokos s a másik ma
gasrangú köztisztviselő, lehet hogy nem lettek 
volna tagja s illetve elnöke a Kisfaludy-Társaság- 
nak, de írók lettek volna, nem éppen elsőrangúak 
és senkinek se jutott volna eszébe litterary gent
lemaneknek tartani és nevezni őket.

. . .  Idáig jutottam, és még mindig nem tudom 
pontosan megállapítani, hogy mi a litterary gent
leman, és hogy ki a litterary gentleman, és nem 
győzök örülni, hogy egyetlen lexikon szerkesztő
sége se bízta rám e probléma megfejtését.

Annyi bizonyos csak, hogy egy úriember, aki 
nem ír, több örömet szerez az embernek, mint az 
a gentleman, aki ír. De itt is belekeveredünk egy 
tévesztő circulus-ba, mert azt vethetné valaki 
közbe:

— És hátha jól ír ez a gentleman ?
157



Akkor azt felelném:
— Akkor már író és nem litterary gentleman.
Eötvös József és Kemény Zsigmond nagynevű 

íróink bárók voltak és így természetesen elsőosz
tályú gentlemanek, de azért nem voltak litterary 
gentlemanek, hanem írók.

S a konklúzió?
Sajnos, még mindig nem tudjuk pontosan, hogy 

ki a litterary gentleman. De azt legalább sikerült 
megállapítani, hogy ki nem az.



S Z A L O N  É S  IR O D A L O M





A múlt század vége felé az irodalom, amely már 
régen kijött a divatból, igen váratlan és figyelem
reméltó hódítást tett. Néhány magyar grófnő ka
cérkodni kezdett vele. Ne értsenek félre! — nem 
az írókkal kezdtek kacérkodni, (ennyire nem zül
löttek le ezek a főrangú hölgyek), hanem az iroda
lommal, amely e platonikus kokettéria folytán 
megint divatos lett a köreikben. Ez előkelő nősze
mélyek érdeklődésével megismétlődni látszott a 
hazai litteratúra ama fénykorszaka, amelyben Pet- 
richevich Horváth Lázár volt az irodalmi ügyek 
tárcanélküli minisztere.

Egy irodalomkedvelő mágnásasszony (aktiv mi
niszternek a felesége) propagandát csinált annak 
a hallatlanul vakmerő újításnak, hogy néhányan a 
zsúrjaikra s az estélyeikre írókat is hívjanak meg 
s a fölkért hölgyek „belementek“ e kalandos vál
lalatba s megnyitották termeiket a misera plebs 
litteraturae számára. Ami azt jelenti, hogy nemcsak 
olyan íróknak küldtek meghívókat, akik „jól szü-
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lettek“, jó házból valók s a képviselőházban, vagy 
a főrendek közt ülnek, hanem „polgári“ írókat, 
házi költőket, Kammon-*) és Szikszay-alakokat, 
szerkesztőségben dolgozó novellistákat, sőt egé
szen kifogástalanul öltözködő és fésülködő geni- 
ális fiatalembereket is, ha azok a Fővárosi Lapok, 
vagy a Magyar Bazár „bejegyzett“ munkatársai 
voltak. Mert végre is az a fődolog, hogy talentuma 
legyen az írónak s még a legmagasabb körökben 
is belátták, hogy az íráshoz nemcsak hajlandóság 
kell (ami igen sok előkelő úrban is megvan), ha
nem elsősorban és főképpen tehetség, ami tudva
levőleg nem jár mindig együtt a legjobb frakkal s 
a legszebb frizurával.

Tehát lesz megint irodalmi szalón, ahol a szel
lemi élet kitűnőségei féktelenül fognak cseveg
hetni a legelőbbkelő asszonyokkal, mintha nem is 
volna köztük rangkülönbség. Ez akkor főúri divat 
lett és fin de siécle volt, „latest fashion“, „haute 
nouveauté“, „Neueste Mode“, sőtúj kurzustjelen- 
tett. Azok az asszonyok, kik inaugurálták, bíztak 
az „intézmény“ jövőjében s úgy viselkedtek, mint 
a forradalmárok; homlokukon a dicsfény sugár
zott s szemükben az a tűz lobogott, amely a föl
forgatókat jellemzi. Csak dicsőségükre szolgált, 
hogy ők lefelé terveztek revoluciót. Az írók is

*) A Kammon volt akkor a legismertebb irodalmi ká
véház, a Szikszay pedig a legnépszerűbb irodalmi ven
déglő.



nagyra voltak a bátor és korszakos reformmal, 
amely — mint remélték — nemesítőleg fog hatni 
érájuk s müvelőleg a magasabb körökre. Azontúl 
a grófnők azt hitték, hogy egy új demokratikus 
kornak tették le az alapkövét, az írók egy része 
pedig — természetesen az, amely meghívót ka
pott — azt remélte, hogy egy szebb jövő hajnalo- 
dik feléje, olyan fényes világ, amelyről a Honderű 
régi évfolyamai regélnek s a félvérmágnás Pet- 
richevich Horváth Lázár emléke beszél.

Volt olyan is e boldog meghívottak között, aki 
már szeletekre vágta a sima miniszterpapirost 
(akkor még ilyen finom anyagra „költhették“ ver
seiket a poéták I), amelyre írni fogja az ő halhatat
lan költeményeit Egy Főrangú Hölgyhöz. S nem 
gondolt arra, hogy az ő sorsa is az lehet, ami a 
Hiadoré, aki először írt ily címen édesbús verse
ket az arisztokratikus Honderűbe, s — szegény — 
nem lett halhatatlan, mert elfeledetten élt akkori
ban egy vidéki városban s Gyulai Pál kegyetle
nül citálta rá a „Cserhalom“ szomorú félverssorát: 
„Hiadornak nincs neve többé. . . “ Valóban a do
log igen szép volt, de „régies“ egyszersmind s na
gyon emlékeztetett a negyvennyolc előtti eszten
dőkre, a P. Horváth Lázár és a Hiador (Jámbor 
Pál) idejére. Lehet, hogy a grófnék mozgalmának 
is inkább egy kis szenilis érzelmesség volt a főru
gója s nem tisztán a nemzeti irodalom iránti fiata
los lelkesedés.



Annyi bizonyos, hogy a „vállalat“ nem sikerült, 
rövid idő alatt kénytelen volt felszámolni s a bu
kás után a mágnások és az írók épp oly távol ál
lottak egymástól, mint a bukás előtt. Csalódtak 
egymásban. Az írók okosabbaknak képzelték a 
mágnásokat, ezek pedig mulatságosabbaknak a 
skriblereket (ahogy ők egymásközt nevezték az 
írókat).

Kedves és elismerésre méltó kísérlet volt ez a 
híres francia szalonok mintájára. A hiba csak az 
volt, hogy sem a főuraink, sem az íróink nem vol
tak eléggé franciák. Párisban, ahol tagadhatatlanul 
egészen franciák az emberek, sokkal közelebb ál
lanak egymáshoz az írók és az „urak“, mint bár
hol a világon, modorban, műveltségben, szellem
ben, sőt jellemben is. Ott nem jut eszébe a her
cegnőnek „letekinteni“ az akadémikusra, de ez se 
pillant „föl“ valami túlságos alázatossággal a gyé
mántokkal ékes nagyasszonyra. S az irodalmi sza- 
lónéletnek ott már története, tradíciója és biztosí
tott folytatása van s e szalónokban a tehetséges 
író épp oly biztonsággal és bátorsággal mozog, 
mint a tábornok, vagy az államtitkár. . .  Itt nem 
úgy volt. Kiderült, hogy ez a kétféle társaság, 
amelynek programmszerüen eggyé kellett verődni, 
nem érti az egymás nyelvét. Mert abból, hogy két 
ember nem francia és abból, hogy mindakettő ma
gyar, még nem következik, hogy ugyanaz a nyel
vük. Más magyar nyelvet beszéltek a grófok és a
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grófnők s mást az írótársaink. Amazok nem tud
ták méltányolni és megemészteni azt a nékik kissé 
pajkos esprit-t, amit az utóbbiak közéjük vittek s 
amely oly nagyon különbözött az ő mondain, de 
kevésbbé irodalmi szellemüktől; az íróink előtt 
pedig idegenek voltak a témák, amelyek az elő
kelő szalónok pazar perzsaszőnyegeire kerültek. 
A következmény az lett, hogy végre csakis iro
dalomról társaloghattak, ami unalmas volt mind a 
két félnek, — az egyiknek azért, mert semmit se s 
a másiknak, mert nagyon is értett hozzá. Megvolt 
hát az ok, amiért az írók és grófok unhatták ma
gukat és megunhatták — egymást.

Néhány összejövetel még csak ment valahogy. 
Az újságinger kedvesekké, pikánsakká tette a 
jour-okat és estélyeket, ahol szabadon vezették 
elő a legkiválóbb írókat s eleinte szívesen csődül
tek oda a feudális arisztokrácia karcsú nőtagjai, 
hogy mint múzeumtárgyakat bámulják meg azo
kat az urakat, akik nincsenek ugyan olyan szépen 
bekötve, mint az ő Mussetjük s az ő Baudelaire- 
jük, de „állítólag“ szintén elég csinos verseket 
költenek és „mint hírlik“, egészen jó novellákat 
írnak. . .  Az írók eleinte azt a kedvező benyomást 
keltették, hogy nem is olyan nagy parasztok, a 
kávéházszag se érzik rajtuk bizonyos távolságról 
s hogy a villát nem fogpiszkálásra használják, ha
nem húsdarabok feltüzdelésére, mint más értelmes 
lény és rendes ember, — a mágnásokról pedig azt
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állapították meg az irodalmi szalónokban vendég
szereplő múzsafiak, hogy a monoklijuk mögött 
valószínűleg van egy kis polgári ész, mert egészen 
érthetően tudják magukat kifejezni. Hitték is az első 
mézeshéten, hogy ez az entente cordiale tartós 
lesz s hogy a lelkes mágnáshölgyek kezdeménye
zésének jövője van. De a hanyatlás, a kiábrándu
lás nagyon is gyorsan jött. Die Todten reiten schnell. 
Az eszme úgylátszik holtan született. A negyve
nes évek szellemét nem lehetett többé föltámasz
tani s a tizennyolcadik század párisi szalónéletét 
nem lehetett Budapesten meghonosítani.

Az újság ingere mind a két táborban a boncoló 
kritikának adott helyet. Akik kezdetben egymás
nak csak a jobb tulajdonságait látták, kezdték ké
sőbb észrevenni a hibáikat is. S még később csak 
a hibáikat, amelyeknek a megítélésében napról- 
napra, vagy ha úgy tetszik, zsúrról-zsúrra szigo
rúbbak és engesztelhetetlenebbek lettek. Amin 
kezdetben, mint valami kuriózumon, mosolyogtak, 
azon később, mint valami rettenetességen, bosz- 
szankodtak. A gróf urak az első pár találkozásnál 
még csak résztvettek az „elmés“ társalgásban, de 
később nem csináltak titkot abból, hogy unatkoznak, 
amivel szemben aztán az írók is elárulták, hogy 
életükben néhány százszor már jobban is mulattak.

A hölgyek kitartóbbak voltak, ők  különben is 
— és nemcsak a mágnásvilágban, de minden osz
tályban — sokkal közelebb állanak a költészethez
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és mindenféle irodalomhoz, mint a férfiak, akik kö
zül azt hiszik sokan, hogy tőlük nagy koncesszió, 
sőt egyenesen áldozat, ha komoly ember létükre 
nem komoly, azaz verseskönyvet, vagy elbeszélő 
müvet nagynéha, kivételesen elolvasnak. Minden 
valamirevaló asszony, hacsak nem analfabéta, 
többé-kevésbbé érdeklődik az irodalom, sőt egy 
kicsit az írók iránt is, talán azért, mert ezekben 
sokszor van egy a nőiességgel közös feminin vo
nás. De a szalonok hölgyei is rájöttek arra az igaz
ságra, hogy az írók nem olyan lelkesek s nem olyan 
pallérozottak, mint a verseik, nem olyan érdeke
sek, mint a regényhőseik, a szalonokban kevésbbé 
elmések, mint a könyveikben s az espritjük egé
szen más, mint az, amelyet ők szoktak meg. Nem 
találták azt eléggé desztilláltnak, kellően rafinált
nak s teljesen cizelláltnak. (Mind az ő kifejezéseik.) 
Azt mondták, meglátszik rajta és rajtuk — a ká
véház.

Az írók pedig azt gondolták és mondták, hogy: 
ez nekünk nem kávéház. Mert ők is, a szalónképe- 
sített írók, ők is hasonló csalódást szenvedtek. Azt 
tapasztalták, hogy a grófnők egészen más dialek
tusban beszéltek velük, mint a társaságbeliekkel, 
a grófok pedig egyenesen leereszkedőleg szólot- 
tak hozzájuk, azzal a hanyag előkelőséggel, amely 
e nemes emberfajt jellemzi. Ez különösen rosszul 
esett a büszke íróknak s egy akkor nagyon diva
tos novellista erről a „stilus“-ról így nyilatkozott: 
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— Minek tűrjük mi ezt? Voltaképpen mi vagyunk 
azok, akik leereszkedünk a mágnásokhoz. Hány 
olyan jeles író van az országban, mint én? Ti azt 
mondjátokudvariasságból.hogy egy-kettő. Nos,én 
azt mondom szerényen, hogy öt-hat. És hány olyan 
gróf van, mint ők? Száz, meg száz. Világos, hogy 
nekem több jogom van arisztokratát játszani, mint 
nekik. . .  Engem bizony ne tüntessenek ki ő Mél
tóságaik a leereszkedésükkel. . .

És nem fogadott el több meghívást a főúri esté
lyekre.

A harmadik, vagy a negyedik „kísérletinél már 
látszott, hogy a máskülönben igazán szép gondo
lat, — az írókat otthonosakká tenni a „szocietás“- 
ban s a magasabb körökben intenzivebb érdeklő
dést kelteni a szellemi élet és annak munkásai iránt 
— nem tud testet ölteni. A magasabb körök nem 
tudtak eléggé irodalmiakká lenni s íróék meg nem 
tudtak elég gyorsan szalónosodni. A mágnások 
nem akartak, vagy nem tudtak egyenrangúakként 
bánni a vendégeikkel, ezek meg nagyon is így 
óhajtottak viselkedni amazokkal szemben. Bizo
nyos idő múlva aztán nem közeledés történt köz
tük, hanem távolodás. Néhány igazán ideális tö
rekvésű és mindent megértő úriasszony s ugyan
annyi alkalmazkodóbb természetű író kivételével 
már szinte ellenséges volt a hangulat a két tábor 
közt. A társaságbeliek szinte észrevehetően gú
nyolták a vendégeket, ezek pedig epésen kritizál-
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ták — mintha csupa rossz könyvek volnának — a 
méltóságos urakat és ugyanolyan asszonyokat.

Köztudomású, hogy mikor három nagyon elő
kelő írónk (mind Kisfaludysta és akadémikus) egy
szerre jelent meg egy ilyen főúri szalonban, egy 
grófnő az egész társaság hallatára így kiáltott föl:

— A három gráciái*)
Mind a három nagy kitűnőség (kettő méltóságos 

úr is), de egyszersmind kistermetű és kövér is volt, 
ami az upper ten világában nem szokásos s így a meg- 
jegyzés, nem tagadja senki, találó és hatásos volt. 
Bizony, lemosolyogták irodalmunknak három ki
tűnőségét — a termetük miatt. Igaz, egyik se volt 
olyan elegáns, sem olyan karcsú, mint a Kaszinó 
és a Jockey-klub fashionable tagjai s a pohossá- 
guk nagyon is polgárias külsőt adott nekik. De 
voltak némely érdemeik a kultúra fejlesztése és az 
irodalom föllendítése körül s kedvetlenül tapasz
talták, mily kevéssé veszik észre itt ezeket az ér
demeket s hogy ők, akik oly nagy tekintélyek az 
irodalom világában, milyen kicsi egyéniségek a 
grófok berkeiben.

Az egyik meg is bosszulta magát ezért az in
zultusért.

Mikor másnap a grófnők egyikével az utcán ta
lálkozott s ez azt kérdezte tőle, hogy mulatott az 
este, azt felelte:

*) Hisztorikum.



— Egy kissé fád volt. S ha én magam nem let
tem volna ott, bizony unatkoztam volna.

Joga volt így leckéztetni, mert egyike volt a leg
szellemesebb íróinknak s mert a hölgy épp az volt, 
aki a „graciózus“ viccet csinálta.

Hát még a kávéházi írók! A bohémek! Azok vol
tak csak kegyetlenek a máskülönben jószándékú 
és jóhiszemű „uraságok“-kal szemben.

— Fiatalabb grófnőket kérünk! — elméskedett, 
vagy talán epéskedett az egyik.

Egy másik jeles írónk pedig, aki németül éppen 
olyan jól írt, mint magyarul, így kiáltott föl, mikor 
egy valóban elmés mondásán csak az írótársai 
nevettek:

— Ennek a palotának az ormán, úgy látszik, 
Witzableiter van!

S joga volt így szólani, mert kevés ember mon
dott akkoriban olyan finom elmésségeket, mint ő 
s ezeket ott nem tudták megérteni.

Az ilyen kiszólások valószínűleg eljutottak az 
érdekeltek füléhez is s a hűvösödés folyamata 
egyre jobban terjedt s végre is olyan hideg lett a 
jómelegre fölfütött termekben, hogy ott nemcsak 
a fent kifigurázott három grácia fázott, de mind a 
kilenc múzsa didergett s a grófnők is kecses váll- 
vonogatással árulták el, hogy nem elég tropikus 
az „irodalmi szalón“-ban a kiima.

Szerencsére jött a tavasz s e zsúrok, amelyek 
egyre néptelenebbekké váltak, megszűntek telje- 
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sen, minden külön értesítés és kölcsönös felmon
dás nélkül. Az irodalmi szalon eszméje, mire kita
vaszodott, éppen úgy elolvadt, mint a téli hó, 
amely húsvétra vízzé hígult. Az érdekes kísérlet 
csütörtököt mondott s az emléke is csak az újabb 
műveltség s a fin de siécle-irodalomnak a törté
netében él még.

A kezdeményezés szép volt s érdeme maradt 
annak a nagymüveltségü excellenciás asszonynak, 
aki igazán szerette az irodalmat s az Írókat is be
csülte, — de a szép kezdet nem volt egyúttal bölcs 
is s így nem is következhetett egészséges folyta
tása. Akik a mozgalmat megindították, nem gon
doltak arra, hogy milyen távol van a Kaszinó a 
kávéháztól, a lovaregylet a Petöfi-Társaságtól, a 
turf az írói elmésségtöl, a főrendiház a szerkesz
tőségtől, az arisztokrácia az irodalomtól, a grófok 
az íróktól, az udvari élet Bohémiától, a góthai 
almanach a Mikszáth-félétől és Nagy Iván az „Ott- 
hon“-klub alapszabályaitól.

— -i 11—





A KÖNYV





A P A Z A R  K Ö N Y V V Á S Á R L Ó

Békeidőben, amelyekre az idősebbek közülünk 
talán még emlékeznek, ismertem egy asszonyt, 
aki óriási számlákat csinált a szabójánál, a divat- 
árúsoknál, a csipkés- és a kesztyűs-boltokban; aki 
sokat költött virágra, szőnyegekre, autózásra, szín
házra és egyéb szórakozásokra s mikor az ura elő
fizetett a „Klasszikus Regénytár“-ra, amelynek a 
vételárából havonta tíz koronát kellett törleszteni, 
elkeseredetten panaszkodott.

— Az uram egy javíthatatlan tékozló. . .  Ha ez 
tovább is így megy és ez a könyelmü gazdálko
dás folytatódik, akkor tönkre fogunk jutni. . .  Ment
hetetlenül . . .  Én világosan látom ennek a pongyola 
vircsaftnak a szomorú v é g é t... Micsoda ember! 
Leköti magát három évre a könyvügynöknek és 
minden hónapban jönnek a nyugtával. . .  Ezek a 
a férfiak, mihelyst könyvről van szó, azonnal el
vesztik a fejüket és megfeledkeznek a háztartá
sukról, a családjukról és a feleségükről. . .
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És ugyanez az úrhölgy, amikor az ura nem 
autót, hanem konflist rendelt, hogy az operába vi
gye, kétségbeesetten kiáltott föl:

— Hiszen jó! Az ember legyen takarékos, — 
tudom, hogy a férfiak, és különösen a férjek, mind 
fukarok, de ez már túlmegy a határon, ez már 
smucigság! És én ezt igazán nem érdemeltem meg 
tőle, aki szemet húnyok a könnyelműsége előtt, 
aki nem szóltam egy szót se, amikor megvette a 
„Klasszikus Regénytár“-t!

A R O S S Z  R E G É N Y

Egy ismerősöm, aki nem volt éppen szenvedel- 
mes irodalombarát, nagy csodálkozásomra köny
vet kért tőlem kölcsön.

— Egy lehetőleg mulattató regényt, — mondta.
És magyarázatul hozzátette:
— Az irodában most semmi dolog. Ráérek ol

vasni.
A legtöbb ember csak akkor vesz könyvet a ke

zébe, amikor semmi más — okosabb — dolga nincs. 
Kölcsönöztem hát néki egy modern regényt, egyi
két a legjobbaknak, mert csak jó könyveim van
nak. Már amennyire én meg tudom ítélni.

Másnap reggel — jó korán, hogy otthon talál
jon — visszahozta a könyvet.

— Hogyan? — kérdeztem. — Már elolvasta?
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— Dehogy olvastam! — felelte ő tiltakozva. — 
És nem is fogom végigolvasni. . .  — De mondja, 
miért nem adott nekem egy jó regényt? Hiszen 
vannak bizonyosan ilyenek is a könyvtárában!

— Vannak, — feleltem én. — És ez egyike a 
legjobbaknak.

— Ne mondja! — méltatlankodott a vendégem. 
— Ezek a litterátus emberek azt hiszik, hogy csak 
ők tudnak egy könyvet megítélni. De nekem eb
ben a kérdésben nem imponálnak a tekintélyek. 
Mondhatom, hogy ez rossz könyv.

— Honnan tudja, ha nem olvasta végig? Volta
képpen mennyit olvasott belőle?

— Harminc lapot.
— Nézze, kérem, — próbáltam fölvilágosítani a 

szigorú kritikust, — az ember csak akkor mond
hat végleges ítéletet egy könyvről, ha egészen el
olvasta.

— Azt hiszi ? — mondta ő gúnyosan. — Ha a ven
déglőben elhozzák a roastbeef-jét, nem tudja min- 
gyárt az első falatnál, hogy az jó-e vagy rossz? 
És ha a borát szolgálják föl, nem veszi észre nyom
ban az első kortynál, hogy az iható-e? Ha az író 
jól tud írni, akkor az első harminc lapot se írja 
meg rosszul. Sőt, ha igazán okos ember, akkor az 
első lapok lesznek a legjobbak, hogy az olvasónak 
el ne vegye a kedvét a többitől. . .

Nem vitatkozhattam vele tovább. Sőt tűrnöm 
kellett, hogy rossz hírbe hozta a kis könyvtáramat.
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Azt híresztelte mindenfelé, hogy a könyveim nem 
érnek semmit, — az ember rögtön látja, ahogy 
föllapozza őket. . .

K É T  ÚR B E S Z É L G E T

A. — Egy kis szívességre kérlek.
B. — Már teljesítve is van.
A. — Ne ígérd oly könnyelműen!
B. — Hogyan? Hát valami nagy dologról van szó?
A. — Nagyobbról, mint gondolod.
B. — Tehát nem pénzt akarsz?
A. — Persze, hogy nem. Tudod, hogy ezt nem 

nehéz kérni, — még könnyebb, mint kapni.
B. — Mégis, ha ki nem nyögöd, a legjobb aka

rat mellett sem állhatok szolgálatodra, pedig iga
zán szeretnék a kedvedben járni. Néma gyermek
nek anyja se érti szavát.

A. — De mikor oly nehéz kimondani. . .  Olyan 
szokatlanra kérlek... Valamire, amit nem szívesen 
szoktak az emberek megtenni.

B. — Igazán nem tudom, mit gondoljak. Végre 
is, biztosítalak: bármit óhajtasz is, ha nem köve
telsz erkölcsi lehetetlenséget vagy becstelenséget, 
megteszem.

A. (Meghatva.) — Ezt jól esik hallanom. És az
tán mi olyan jó barátok vagyunk. . .  Ugy-e, nem 
fogsz megharagudni?



B. — Szentül ígérem, hogy nem! Nos?
A. — Tehát. . .  Kérlek . . .  Nos hát, add vissza 

azt a könyvet, amelyet három év előtt kölcsön- 
vettél tőlem. Tudod, Macaulay-nek az Essay-it. . .

B. (Lehangoltan.)— Csakugyan kissé könnyelmű 
voltam az ígéretemben.

A. — Hogyan?
B. — Lehetetlenséget kívánsz.
A. — ?
B. — Abszolút lehetetlenséget.
A. — ?
B. — Nem adhatom vissza a könyvet.
A. (Még egyszer kérdőjellé görbül.)
B. — Mert tavaly, vagy harmadéve én is köl

csönadtam valakinek.
A. — De hiszen így nem egészen reménytelen 

az ügy. . .  Kérd vissza tőle.
B. — Lehetetlen!
A. — Miért?
B. — Mert már rég elfelejtettem, hogy kinek 

adtam.

E M B E R E K  É S  KÖ N  Y VEK

Diderot-ról írta valaki, hogy két szempontból is 
a legboldogabb halandó volt a föld kerekségén: 
nem volt dolga soha rossz emberrel és nem olva
sott soha rossz könyvet. Akik ezt halljuk, nem tud- 
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juk elhinni, mert nagyon jól tudjuk, hogy ez lehe
tetlen s hogy a kitűnő író okvetetlenül találkozott 
az ő elég mozgalmas életében gonosz emberekkel 
s tudjuk, hogy ez a sokat olvasó enciklopedista 
bizonyosan olvasott nem egy csapnivaló rossz 
könyvet is. (Hiszen több a rossz ember, mint a jó, 
és kevesebb a jó könyv, mint a rossz!) De neki, a 
mindig szívesen mosolygónak, az emberszerető
nek, az irodalomkedvelőnek, a legpanglosse-sze- 
rübb optimistának, a rózsaszínlátónak minden em
ber és minden könyv jó volt. Neki minden ember
formájú lény és minden nyomtatott írás tetszett. 
Igazán irigylésre méltó optimizmus, amely a tizen
nyolcadik században még boldogíthatott egyes ki- 
választottakat, merő jóságembereket, elnézőket és 
könnyenlelkesedőket; de próbáljunk ma keresni 
a rendelkezésünkre álló összes villamos Diogenes- 
lámpákkal oly halandót, aki ennyire jólelkü és 
annyira optimista világnézetű, hogy a szemében 
minden embertárs jó és minden írásmü olvasásra- 
m éltó!. . .  Óh, a rossz emberek és a rossz könyvek 
száma azóta nagyon elszaporodott, de megszűnt 
vagy legalább erősen megcsappant a szelíd lelkek 
ama képessége is, hogy a rosszat, meg a sejóse- 
rosszat jónak nézhesse, a gonoszak kellemetlen 
tulajdonságait észre ne vegye s azokat a maga eré
nyeivel helyettesíthesse s az ostoba könyvek bal
gaságait a maga egészséges eszméivel pótolhassa. 
Ilyen ember és főleg ilyen kritikus, ebben a század-
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bán nem képzelhető . . .  S ha Diderot, ami külön
ben nagyon óhajtandó, ma újra élhetne és olvas
hatna közöttünk, ebből a két szempontból aligha 
lehetne boldog . .  .

É L E T  É S  I R O D A L O M

Az irodalom se nem olyan szép, se nem olyan 
rút, mint az élet. De sokszor az élet olyan, mint az 
irodalom. S el lehet mondani, hogy az élet inkább 
igazodik az irodalom, mint az irodalom az élet után. 
Sokkal többen mozognak az élet zsibvásáréban 
úgy, mintha drámahősök, vígjátéki figurák vagy 
regényalakok lennének, mint gondolná az ember 
és sokkal kevesebb igazán életeleven jellem fordul 
elő a könyvekben, mint hinnők. Az irodalomban 
valószínűleg előbb voltak Lear-ek, Hamletek, Othel- 
lók, Shylock-ok, Trissotinek, Harpagonok, Pecks- 
niffek, Oblomovok, Anyeginek, Rastignac-ok, Nu- 
cingenek stb., mint a társadalomban és a szalonok
ban. De hogy a Berend Ivánok, a Kárpáthy Zoltá
nok, az Athos-ok, Porthosok és Aramisok, a Bra- 
gelonne-ok, Wertherek, René-k, Saint-Preux-k s a 
többi szeretetreméltó fiatalemberek, akikkel az 
életben olykor találkozunk, előbb jelentek meg a 
litteraturában, mint az utcán és a társaságban, az 
holt bizonyos.



L E G E N D A  A K Ö N Y V R Ő L

Látogatást tettem egy ismerősömnél.
Amikor beléptem hozzá, zavarba jött s egy ne

mével az ijedtségnek és a szégyenérzetnek tolt félre 
valamit, ami előtte feküdt.

Csinos kicsi könyv volt.
Néhány perc múlva kihívták a szobából s ekkor 

— bocsánatot kérek tőle is, meg Önöktől is az in- 
diszkrécióért! — megnéztem, hogy miféle könyv 
az, micsoda szélsőséges politikai pamflet, vagy 
minő pornografikus mü az, amelynek az olvasásán 
nem akarta rajtaéretni magát.

Egyik jeles modern költőnk összegyűjtött költe
ményei voltak.

Képzeljék: ez az úr, aki minden restelkedés nél
kül változtatta már háromszor-négyszer a pártállá
sát, aki minden lelkiismereti aggság nélkül elsze
rette egyik legjobb barátjának a feleségét s aki 
félretéve minden nemesebb géne-t, már az utcán 
is ődöngött részegen, — képzeljék, ez a kevéssé 
szégyenlős úr szégyelte, hogy verseket olvas!



A S Z E R E N C S E K Í V Á N A T

Egy igen tekintélyes könyvtárnak a tulajdonosa 
beszélte el a következő jellemző apróságot.

*

A bibliotékám többezer kötetből áll, de mert sok 
fólió- és kvartalakú nyomtatványom is van, a gyűj
teményem igen hatalmas benyomást tesz, — láto
gatóim legtöbbje mégis, amikor meglátja a két nagy 
szobában fölhalmozott rengeteg könyvet, rendesen 
ilyenforma megjegyzést tesz:

— Nekem is szép könyvtáram van.
S aztán hozzáfűzi szerényen:
— De nem ilyen nagy.
S aztán kiderül, hogy a jó ember százötven, két-, 

három- s legföljebb ötszáz könyvet mondhat a ma
gáénak s abból is sok a métier-könyv és még több 
a selejt. Egy ilyen egyszekrényes pasas jelentette 
egyszer nekem — ez a Nietzsche-láz korszakában 
történt, — hogy megvette a naumburgi filozófus 
összes müveit s kérdezte, megvannak-e már azok 
nekem?

Még akkor nem voltak a birtokomban, tehát azt 
feleltem neki az igazsághoz híven, hogy nincse
nek meg.

Nemsokára a fülemhez jutott, hogy az én embe
rem mindenfelé úgy nyilatkozik a könyvtáramról, 
hogy kár azt olyan nagyon dicsőíteni, nem is olyan
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értékes az, amilyenné némelyek fölfujták, a legjobb 
dolgok nincsenek meg benne, íme: Nietzsche mü
vei is hiányzanak belőle. Hát könyvtár ez?

Efféléket beszélt városszerte az én szeretetre
méltó barátom s ha a könyveim olyan érző lények 
lettek volna, mint a szerzőik vagy a gazdájuk, bi
zony rosszul esett volna nekik a hír, amelyet köl
töttek róluk.

. . .  Időközben én is megszereztem a kitűnő költő
filozófusnak a nagy oktávkiadását s amikor a kri
tikusom legközelebb meglátogatott, eldicsekedtem 
neki vele.

— Brávól Éljen! — kiáltott ő.
Aztán megragadta a kezemet, melegen megszo

rította és szívélyes hangon szólt:
— Gratulálok I
A többi sokezer műhöz s a köztük levő ritkasá

gokhoz nem gratulált soha, de ahhoz a könyvhöz, 
amely neki is megvan s így természetesen különö
sen becses, ahhoz élénken és lelkesen kívánt sok 
szerencsét!



E R E D E T I S É G





Irodalmi vitánk volt a napokban s leginkább ar
ról volt szó, mi értéke van a litteratúrában az ere
detiségnek? A vitatkozó társaság egy tagja a kő
vetkezőket mondta:

*

Minden valamire való író önmagát írja. Csak azok 
a különben is nagyon jelentéktelen pszeudóírók, 
akik vakon és tehetségtelenül utánoznak valamely 
más szerzőt, csak azok írnak valami egyebet (és 
nem magukat) a „müveik“-ben. De aki formában 
vagy tartalomban, vagy mind a kettőben, elüt ezek
től a félíróktól és nemegészemberektől, az többé- 
kevésbbé a saját gondolatait közli az olvasóval s a 
maga színeivel, hogy úgy mondjam: a saját festé
kével, a maga külön tintájával dolgozik. így aztán 
sok könyvnek a sorsa és az értéke attól függ, hogy 
mennyit ér az írója? . . .  S még az amorális, sőt 
az immorális író könyve is értékes lehet, ha az írója 
leikéből pattan ki s őt magát adja, rajzolja, festi,
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— mert ha a moráljának nem is hü tükre mindig 
ez a könyv, hűséges visszhangja lesz az a szerzője 
gondolkozásának, az írói tehetségének s az ő eset
leg kiváló elméjének. így aztán olykor egy erkölcs
telen írónak a müve is kitűnő lehet, sőt — egyné
mely kritikusnak a szenteskedő szemforgatása el
lenére — egyenesen klasszikussá válhatik s meg
lehet, hogy idők múltán, amikor már nem emlékez
nek a „hírhedt“ ember életrajzára, a tiltott köny
veknek az indekszéről az iskolákban olvasandó 
példányszerü műveknek a lajstromára kerül. S épp 
úgy megtörténik, hogy a legmorálisabb szerző „al
kotásba értéktelennek fog feltűnni, nem mindig 
azért, mert a jó úr nem tud írni (lehet, hogy tud), 
de elsősorban azért, mert nem magát írja. Mert a 
komoly olvasó s nemcsak az, aki esztétikai kép
zettségű, egyéniséget keres minden könyv mögött; 
s nem kell éppen szakképzett kritikusnak lenni an
nak az olvasónak, aki már a könyv első ívénél tisz
tában van azzal, hogy erős íróval van-e dolga, azaz: 
eredeti szellemmel vagy pedig gyenge epigonnal, 
utóérzővel vagy épp utánzóval?

Ha valahol, úgy az irodalomban nincsen szükség 
utánzókra. S egy némi eredetiséggel föllépő, nem 
nagytehetségü író érdekesebb, mint az esetleg 
virtuóz módon mesterkedő imitátor, — mert az 
előbbi önmagát nyújtja az olvasónak s így po
zitív nyereséggel szolgál, míg az utóbbi csak má
solattal kedveskedik neki. S ezen nem változtat so-
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kát, hogy az illető esetleg nagy írót másolt vagy 
épp a legnagyobbat írta meg még egyszer. Musset, 
aki sokat tartott az eredetiségére, büszkén mondta, 
hogy kicsi a pohara, dé a magáéból iszik s a müveit 
olvasó többre is becsüli őt, mint azokat a könyv
gyártókat, akiknek esetleg nagy a poharuk, de a 
máséból szürcsölgetnek. A közönségnek csak egy 
Shakespeare-re van szüksége s nem többre s egy 
új dráma, ha igazán eredeti felfogás, világnézet 
vagy bölcselmi gondolkozás nyilvánul meg benne, 
nagyobb gazdagodását jelenti a kor irodalmának, 
mint egy ú. n. shakespeare-i színmű, amelyet az 
avon-i hattyú módszere szerint „készített remekbe“ 
a szorgalmas utánzó. S nincs igazuk azoknak a kri
tikusoknak, akik egynémely új magyar lírikusoknak 
azt vetik szemükre, hogy nem úgy irnak, mint Arany 
János — és nem oly szépen. Tagadhatatlanul nem 
írnak olyan szépen, mint nagy Aranyunk, de más
képpen írnak s már ez is érdem, ha a verseik ma
gukban nem rosszak. Mert nincs szükség több Arany 
Jánosra, mint egyre (s adjunk hálát az Istennek, 
hogy egyet adott!) s ha kettő volna ilyen vagy há
rom, az nem jelentene számunkra dupla vagy há
romszor annyit, sőt talán semmivel se többet. Mu
tatja a máskülönben pompás Arany László esete, 
aki fia volt a nagy poétának s mert a bűvölő köré
ben élt, ebben az „arany“-os költői levegőben, 
akaratlanul és tudattalanul vált a nagy Mester után
zójává. Talán nem is volt az, csak hasonló, rokon
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tehetség, kongeniális szellem, aki szakasztott oly 
nyelven írt s olyan formákat használt, mint a nagy 
modellje. S tragikus elkeseredésében fölhagyott az 
írással, mert míg nagyon fájt neki, hogy dicső elődje 
törpe epigonjának nézték, szinte fölöslegesnek 
ítélte magát a költészetben s harakirit hajtott ma
gán végre, amikor letette a tollát, amely pedig 
majdnem oly szép verseket varázsolt a papirosra, 
mint az ő nagy mintája: a „Toldi“ szerzője. Ez az 
Arany László esetébenprivát szerencsétlenségvolt, 
egyéni tragédia, amelyet mélyen sajnál a nemzeti 
poézis minden barátja, de többé-kevésbé beáll némi 
kis konfliktus minden oly esetben, amikor valamely 
költő az ő nagy bálványának az imádatában nem 
talál eredeti dallamot a kobzán s olyat énekel, amit 
már hallottunk mástól. Ezek a máskülönben tiszte
letreméltó egyéniségek nagyon jól teszik, hogy nem 
vonnak le magukra nézve olyan súlyos következ
ményeket, mint a sokkal jobb irodalmi sorsra méltó 
szépjellemü, boldogtalan Arany László, de el le
hetnek készülve arra, hogy e konzekvenciákat a 
közönség fogja levonni az ő rovásukra. Mert az ol
vasó, ha gondolkozik (s ezt néha az olvasó is meg- 
cselekszi), rájön, hogy a legnagyobb író és a leg
kiválóbb művész is csak egyszer kell neki s nem 
többször, s ahogy nem kíván még egy Dante-t s 
még egy Michel-Angelo-t az eddigiek mellé, úgy 
nem eseng még egy Arany János után, aki külön
ben olyan nagy ő maga, hogy úgy se érheti el, aki
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a nyomdokaiba akar lépni. Meg aztán kérdés, iga
zán nagy tehetség-e az, aki nem önmagából ír s 
nem önmagát írja, hanem rátámaszkodik valamely 
olyan kitűnőségre, akiről azt szokták mondani, hogy 
„iskolát csinált?“ Kérdés. Elsőrendű talentum nem 
lesz az semmiesetre, mert a genie-nek, sőt az iga
zán nagy tehetségnek is első és legfőbb jellemvo
nása: az eredetiség. S aki már mester, az nem akar 
iskolába járni, az maga csinál iskolát, vagy ha ehhez 
gyenge, akkor legalább a maga lábán jár s nem a 
másén.

Erényt vetünk hát annak a szemére és nem hibát, 
akit azért korholunk, mert nem valamelyik nagyun- 
kat mímeli. Egy új Arany, egy most föllépő Petőfi 
vagy egy ma éneklő Vörösmarty különben is ana
kronizmus volna. Már Tóth Kálmánt, aki pedig bá
jos szép verseknek a kitűnő szerzője, már Tóth Kál
mánt is elkésett Petőfinek nevezték, akik azt talál
ták, hogy e jeles dalköltőnek egyik-másik poémája 
emlékeztetett elődjének az édes danáira. Mennyi
vel inkább késett volna meg Ady, ha nem a maga 
líráját dalolja nekünk, hanem — amint sokan nai- 
vul kívánták tőle — aranyjánosi költeményekkel 
próbál szerencsét! Csak jó versek vannak és rosz- 
szak, de egy vers se rossz azért, mert új hangon 
van írva s nem jó pusztán azért, mert szerencsésen 
utánoz valamely kiváló mestert. Ha rosszak az Ady 
versei — s vannak köztük rosszak, — utasítsátok 
őket vissza, mert rosszak s ha jók — s igazán na- 
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gyón sok jó van köztük, — akkor fogadjátok el 
őket, ha nem is hasonlítanak az Arany Jánoséihoz. 
S örüljetek, hogy nem hasonlítanak rájuk. Mert új 
költészet kell ide s nem régi. S bele kell nyugod
nunk, hogy azok, akik ma gyönyörködtetnek ben
nünket a verseikkel, kisebbek, mint a legjobbak, 
de örülnünk kell azzal, hogy mások, hogy erede
tiek, hogy újak.



ÍRÓ É S  PO LITIKU S

I 13





Az írót nem ismerik el jó politikusnak, még ak
kor se, ha kiváló politikai érzéke és előérzése van, 
míg a politikust könnyen ismerik el jeles írónak, ha 
csak egy hajszálnyival ír jobban, mint egy nem 
egészen tehetségtelen gimnazista. Oka ennek a 
különös — s az íróra nézve sértő, a politikusra el
lenben igen hízelgő — jelenségnek az, hogy az 
írót ritkán tartják okos embernek (hiszen rendsze
rint tehetséges I), a politikust pedig mindig annak 
tartják, — hiszen olyan dolgot csinál, amihez nagy 
okosság, sőt kivételes ravaszság szükséges: politi
zál! Már most, — gondolja a técé közönség — ha 
az író úr nem okos, hogy’ legyen őkelme ügyes 
politikus? Ellenben a politikus, aki notórius okos 
férfiú, hogyne tudna jól írni, amit minden tehetsé
ges író is tud?

A valóság természetesen egészen másképpen 
fest, főleg in foro interno. Az igazság az, hogy az 
író — sőt a költő is — tulajdonképpen született 
politikus s így hivatott, ha nem is hivatásos poli
tikus. Nem pusztán azért, mert ő is elég okos em-
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bér (kivéve azokat az ostobákat, akik az írói tár
sadalomban is megteremnek), de mert azok a tulaj
donságok, amelyek a jó politikusnak legnagyobb 
ékességei: emberismeret, helyzetfölismerés, gyors 
gondolkozás és a kifejezés plaszticitása, sőt bizo- 
nyos fokú műveltség is, rendesen megvannakbenne. 
Ellenben hány politizáló egyéniséget ismerünk, 
akiknél ezeknek a kvalitásoknak egynémelyike tel
jesen hiányzik s a többi is csak kicsi mértékben van 
meg! Azt hinné hát az ember, hogy a politikai aré
nán szívesen látják a tehetséges írót, s hogy erre 
ott fényes karriér vár. Szó sincs róla. A politika ir
tózik a művészettől s nem szereti a lege artis meg
konstruált mondatokat s a zsenialitás és intuíció 
által sugallt akciókat.

Az a példa, hogy Disraeli befolyásos politikus és 
vezető államférfiú lett, nem hazudtolja meg ezt a 
szabályt, sőt még kivétel se tőle, mert a jeles férfiú 
nem volt valami kiválóan tehetséges író s ha nem 
lett volna belőle lord Beaconsfield, a nem éppen 
mulatságos regényeit sokkal kevesebben olvasnák.

A parlamentekben és egyéb politikai testületek
ben mindenütt másodrendű alakoknak nézik az író
kat, s nem bíznak olyan feladatokat rájuk, amelyek
hez nagyobbfokú okosság kell. Legföljebb kultúr- 
ügyekben hallgatják meg őket, amelyekhez — a 
vérbeli politikusok állítása szerint — hivatalból kell 
érteniök valamit. A parlamentek története és egyéb 
közdolgokkal foglalkozó testületeké más megálla-
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pításra vezethetné a t. politikusokat. Annak a beis
merésére például, hogymajdnem mindégírók voltak 
azok (sőt néha lírai költők), akik megjósolták, hogy 
mi lesz és sohasem a vérbeli „országiárok“. Már 
pedig bölcs államigazgatást csak úgy tudok elkép
zelni, ha a kormányzók nemcsak a múltat ismerik, 
de tisztában vannak a jelennel és — amennyire 
emberi elmével lehetséges — előrelátják a jövőt. 
A métier-politikusoknak a furfangja, ravaszsága és 
józan emberi esze (ami tagadhatatlanúl megvan e 
jó urakban), nem tudja pótolni ezt az írói készséget, 
így hát, amikor az országot igazgatják, szemben áll 
nemcsak néhány párt egymással, de szemben áll a 
kormány és a parlamenti közvélemény korlátolt
sága is a politizálni vágyó írók nagyobb szellemé
vel, amely a nagy többségnek ránehezedő súlyánál 
fogva a szárnyait se képes kibontani.

Világos, hogy ez tudattalanul azért van így, mert 
a politikus irígyli a nála tehetségesebb író felsőbb- 
ségét, s mert a politikusok többségben vannak az 
írók fölött, könnyen sikerül nekik háttérbe szorítani 
ez utóbbiakat. Megint példával élek. Poincaré, miu
tán megszűnt köztársasági elnök lenni és mielőtt 
miniszterelnök lett, a legismertebb írói közé tarto
zott a hazájának. Franciaországban legalább har
mincezer francia van, aki elegánsabb mondatokat 
alkot, mint Poincaré, és legalább is ötszáz újság
író találkozik, aki jobb vezércikkeket ír, mint ez az 
igazándi politikus, aki a feje búbjától a cipője tal-
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páig csupapolitika. Mégse kapott senki annyi hono
ráriumot az utóbbi években a cikkeiért mint ö, és 
senkinek a Premier Pará-it se olvasták olyan ér
deklődéssel, mint az övéit. Igaz másfelől, hogy ha 
P. úr nem írta volna alá a cikkeit, a Matin száz 
frankot se adott volna darabjáért (így alighanem 
kétezerét fizetett értük), s a közönség kilenctized- 
része olvasatlanul hagyta volna őket. Ami egyéb- 
aránt nemcsak az ő cikkeire nézve törvény, de az 
írókéira is, mert a Romain RoIIand cikkei se kelle
nek a párizsi újságoknak a R. R. neve nélkül.

Igaz, vannak az írók közt is, akik antitalentumok 
a politikában, akik annyit se értenek hozzá, mint a 
politikusok. Elsősorban Victor Hugóra és Jókai 
Mórra gondolok, akik valóban nem voltak és nem 
lehettek ügyes gyakorlati politikusok, mert a csa
pongó fantáziájuk folytán sokszor realitásoknak 
nézték a délibáb játékait. De még ók is olyan út
mutatásokkal szolgáltak nem egyszer a praktikus 
államférfiaknak, amelyekért ezek csak hálásak le
hettek. Mert bennük, e nagy poétákban, eminenter 
voltmega jövőbelátásnak az a vates- i erénye, amely 
nélkül nem lehet sikeres politikát űzni. A baj az 
volt, hogy e két lángeszű embernél éppen csak ez 
az egy adomány volt meg azokból az elemekből, 
amelyek a politikust alkotják s a többi hiányzott 
bennük. De a kevésbé lírai és a kevésbé romantikus 
írói természetek közt lehetnek, sőt bizonyos, hogy 
vannak, akikben mindazokat a tulajdonságokat föl-
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találjuk, amelyek a politikusokat „díszítik“ s eze
ken kívül még olyan írói erényeket, amelyek nem 
lesznek ártalmukra az ú. n. államférfiúi kvalitások
nak. Mégse fogják őket egészen közel engedni ma
gukhoz s nem ültetik őket a politikai zöld asztalnál 
a jobb helyekre (ha csak ők maguk nem tornázzák 
magukat el odáig, mint a sokat emlegetett tüzes 
D’Annunzio és az óhnép tömegéből felbukkant, 
tehát kíméletlen Gorki), mert nem bíznak hozzájuk. 
Gyakorlatiatlanoknak, fantasztáknak és benyomá- 
sos embereknek tartják őket, akik nem értenek a 
„magasabb“ politikához. Pedig éppen ahhoz érte
nek, ellenben a sajátképpeni, az alacsony politika 
idegen tőlük.

Valamelyik olvasóm azt vethetné az állításom el
len, hogy a költők költője, Goethe, miniszter lett, 
az is maradt sokáig, közel került a politikai tálhoz, 
nagy kanalat kapott hozzá s így — nem áll, amit 
mondok. S megint csak azt felelem, hogy ez az eset 
még csak nem is az a kivétel, amely megerősíti a 
szabályt, mert nem is kivétel. A „Faust“ költője 
egykis szász hercegségnek volt a kulturminisztere 
és éppen annak, amelynek az udvarát múzsaudvar
nak hívták, s az uralkodója maga is majdnem költő 
s mindenesetre költői lélek volt. Nagyon furcsa lett 
volna, ha ennek a kis országnak (amely egyébaránt 
francia vagy magyar vármegyének se lett volna 
szertelen nagy) a Goethe idejében nem ő lett volna 
az első minisztere, hanem — mondjuk: Freiherr von
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Ploetzenstein! Poroszországban vagy az akkori 
Ausztriában Goethe bizonyára nem vitte volna 
„ilyen sokra.“

Talán büntetése a politikának, amely az éppen 
most emlitett nagy költő szerint nem épp a legszebb 
dolog (PolitischLied, garstigLied — énekli Goethe), 
hogy nem érvényesülhetnek benne azok, akik ta
lán nemesebb tartalommal tölthetnék be a kereteit, 
akik stílust, szellemet, erkölcsöt, kultúrát és — nem 
bánom — egy kis poézist vinnének abba a száraz
ságba, szürke prózába és csalafinta mesterségbe, 
amelynek együttes neve: politika. De talán — s ez 
az érem másik fele — jutalma az irodalomnak, hogy 
legalább ő marad tiszta attól a salaktól, amely a 
legtisztább szándék mellett is odatapad a legtöbb 
politikai akcióhoz, s hogy vannak tehetséges mű
velői, akik politikamentes, tehát becsületes életet 
élve, a közönségnek salakmentes olvasmánnyal 
szolgálnak, s azokat, akik a politikai vásárban 
a sok egészségtelen frázistól megcsömörlöttek, a 
költői igaznak a termékeivel vigasztalják.

író és politikus így állanak egymással szemben, 
olyan harcban, amelyet ők se éreznek s a publikum 
talán nem is sejt. A harc mégis folyik láthatatlan fegy
verekkel és sebek is esnek, amelyeket alig éreznek 
a küzdők. S a szerepek köztük így oszlanak meg: 

A pillanatnyi sikerek a politikusokéi, — övék a 
jelen. A jövőt az írók látják jobban, ők jövendölik 
meg s az az övék.



K É T  R E G É N Y





A régi Kapucinéria, amely előbb a Korona-kávé
házban és később a Kammon-ban székelt, nem volt 
olyan fontos társulás, mint a hatvanas években 
támadt s a hetvenesek közepén föloszlott Kávé
forrás. Ez utóbbi valósággal irodalomtörténeti ala
kulat volt (persze, csak utóbb, a megszűnése után 
derült ki róla, hogy az), amaz csak irodalmi. A 
Kávéforrás egyívású, egycélú, azonos becsvágyó, 
egymással mindenben szolidáris tehetséges fiatal 
íróknak a militáns csoportosulása, amely mara
dandó eredményeket produkált a közéletben, a saj
tóban, a színpadon s a könyv-irodalomban, — a Ka
pucinéria különböző életkorú, más-más ambíciójú, 
klikket nem alkotó íróknak az alkalmi egyesülése 
volt csak, amely mélyebb nyomot nem hagyott 
sehol, legfeljebb a társaság egyes tagjainak a lel
kében. (Az enyémben is.) A Kávéforrás-társaság 
nemcsak baráti kör, de az akkori ifjú Magyarország 
íróinak a komoly és céltudatos tömörülése, amely
nek Bérezik Árpád szerint bevallott és határozott 
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célja is volt: „megteremteni az új, modern Magyar- 
országot.“ A Kapucinéria készen találta ezt a Ma
gyarországot, nem lehettek hát vele valami nagy 
tervei. Az csak egy bureau d ’esprit volt, ahol estén- 
kint olyan elmés diskurzust folytattak a kapucine- 
resek, aminő tellett tőlük. S valami csak tellett, 
mert sok tehetséges író járt oda, s egyiknek-másik- 
nak volt is mondanivalója.

Néha nem egészen értéktelen esztétikai cseve
gést is lehetett hallani. Reviczky Gyula és Tóth 
Béla epésen, Szana Tamás szelíden, Mikszáth Kál
mán humorosan tárgyalták a fölmerült kérdéseket, 
s mindenki a temperamentuma szerint vett részt a 
vitában.

Egyszer például a magyar regényírásról beszél
gettünk.

Akkor még — több mint negyven év előtt — a 
belletrisztikában Jókai volt a tromf, aki mint egyed
uralkodó ült magas, pretendensektől nem ostro
molt, irodalmi trónusán. Csak Gyulai Pál merte a 
Budapesti Szemlében megtépni a babérjait s a 
Pálffy Albert „polgári“ regényeit állítani az ő bra
vúros írásaival szembe. Természetesen mi is ezt a 
ragyogó nevet emlegettük a vitában legtöbbször, 
ha nem is azzal a kritikátlan lelkesedéssel, amely- 
lyel a fiatalság és a nővilág szokta áhítatosan ki
mondani, de azzal a tisztelettel, amely az akkori 
fiatal írókat a Mester tündöklő fantáziájának és 
imponáló termékenységének a hódolóivá tette.
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Az elismerés még se volt általános. Reviczky 
nemcsak érzékeny lelkű lírikus, de merész és objek
tív kritikus is volt, aki emellett az elfogultságig 
kedvelte a német géniuszt, s ennek még a regény
termését is. így szólt:

— Jókai a képzelhető leggyönyörködtetőbb író, 
aki egyesíti magában a Dumas pére s a Victor 
Hugó erényeit és — a szertelenségeit. Fantáziája 
megejti a képzeletünket s a termékenysége bámu
latot kelt bennünk kevesetprodukálókban, de azért 
— talán éppen a nagy termékenységénél s a gyors 
munkájánál fogva — nem tud igazán tökéleteset 
alkotni. Pompás alakjai vannak, de nincsenek gon
dosan megrajzolt jellemei. így történik, hogy a 
mellékfigurái sokszor kitűnőek, de a főszereplői 
gyakran rosszul sikerülnek. A hősei — nők és fér
fiak egyaránt— csodálatos lények,valóságos erény
központok vagy ördögi gonoszok, szóval: nem hús- 
vér-emberek. Oly jóságos és annyira elvetemült 
halandókkal nem találkozunk az életben, mint a 
milyeneket Jókai rajzol le. Szerencséje, s a mi sze
rencsénk, hogy sok genrefigurával hinti tele a re
gényeit, akik igazán emberek, s ezek képviselik a 
valószerü elemet a Jókai-könyvekben. Másik hibája 
a nagy írónak, hogy a kompozíciója nem gondos, 
s ebben a tekintetben nemcsak a szinte klasszikus 
Freytag múlja fölül, hanem Spielhagen is.

Abban az időben a Soll und Habén (Gustav Frey- 
tag-tól) és a Problematische Natúrén (Friedrich 
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Spielhagen-től) volt a két legolvasottabb német 
regény, s az architektónikus kiképzésük csakugyan 
művészibb volt a mi kitűnőségünk regényfölépí
tésénél.

Valaki megjegyezte, hogy ha a Jókai regényei
nél szabályosabban szerkesztettet akarunk olvasni, 
nem muszáj a szomszédba fáradni. Itt van mingyárt 
a Kálozdy Béla Beöthy Zsolttól, amely tagadhatat
lanul lege artis készült, bár távolról sem oly vonzó 
olvasmány, mint a Jókai regényformában elmon
dott meséi.

Ekkor Mikszáth Kálmán tette be a garast — min
den disputánkban övé volt az utolsó szó — s kö
rülbelül a következőket mondotta:

— A Beöthy Zsolt regénye meg a Jókaié eszembe 
juttat két egészen különböző metódus szerint épült 
házat. Az egyik a műépítészet minden törvényé
nek a figyelembevételével készült; benne minden 
a helyén van s a céljának teljesen megfelel, — azt 
lehet mondani: hibátlan alkotás. A távolságok se 
nagyok, se kicsinyek, pontosan kimértek, — min
den helyiség akkora, amekkorát a rendeltetése kí
ván. Igen jól el lehet benne lakni, s az ember meg
talál ott minden komfortot, amelyre célszerűségi 
és higiénikus szempontból szüksége van. De nin
csen benne semmi, ami látványossággá avatná, 
semmi olyan kiválóság, ami a szabályszerűségen 
és a rendszerességen túl érdekelhetné az embert. 
A lakónak minden kényelmet nyújt, de a vendég- 
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nek semmi érdekeset. Az útikönyvek nem fogják 
megcsillagozni s az idegeneknem kérnek permesso-1, 
hogy megtekintsék. Ilyen ház a „Kálozdy Béla“. 
A Jókai regénye ellenben fantasztikus építmény, 
ötletszerűen, szeszélyesen konstruálva, esetleg 
minden terv nélkül megalkotva. A W. C. talán olyan 
helyre épült, ahol kacér női budoárnak kellene lenni 
s az istálló aránylag díszesebb az ebédlőnél. A fo
lyosóin könnyen el lehet tévedni, s egy lépcsőt, 
amely pedig nélkülözhetetlen, a tervező építész 
elfelejtett a plánumba berajzolni. Némely szobájá
nak hiányos az akusztikája, s egy másikat nem le
het semmiképp ventilálni. És mégis: geniálisan 
épült ház, amely a tornyocskáival messziről feltű
nik, a homlokzatával közelről elbájol, s a hibái el
lenére is vonzó és érdekes. Aki benne lakik, állan
dóan érzi, hogy az építmény nem épp tökéletes, s 
nem egyszer szidja össze az öregapja teremtésit 
annak, aki a tervét csinálta, de aki mint vendég 
tekinti meg, el lesz ragadtatva tőle. Ha idegenek 
jönnek a városba, ide fogják magukat kalauzoltatni, 
ezt fogják megnézni, s nem azt az architektonikus 
törvények szerint készült szabályosat, amelyhez 
hasonlót egyebütt is látni.

. . . Ilyen beszélgetéseket folytattunk a Kapu- 
cinériában.





A R E G É N Y  É S  AZ É L E T

1 14





Bizonyos írók müveit — első sorban a Jókaiéit 
— azért olvasom különös előszeretettel, mert szo
katlanul jó, rendkívül erényes és kiválóan tehetsé
ges emberekkel találkozom bennük, olyan pompás 
asszonyokkal és olyan tökéletes férfiakkal, akikhez 
foghatókat se nagy városokban, se falun, se itthon, 
se külföldön sohase sikerült látnom. Ha úgy össze
hasonlítom e kellemes regénybeli alakokat a sze
mélyes ismerőseimmel, akik közt pedig igazán sok 
derék és kifogástalan jellemű úriember és úrasz- 
szony van, akkor ez az összemérés rendesen az 
előbbiek javára végződik kedvező eredménnyel. 
Ez ugyan a regényíróra nem jelent éppen föltétlenül 
hízelgő kritikát, de épp oly kevéssé jelent elítélést, 
mert elismerés, hála, sőt elragadtatás sugárzik ki 
belőle azért, hogy olyan ritka kvalitású emberpél
dányokkal és olyan szeretetreméltó jellemekkel 
hozott bennünket össze, akik csakis az ő elképze
lésben gazdag müveinek az érdekes fejezeteiben 
találhatók. Ezeknek a jeles íróknak — és első sor
ban Jókainak — köszönhetjük, hogy igazán nemes- 
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szabású és evangyéliomi jóságú angyali nőkkel és 
isteni (vagy legalább is félisteni) férfiakkal is össze
ismerkedhettünk, olyan pompásan szabott halan
dókkal, akikhez hasonlókat hasztalan keresnénk a 
legelőkelőbb szalonokban s a legfeudálisabb ka
szinókban s így természetesen az olvasókörökben 
s a kávéházakban is.

Bizonyos, hogy nem én vagyok az egyetlen re
gényolvasó, aki ezt a hálát érzi és ezt az elismerést 
kifejezi az irodalmi jótevői iránt. Bizonyos, hogy 
e szórakoztató könyvekben az önök alázatos szol
gáján kívül is sokan akadtak olyan vonzó ismerő
sökre, akkikel szívesen volnának állandóan együtt, 
s örömest cserélnék föl velük azokat a húsvérösz- 
szeköttetéseiket, barátaikat és jóismerőseiket, akik
kel a hivatalban együtt körmölnek vagy esténként 
együtt kártyáznak. Ez természetesen lehetetlen, 
de azért így se volna szép tőlük, ha nem éreznének 
hálát e kedves könyvek és azok kitűnő szerzői 
iránt, akik őket olyan — szellemileg és erkölcsileg 
egyaránt — előkelő társaságba vezették . . .

Mily jóleső érzés, ha az élet csúnya vásárjában 
elfáradt szemünk megpihenhet e rokonszenves re
gényalakokon! A legraffináltabb olvasó is elfelejti 
egy-két órára vagy percre, hogy nem él, hanem 
olvas, hogy az alakok, akiket itt fölvonulni lát, nem 
eleven emberpalánták, hanem papirosfigurák; hogy 
a szertelen fantáziájú költő annyi nemes tulajdon
sággal ruházta föl a hőseit, amennyit a való élet 

212



embere el se bírhat. . .  S ha ez egy-két boldog óra 
vagy ez a néhány jótékony perc elmúlt, bizony 
őszintén sajnálja az ily könyv olvasója, hogy az 
életben nem tudott olyan ismerősökre lelni, akik 
hasonló szimpátiákat válthattak volna ki a leikéből, 
mint ezek a poétái képzelőtehetséggel és szertelen 
túlzással megkonstruált tökéletességek. . .  A Char
les Dickens egyik különös regény alakja jut eszembe, 
aki annyira rajongott a régi klasszikus korért s an
nak az embereiért, hogy kortársai között sehogyse 
tudta magát jólérezni s azokat mind kicsinyeknek 
és jelentékteleneknek ítélte, — nem is méltók arra, 
hogy szóba álljon velük. S mikor egyszer azt kér
dezték tőle, kivel szeretne a legszívesebben meg
ismerkedni és társalogni, azt felelte: Ciceró-val. 
(Aki csakugyan szerfölött érdekes ember volt, amint 
azt róla Boissier úr megírta) . . .  E regények olvasói 
közt is lesz bizonyára nem egy, aki arra a kérdésre, 
kinek a társaságában óhajtana ebédelni vagy kivel 
kívánna táncolni, azt válaszolja majd, hogy Berend 
Ivánnal és Kárpáthy Zoltánnal, Evilával vagy Pálma 
grófnővel. S ezek az olvasók mindenesetre elő
nyösebb helyzetben vannak, mint a Dickens komi
kus különce, akinek sohase sikerült a nagy orátor- 
ral és ékesszavú prókátorral összejönni. Ők akkor 
lehetnek együtt a Dumas, Hugo Viktor és Jókai 
regényhőseivel, amikor a velük való társalgásra 
kedvük támad, amikor a reális élet kevésbbé ideális 
embereinek a köréből az eszmények közé akarnak 
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menekülni, valahányszor e Mesterek írásait a ke
zükbe veszik. El se kell menniük hazulról. . .  Csak 
éppen hogy nem ebédelhetnek és nem táncolhat
nak velők, mert ez már majdnem olyan nehéz do
log, mint a Tuszkulánum volt tulajdonosával pole
mizálni. Ámbár, némi fantáziával. . .

Irigyeljük ezeket a kitűnő regényírókat — és első 
sorban Jókait — akinek az életben is ilyen derék is
merőseik voltak. Mertbizonyos, hogyismertekilyen 
tökéletes gentleman-eket és ilyen perfekt úrinőket, 
vagy hogy azokat az urakat és hölgyeket, akik
kel érintkeztek, ilyeneknek látták, ami utóvégre 
teljesen egyremegy, — máskülönben nem festhet
ték volna őket félelem- és gáncsnélküli lovagoknak 
és szépségben s jellemben egyaránt makulátlan 
nőszemélyeknek. Az író, hacsak nem karrikaturista 
vagy freskófestő, olyanoknak rajzolja és állítja be 
az embereit, aminőknek látja őket, — s nem is tudja 
másképpen, mert hiszen, csakúgy mint a festő, a 
szemén keresztül alkot. Jókai bizonyosan ismerte 
— vagy olyanoknak nézte — mindazokat a sok
tudású, nagyerejü, kiváló tehetségű és csodás jel
lemű urakat, s azokat a tündérszép, meséskarcsú- 
ságú, jóságos, büszke és okos hölgyeket, akiknek 
portréit az ő száznál több kötetében mint egy tarka 
arcképcsarnokban fölvonulni látjuk. Minő kár, hogy 
nekem és Neked, nyájas olvasómnak nincsen ilyen 
csupajót és merőszépet látó szemünk, amely lehe
tővé tenné, hogy a prózai életben — azaz a ma- 
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gunkéban — levő ismerőseink között mi is találjunk 
hasonlóan érdekes jelenségeket s a tökéletességük
kel lebilincselő egyéniségeket, mint az említett s az 
„életből vett" regényekben. Ó, ha ezeknek a nemes 
cselekedeteiben, az ő előkelő gesztusaikban s az aj
kukról elhangzó erényes és önzetlen mondásokban 
gyönyörködhetnénk olykor-olykor, amikor a társa
ságunkkal vagyunk együtt I Óh, ha ezek közül vá
laszthatnék útitársainkat, a kártyázópajtásainkat, a 
barátainkat és az ellenségeinket! Főleg ez utóbbia
kat, akik olyan lojálisak, olyan lovagiasak és a bosz- 
szúállásuk eszközeiben olyan válogatósak ezekben 
a fantasztikus, de meleg és szép írásokban!

Óh, akkor mi is szépnek látnók a világot és élésre 
érdemesnek az életet! Akkor el volnánk bájolva 
az embertársainktól, s mindent elkövetnénk, hogy 
azok is szeressenek bennünket egy kicsit. És akkor 
nem születnének meg az ehhez hasonló sirámok 
(amelyekkel most telisdedtele van az irodalom); 
nem a pesszimizmus, a jövő félelme, a Schwarzse- 
herei s a szaggatottság volna az írásaink vezérmo- 
tivuma, — vidám kis manók szökellnének ki a tinta
tartónk öbléből s a toliunk tréfás kedvben róná 
egymás mellé a mosolygó betűket. Mert aki hősök, 
lángelmék és angyalok között él, s csupa derék, 
önzetlen, hűséges és becsületes emberrel érintke
zik, annak nincsenek fájó csalódásai és állandó ke
serűségei. S akinek nincsenek kedvetlenségei, az 
nem mond kellemetlenséget az olvasóinak se . .  .
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Z S U R N A L I S Z T Á K

írni róluk, — akik mindenről mernek írni, — fö
lötte nagy merészség.

Az ember okvetlenül megsérti a zsurnalisztákat, 
akikről a legjobb akarattal se lehet csupa dicsére
tet zengeni, és épp oly bizonyosan magára hara
gítja a publikumot, amely nem szívesen hall bármi 
kevés jót is a jóltevőiről, akik nélkül halálra unat
kozna és sose tudná meg, hogy mi az újság, amire 
pedig ugyancsak kíváncsi, s akiket teljes meggyő
ződéssel gyűlöl, mint ahogy a jóltevőket szokás... 
Mégis közreadom az alábbi jegyzeteket, amelye
ket azonközben vetettem papirosra, amikor afölött 
elmélkedtem, mi az oka, hogy az újságíró kicsiny
léssel tekint a közönségre, és honnan ered a — 
néha szinte ádáz gyűlölet, amelyet az olvasó érez 
a hírlapírók iránt? Mért veti meg az előbbi azt, 
akitől él s mért gyűlöli ez utóbbi azokat, akiktől 
szellemi táplálékát, sőt a politikai meggyőződését 
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is készen, formába öntve, tálalásra alkalmatos mó
don kapja?

Azért nézi le az újságíró a közönséget, mert ez 
gyűlöli őt, avagy azért gyűlöli a publikum a zsur- 
nalisztát, mert az megvetést mutat iránta, — nem 
tudom bizonyosan. Semmiesetre se csupán ezért 
. . .  Mentalitási és világnézeti eltérések is nagy sze
repet játszanak itten, és nem kis szava van annak 
a körülménynek, hogy a homo sapiens világában 
alig található még kétfajta lény, amely annyira 
különbözne egymástól, mint egy átlagolvasó meg 
egy szokványhírlapiró.

Remélem, hogy amit most erről a tárgyról itt 
— és máskor egyebütt — lejegyzek, nem fogja 
még barátságtalanabbá tenni azt a feszült viszonyt, 
amely e két egymásrautalt észlény között, amióta 
újságok jelennek meg, fennáll.

*

Az újságíró eleven és fiatal (még ha öreg is), az 
olvasó pedig lomha és öreg, ha fiatal is. Úgy-e ter
mészetes, hogy ennek a kettőnek bajos egymást 
megérteni? Annál is bajosabb, mert semmi remény, 
hogy az újságíró meg akarjon öregedni, — gondol
janak a még mindig fiatal, harcias és eleven Rákosi 
Jenőre! — s a publikum képes legyen az újságjához 
hozzáfiatalodni.

*



Mégis, bizonyos idő múlva összeszoknak. Az 
újságíró, ha állandóan van egy lapnál, nemcsak 
ugyanannak a vállalatnak, de ugyanannak a kö
zönségnek dolgozik mindig, ez utóbbit kiismeri, s 
mert rugalmas a tolla (néha a lelkiismerete is), úgy 
ír, ahogy az szereti, és hogy a legegyszerűbb ol
vasója is megérthesse. Másfelől az átlagolvasó, 
ha mindig ugyanazt az újságot olvassa (amelyet 
így is lajbzsurnáljává avat), lassankint megbarát
kozik annak a stílusával, s az eleinte idegenül, sőt 
riasztólag ható szellemével, magáévá teszi a lap mo
rálját, politikai meggyőződését és a világnézetét, 
s végül annyira hatása alá kerül, hogy a konzul
tálása nélkül még véleményt sem mer mondani. 
Aminek milliók közül való bizonyító példája az a 
nyárspolgár, aki arra a fogós kérdésre, hogy va
lamely politikai kérdésben mi a nézete, azt a ki
búvó feleletet adta: „Még nem tudom, mert márna 
még nem olvastam el az újságot“ . . .  Ennél a pszi
chológiai momentumnál tehát az olvasó eléri pályá
ján azt a magaslatot, amelyen szereti az újságot. 
De csak az övét. És esküszik a lap minden sorára. 
De csak azokra, amelyek az ő lajbzsurnáljában so
rakoznak egymásra. A többi újságot és a többi új
ságírót pedig vígan — s néha elkeseredetten — 
szidja és gyűlöli tovább, s nem győz csodálkozni, 
hogy ha már nem akasztják föl valamennyit, mért 
nem csukják be legalább őket?

*
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Ami az újságírót illeti, az egyrészről koncilián- 
sabb s másrészről kritikusabb természet. Meg
szokja a közönségét, — könnyebben és gyorsabban, 
mint ez őt, — meg is szereti egy kicsit, de a véle
ményét nem változtatja meg róla. Lenézi azontúl 
is, de ezt bizonyos szimpátiával teszi, a felsőbb- 
ségnek megbocsátásával, mintha mondaná: „Va
lami sokat nem tartok rólad, jóember, de békében 
akarok élni veled, ha már arra vagyok ítélve, hogy 
neked írjak, s te arra rendeltetve, hogy az én vé
leményemet add ki a magadénak.“

*

Nos igen, a maga újságját s a maga újságíróját 
végre megkedveli a nyájas olvasó, de a többi la
pot s különösen a többi újságírót soha. Ezeket el
lenségeinek tekinti s ő is ellenségük nekik. Az ol
vasó olyféle viszonyban van a zsurnalisztákkal, 
mint az antiszemita a zsidókkal. Ez utóbbi ugyan 
„kelleténél jobban“ gyűlöli ezt a szerencsétlen fe- 
lekezetet, de azért neki is van egy kivételes zsi
dója, akit nem tesz felelőssé a kommunizmus pusz
tításáért, a lisszaboni földrengésért, a háború ki
meneteléért, a Vezúv kitöréséért, a gyermekhalan
dóságért és a munkanélküliségért, sőt még a pog
romokért és a bombamerényietekért se, — van 
egy saját külön izraelitája, akit szeret, becsül s akit 
egy esetleg rendezendő Szent Bertalan-éjszakán 
nem fog bántani. . .  Az olvasó is azt az újságírót, 
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akinek a vezércikkeiben gyönyörködik, a szívébe 
fogadja és annyira megbecsüli, hogy nem is tekinti 
zsurnalisztának, hanem becsületes, igaz embernek, 
akinek kár volt erre a rettenetes pályára lépni, s 
akit ezért a szerencsétlen elhatározásáért éppen 
úgy és nem kevésbbé sajnál, mint ahogy egyné
mely antiszemita polgártárs nem győz búsulni a 
zsidó barátja malőrjén, aki oly rosszul született, 
pedig a szellemi és az erkölcsi lényénél — főkép
pen pedig a fölvilágosultságánál s az előítéletnél
küliségénél — fogva megérdemelné, hogy ő is 
jobbfajta ember, azaz antiszemita legyen.

*

így hát, mivíifiogy minden olvasó csak egy új
ságírót szeret, el lehet mondani róla, hogy álta
lában bizony nem tünteti ki rokonszenvével a hír
lapírói kart, mint ahogy az antiszemita azért, mert 
egy zsidónak megbocsátja a fentebb elősorolt sok 
társadalmi bajt és elemi csapást, nem szűnik meg 
tizenhárompróbás hamisítatlan zsidógyülölő lenni. 
A két kritikus egyébaránt — a hírlapolvasó és az 
antiszemita — ezen a ponton gyakran találkozik, 
mert az újságíró, akiről itt szó van, igen sok eset
ben zsidó. És az antiszemitaság, meg az újságíró- 
gyűlölet között tagadhatatlanul van némi kap
csolat. Én legalább nem láttam még antiszemitát, 
aki nem gyűlölte volna többé-kevésbbé az újság
írókat is. Mert hiszen egyik legnagyobb panasza 
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épp a sajtó Verjudung-ja német földön, és az el- 
zsidósodása más néhány országban.

Az újságírókat majd kevésbbé fogják gyűlölni, 
ha kisebb lesz az antiszemitizmus. De mert erre 
nem sok a kilátás, csak az a remény marad, hogy 
jobban kedvelik majd őket akkor, ha kevesebb lesz 
köztük a zsidó.

*
Nem tudom, óhajtandó-e ez? Nyerni fog-e a 

zsurnalizmus és boldogabb lesz-e az emberiség, 
ha az újságvállalatoknál is életbeléptetik a nume
rus clausus-il Félek, hogy nem. Mert úgy látszik, 
az újságírásra több tehetsége van a zsidónak, mint 
egynémely más emberfajnak. Ezt a megállapítást 
nem cáfolhatja meg az a kétségtelen tény, hogy 
nagy számmal voltak és vannak kiváló keresztény 
zsurnaliszták, akik toronymagasságra emelkedtek 
tehetségben és tekintélyben a zsidó kollégáik fölé, 
ellenben abból a statisztikai adatból, hogy tízmillió 
zsidó nem sokkal kevesebb zsurnalisztával „aján
dékozta meg“ az emberiséget, mint pár száz mil
lió egyéb felekezetű ember, mégis az derül ki, 
hogy ez a nép erősen hajlamos a zsurnalisztikára 
s hogy újságot kitünően tud csinálni és irni. S 
nem tudom, mely nemzetnek áll érdekében, el
riasztani egy mesterség üzésétől épp azokat, akik
nek kedvük van — és értenek is — hozzá?



AZ ÚJSÁG É S  AZ IGAZMONDÁS

Hazudik, mint egy esti lap, „liigt, wie gedruckt“ 
és hasonló, ezerszer ismételt szólamok kiabálják 
ucca- és kávéházszerte, mily kedvezőtlen véle
ményt táplálnak az újságok igazmondásáról a nyá
jas olvasóik.

Amellett, hogy ezek a népszerű hasonlatok erő
sen animózusak, még nagy mértékben egyoldalúak 
is, mert a reggeli lapok se hazudnak kevesebbet, 
mint a délután megjelenők, s aztán — levelekben, 
gép- és sajátkezű írásban, diplomáciai és egyéb 
aktákban, társalgás közben és bizalmas tárgyalá
sokban, sőt közjegyzőileg hitelesített írásokban is 
(ami mind nem „gedruckt“) bizony több hazugság 
foglaltatik, mint a világ összes hírlapjaiban, a kor
mányok félhivatalosait is beleszámítva, amelyek 
ex offo kénytelenek csupa valótlanságot írni s a 
többi újság által közölt valóságokat megcáfolni.

Hogy hazudnak, ez a legsürübbben fölhangzó 
vád, amelyet mindig és mindenütt azoktól hallani, 
akik újságok nélkül egy napig se tudnak meglenni, 
ők, a szenvedelmes napilapolvasók, ők azok az 
igazságkeresők, akik deákferenci óvatosságot, wa
shingtoni lelkiismeretességet s akadémikus komoly
ságot kívánnak a gyors tempóban készülő újságtól 
(ahol idő sincs rá sokszor, hogy egy „fenntartással 
közölt“ hírnek a valóságáról meggyőződhessen a 
szerkesztő), amelynek merészségei és szenzációi
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nélkül ugyancsak unalmasnak találnák nemcsak az 
újságokat, hanem a kaszinókat, sőt talán még a sa
ját életüket is. Mert az újsággyülölők éppen úgy 
vannak a hírlapokkal, mint a nőgyülölők az asz- 
szonyokkal — nem nélkülözhetik őket. S ha egy
szerre valami csoda folytán megszűnnének az ösz- 
szes lapok, épp ezek a gyülölködők sietnének újakat 
alapítani, hogy tovább boszankodhassanak a — 
hazugságaikon. Mert újságok — és hazugságok — 
nélkül jaj de unalmas volna az élet!

Egy különben igen jó ítéletü és mindenképpen 
logikusan gondolkozó barátom mondta egyszer ne
kem, hogy a lapok valószínűleg azért hazudoznak 
olyan sokat, mert jobbára fiatal emberek írják, akik
nek még nincs annyi józan meggondolásuk, hogy 
képesek legyenek megkülönböztetni a tiszta igaz
ság búzáját a valótlanságok konkolyától, s nincs 
elég felelősségérzésük, amellyel mérlegelhetnék a 
kárt, amelyet leközölt híreik okozhatnak, ha a tar
talmuk nem igaz. És hozzátette:

— Éppen ezért nagyon fiatalok kezébe nem való 
az újságírói toll. Törvényt kellene hozni, hogy negy
venéves kora előtt senki se lehessen zsurnaliszta.

Ebben az óhajtásban van valami, ami igazság
képpen hat, s én is azt hiszem, hogy bizonyos kor
ban levő zsurnaliszták jobban tudják megítélni, 
hogy mit lehet megírni, mint azok, akik még nin
csenek ebben a tiszteletet keltő korban. Kétségte
len, hogy a negyvenéves hírlapíró bölcsebb, mint 
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a huszonkét esztendős. De hát eltekintve attól, 
hogy a „felelős szerkesztő“ ritkán oly fiatal, s meg 
tudja ítélni mi való a lapba, — mit csináljon az a 
szegény fiú negyvenesztendős koráig, ha csak ilyen 
későn léphet be egy vígan hazudozó redakcióba? 
Ilymód csak igen kevés újságíró, s természetesen 
még kevesebb újság maradna. Azok az újságírói 
tehetséggel megáldott (!) fiatalemberek, akik a 
zsenge koruk miatt még nem írhatnak lapot, az „új 
kurzus“ folytán kénytelenek lesznek egyebütt he
lyezkedni el, valamely más pályán (ahol valószínű
leg többet kell hazudni), s ha ott esetleg boldogul
nak, nem lesznek bolondok ezt a karriert a fiatal
ságuk megszűntével a kevesebb babérral kecseg
tető újságíróival cserélni föl. Aki pedig a négyév
tizedes korigaz újságíráson kívül semmihez se lévén 
tehetsége, sehol se boldogul, micsoda igazmondói 
kedvvel fogja elfoglalni helyét a szerkesztőségben, 
ahol tilos a hazugság, holott az ő egész élete egy 
húsz esztendeig tartott nagy hazugság lett pusztán 
azért, hogy a lapok kevesebbet hazudjanak, s egy 
törvény miatt, amelynek egyedüli erénye: a terve
zők jóhiszeműsége?

S más bökkenő is van. A költő szerint „nem évek
ben áll a vénség“ s a mindennapi tapasztalás is 
amellett szól, hogy az ember rendesen fiatalabb 
vagy öregebb az életkoránál és sohase pont olyan 
fiatal vagy öreg, mint aminőnek az évei mondják. 
Falk Miksa 24 éves korában is negyvenesztendős 
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volt, Kaas Ivor pedig negyven (sőt hatvan) éves 
korában is huszonnégy esztendős. Tehát a negy
venéves korhatárnak a megszabása se volna egyéb, 
mint rikító hazugság, pedig ezt a törvényt a hazug
ság ellen hoznák.

Egy mód volna, ha ragaszkodunk a barátom ál
tal megpendített eszmének a megvalósításához. Ki 
kellene mondani a kötelező újságírói szolgálatot, s 
minden írástudó embert negyvenesztendős korá
ban, ha letette az Intelligenz-Prüfung-ot, besorozni 
egy, két vagy három évre zsurnalisztának. Az új
ságok e megoldás mellett kevesebbet hazudnának 
(főleg, ha katonai szigorral büntetnék a valótlan
ságok hirdetőit), de attól tartok, kevesebb elmés- 
séget is produkálnának, s a szíves olvasó megunná 
még a kedvenc újságját is, s maga volna kénytelen 
hazudni magának, — annyira hiányoznának neki a 
zsurnál-hazugságok.

Mindenképp jobbnak látszik megmaradni a régi 
rendszernél, s a még oly fiatal újságírócskákat is 
engedni írni és, nem bánom, hazudni, mert némi 
eltérés nélkül a szigorú igazságtól ez a kedves 
bohémpálya el sem képzelhető, s a fiatalság élénk
séget, esprit-t is visz be az újságba, nemcsak ha
zugságot, amihez egyébaránt — tessék elhinni! — 
az öreg zsurnaliszták sokkal jobban értenek a fia
taloknál. S az is bizonyos, hogy az ilyen fiatal, sőt 
néha romlatlan kis sajtókuli jobbhiszemü, mint a 
negyvenéves s annál is vénebb régi routinier, s a 
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hazugság, mert nincs oly ügyesen föltálalva, keve
sebb bajt csinál, mint amazé. Az ilyen fiatalember 
még hiszi azt, amit leír (ha hazugság is), amit nem 
lehet elmondani egynémely olvasóról, aki ellen
sége az újságoknak, de azért ő maga — főleg ha 
egy kissé beszédes — reggeltől estig folytonosan 
hazudozik. Egyrészt azért, hogy hazugnak ne tart
sák, s másrészt, mert ha igazat mond, betörik a 
fejét. Nem járja hát, hogy abból a pár hazugság
ból, amelyeket az újságban talál, olyan nagy kázust 
csinálunk. Az egész közélet: csupa hazugság. Épp 
az újság, amely annak a tükre és szócsöve, épp az 
legyen merő igazmondás? Quod uni justum, alteri 
aequum.

HIVATOTTAK ÉS HÍVATLANOK

írók társaságából távozik valaki, s az elmenetele 
után kérdik:

— író ez az úr?
Bohémia egy tagja feleli:
— Nem, szerkesztő.
Ebben a tréfás feleletben van komolyság is, mert 

megesik bizony, hogy a szerkesztő nem tud írni 
(írói értelemben persze), de azért esetleg — s ta
lán rendesen — jobban csinálja meg az újságot, 
mint a legkitűnőbb író. Jókai és Mikszáth — kegye
let ide, kegyelet oda! — rossz szerkesztők voltak, 
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Nagy Miklós és Gajáry Ödön pedig mintaszerűek. 
A kortársak közül azt tartották ugyan sokan, hogy 
az előbbieknek pech-jük s az utóbbiaknak szeren
cséjük volt a lapjaikkal — a valóság szerint a két 
nagy írót talán épp a ragyogó írói kvalitásaik tet
ték kevésbé alkalmatosakká a sok babramunkával 
is járó hírlapcsinálásra, mint a kevésbé tehetséges 
de sokkal gyakorlatibb érzéküMiklósbá’t és Gajáryt. 
Dumas meg Victor Hugó nem is próbáltak ezen a 
téren szerencsét, de örültek mindketten, hogy ír
hattak Villemessant úrnak az újságjába, aki nem 
jól írt s nem is tartotta magát írónak (csak vérbeli 
zsurnalisztánakl), de geniális szerkesztőnek vált be 
s a „Figaro“-val egészen új, eredeti újságtipust 
kreált, amely még ma is mintája lehet minden mo
dern hírlapvállalatnak. Móricz Zsigmondot, Molnár 
Ferencet vagy Bródy Sándort el se tudom képzelni 
jó szerkesztőnek, pedig — mondani se kell — sok
kal brilliánsabban írnak, mint a legtöbb kitűnő szer
kesztő. S volt már olyan eset is, hogy arról lévén 
szó, ki legyen egy megindítandó lapnak a szerkesz
tője, az egyik jelöltre azt mondta a kiadó:

— Nem való erre az állásra. Er schreibt mir zu 
gut. (Nagyon is jól ír.)

Persze az ilyen kiszólásokat se szabad egészen 
komolyan és szószerint venni s különösen nem sza
bad arra magyarázni, hogy ha valaki rosszul ír, 
már egyben providenciális szerkesztő is. Mert hi
szen akkor azok a vidéki újságocskák, amelyeket 
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a múlt században tanárok, tanítók, ügyvédek és 
más polgári pályákon működő derék férfiak „szer
kesztettek“, kitűnő lapok lettek volna, pedig bot
rányosan rosszak voltak.

*

Az idők folyamában minden foglalkozási ág vál
tozásokon ment át. Az orvosi prakszis, az ügyvéd
gyakorlat s a bankszakma, meg a kommerciális 
üzem, egy se olyan, mint nem is sokkal ezelőtt 
volt. Az újságírás is más ma, mint egy emberöltő 
előtt, amikor egy jeles zsurnaliszta így nyilatkozott 
a mesterségéről:

— Ha az ember hírlapíró, két dologhoz jut köny- 
nyen: párbajhoz és szabadjegyhez a színházba.

Valóban, nem is oly rég, különösen Francia- és 
Magyarországon így volt. Derüre-borúra duelláltak 
az újságírók (az igazságért vagy annak az ellenke
zőjéért) és ha csak könnyen sebesültek meg, este 
ingyen mehettek a színházba, amely számukra 
a legvendégszeretőbb módon tárt ajtót-kaput.

Most már nem verekszenek a zsurnaliszták: meg
jött az eszük és belátták, hogy nem érdemes a po
litikusok kedvéért a maguk vagy a kollégáik vérét 
fogyasztani, — de színházba se járnak már ingyen. 
Mert a színházigazgatóknak is megjött az eszük. 
Azt az összeget, amelyet a szabadjegyek repre
zentálnak, pausálé címén fizetik a lapvállalatoknak. 
Nincs az az ingyenjegyes riporter vagy esztéta, 
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aki jobban és hatásosabban dicsérhetné az előadá
saikat, mint azok a kommünikék, amelyeket ők ma
guk írnak és küldenek be s a szerkesztők kritika 
nélkül nyomatnak ki.

Az újságírónakma nincs is annyi szerencséje a szí
nésznőknél, mint volt régen, amikor a festett világ
ban oly sok függött tőle s ő kedvére lanszirozhatott 
vagy hallgathatott agyon egy szép fiatal művész
nőt (!), aszerint, ahogy az megajándékozta a kegye
ivel vagy pedig megtagadta őket tőle. A mai szí
nészet tudja, minő kevés függ attól a fiatalember
től, aki magát kritikusnak mondja, pedig csak egy 
kis színésznőre fáj a foga. S ez a kis nő is tudja, 
hogy bármily kedves ő ehhez a fiatal úrhoz, az új
ságokban mégis csak az jelenik meg, amit a „direk
ció“ küld be nekik. S a fiatal újságíró, ha színész
nőt akar hódítani, más eszközöket kell harcba vin
nie, mint azelőtt. A tolla a bűvös hatalmát ott el
vesztette s ha még oly tehetségtelen, aki forgatja, 
már nem győzhet vele.

*

Amióta Bismarck kimondta szállóigévé lett de
finícióját, amely szerint „újságíró az az egyén, aki 
eltévesztette a hivatását“, azóta még több hivatlan 
hírlapíró van, mint azelőtt volt, mert a B. nagy te
kintélyére támaszkodva úgyszólván mindenki, aki 
más pályán nem tud boldogulni, idetódul, a zsur- 
nalizmus sokatígérő hímes mezejére. Valószínűleg 
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azt hiszik sokan (s így magyarázták a nagy tekin
tély idézett állítását), hogy ha valaki nem válik be 
tisztviselőnek, papnak vagy professzornak, hogy 
az okvetlenül és szinte következésképpen beválik 
újságírónak. Pedig nem egészen van így. Lehet va
laki untauglich például katonának anélkül, hogy 
ezért használhatóvá lenne egy lap szerkesztőségé
ben. De erről nagyon bajos meggyőzni azokat, akik 
mindenáron erre a pályára akarnak lépni s azt hi
tetik el magukkal (s szeretnék másokkal is elhitetni), 
miképp az a körülmény, hogy más pályán tehetség
hiány miatt nem boldogulhattak, erre a mesterségre 
kvalifikálja őket. A Bismarck óriási tekintélye kel
lett hozzá, hogy ez a hiedelem szinte általánossá 
legyen, de amint látjuk, az ő ellentmondást külön
ben nem igen tűrő autoritása se akadályozhatta 
meg, hogy a mondását alaposan félre ne értsék.

Azt hiszem, hogy e híres szállóigét szóról-szóra 
egyenesen úgy kellene magyarázni, ahogy a szer
zője valószínűleg gondolta: az újságíró eltévesz
tette a hivatását — amikor arra a pályára lépett, 
így se igaz egészen, mert egyik-másik nem tévesz
tette el és mégis van igazság benne, mert sokan 
meg ugyancsak eltévesztették.

*

Aki elégedetlen a korával és a kortársaival, első
sorban is az újságokat és az újságírókat szidja 
(mintha ezek rontottak volna el mindent), éppen 
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olyan kevéssé igazságos, mint az, aki elégedetlen 
lévén nemzetének a múltjával és hazájának a sor
sával, ezért a történetírókat okolja. Az újság és 
annak írója a maga korának a hisztorikusa s épp 
oly ártatlan a jelen hibáiban, amelyeket revelál, 
mint a történetíró azokban a katasztrófákban, ame
lyeket lelkiismeretes hűséggel följegyzett.

Az újságírók nem mind tapintatos emberek (hi
szen utóvégre az olvasók se mind azok), — mégis 
ők nem oka semminek s egészen ártatlanok abban, 
hogy az újságjaik olyan sok komiszságról kényte
lenek beszámolni, amelyeket nem ők követtek el 
s amelyeket — tessék elhinni — ők nem közölnek 
olyan szívesen, mint amily szívesen a közönség 
olvassa őket . . .  Az újság olyan, mint a tükör, — 
annak a reflektáló fénylapja, amit ábrázolni kell. 
S tudvalevőleg a tükör nem tehet semmiről. A Gio- 
condát az is szépnek mutatja, s a gorillát csúfnak.

A R I P O R T E R

Az én kedves fiatal barátaim a zsurnalisztikában 
bizonyára nem fognak tiltakozni, ha konstatálom, 
hogy a legnehezebb diplomáciai állások egyike — 
a riporteré. A legkisebb diplomata is valószínűleg 
nagyobb úr, mint a legnagyobb riporter, de ezen a 
rangbeli megkülönböztetésen kívül csupa hason
latosság van közöttük, s alapjában véve a diplo- 
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mata egy előkelő riporter, ez pedig egy szerényebb 
állású diplomata. A nagykövet, a miniszterrezidens 
és a „chargé d’affaires“ automobilon jár, a ripor
ter villamoson vagy konflison, de mind a kettő más
nak a megbízásából és sokszor ugyanazon dolog 
után jár.

A riporter terhes föladata is az, ami az előkelő 
kollégájáé, a diplomatáé: minden érdekes titoknak, 
ha az még oly hermetice van is elzárva, a nyomára 
jönni. A különbség közte és a nagyúri megbízot
tak között csak ez: míg ez utóbbiak a titkokat el
nyelik, ő azokat kifecsegi, s hogy a diplomata ak
kor bukik meg, ha eljár a szája, a riportert pedig 
akkor csapják el, ha nincs mit fecsegnie. A diplo
matát akkor küldik penzióba, ha nem tud titkot tar
tani, a riportert pedig akkor küldik a fenébe, ha 
titkolódzik. Mert a jó diplomata sokat tud és keve
set beszél, a jó riporter pedig többet beszél és illetve 
ir, mint amennyit tud. Persze a publikum, amely 
— mint minden bölcs — a látszat után ítél, a dip
lomatát sokkal többre becsüli a riporternél, pedig 
ez utóbbi sokkal több szórakozást szerez neki. De 
háta diplomata szebben öltözködik, mint a riporter 
és szebben is hazudik. Ha a diplomata nem mond 
igazat, a jó közönség bámúlva mondja:

— Micsoda ügyesség!
Ha pedig a riporter csak félannyira tér el a való

ságtól, ugyanaz az olvasó így kiált föl:
— Hallatlan szemtelenség!
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Pedig mind a két úr igazatnemmondásának egy 
az alapja és egy az oka: az, hogy az élet hazug
ságra van berendezve. Jól tudta ezt a legkiválóbb 
diplomaták egyike, az idősebb Andrássy Gyula 
gróf, ez a kiválóan szellemes férfiú, aki méltó lett 
volna arra, hogy újságíró legyen. Egy naiv újság
írónak mondta egyszer:

— Nézze, fiatal barátom, én meg fogom mon
dani az igazat Magának, a teljes igazságot, mert 
megtehetem anélkül, hogy bajt csinálnék vele. De 
nem tanácsolom, hogy megírja.

— Miért, kegyelmes uram? — kérdezte a zsur- 
naliszta.

— Mert nem fogja elhinni senki.
Andrássy valóban nagy diplomata volt, mert is

merte az embereket. De riporter is csak az lehet 
kiváló, aki emberismerő és érti a kortársait.

A szerkesztőségnek ez a teljhatalmú megbízottja 
is csak úgy boldogulhat, ha bizonyos tekintetben 
fölötte áll az embertársainak, s bármennyire lené
zik bizonyos politikusok és más előkelőségek azt 
a „kis“ zsurnalisztát, aki vékonyra hegyezett ce
ruzával a kezében alázatosan interviewolja meg 
őket, ez az újságdiplomata bizony sokszor na
gyobb az állami diplomatánál. Ha újságírónak jobb, 
mint államférfiúnak amaz, már akkor különb nála 
s nem egyszer történik meg, hogy ha az ilyen ri
porter kihallgatásra jelentkezik a hatalmas politi
kusnál, az entrevuenek a vége az lesz, hogy az új- 
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ságíró ad kihallgatást a kegyelmes úrnak. A szó 
legszorosabb értelmében kihallgatja és minden ki
szedhetőt kiszed belőle. Nagy előnye ebben a re
lációban a „kis“ hírlapírónak, hogy ő minden hiú
ság nélkül való, sőt sokszor cinikus is, míg az ál
lamférfiak — ők se tagadják! — majdnem olyan 
hiúk mint a színésznők, s vannak olyanok is köztük, 
akik ezeknél is hiúbbak. A kicsit ügyes újságíró 
ezektől könnyen tud meg mindent, még azt is, amit 
azok nem akarnak elárulni. Mert a hiúság beszédes, 
s a büszkeség hallgatag. A hírlapok és a hírlapírók 
szerencséjére kevés államférfiú büszke és sok ál
lamférfiú hiú. Máskülönben a legtöbb politikai ri
port meg se születhetne s az esti lapok még unal
masabbak volnának, mint mostan.

A politikai „saját külön tudósító“ így hátkönnyen 
boldogul, amint mondani szokás: megél a jég hátán 
is, de a többi riporternek jóval nehezebb a dolga. 
Az ilyen „vegyes megbízott“ valóban csak annyi
ban hasonlít a diplomatához, hogy taktikusnak és 
ügyesnek kell lennie, de már a foglalkozása sokkal 
tarkább és fárasztóbb, ő  is megfordul „idegen ud
varokban,“ de ezek színházi udvarok, amelyeknek 
a talaja még sikamlósabb, mint az uralkodóké. Az
tán mindenféle kulisszák mögé kell bepillantania, 
rengeteg sok unalmas emberrel kell beszélnie (az 
eleven újságírónak minden más ember unalmas), 
mindenütt jelen kell lennie; fontosabb temetés 
épp úgy nem történhet meg nélküle, mint neveze- 
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tesebb esküvő, s mondják, hogy Hock János egy 
előtte térdeplő jegyespárt percekig váratott áldá
sára, mert a „Magyarország“ tudósítóját még nem 
látta a templomban. Szerencsére a talentumos fia- 
talembernemsokáramegérkezett (azértkésett, mert 
előbb egy kitűnő halottat nem búcsúztathattak el 
nélküle), és a jegyespár házaspárrá volt előléptet
hető. Ha a riporter úr valahogy elmaradt volna, az 
a fiatal pár talán még most is jegyben járna, míg 
így azóta esetleg el is váltak . . . Ilyen hatalom a 
riporteré, olykor nagyobb, mint a diplomatáé, aki 
utóvégre se egyéb, mint egy magasabb rangú és 
esetleg alsóbb tehetségű riporter.

A hírszerző és hírtvivő újságírónak is az a főfog
lalkozása, mint excellenciás kollégáinak, az Európa 
sorsát intéző diplomatáknak, az állig begombolt 
kabátokat lehetőleg kigombolni, s mindazokat az 
újdonságokat megszerezni, amelyekre a megbízó
jának szüksége van. Tudnia kell neki minden jelen
tékenyebb közéleti alak jövéséről-menéséről, min
den nagyobb ebédről (amelyre pedig ritkán hiva
talos), tűzesetről, párbajról, öngyilkosságról s ezek
nek motívumairól, a nevezetesebb házasságokról 
és elválásokról és sok egyéb „személyi hír“-ről. 
Jelen kell lennie mindennap néhány bizottsági 
ülésen, a nagyképűsködés, komolykodás és köz
ügyi hiúság e melegágyain, és irodalmi formába 
kell öntenie azt a sok galimatiaszt, amit ott hall. 
Mert hiába I — a legkisebb hírlapíró is formásab- 
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bán tudja magát kifejezni, mint a legtöbb közéleti 
nagyság. Sok jeles ember nem is ösmer rá más
nap a tegnap tartott beszédére, amelyeket az új
ságban olvas, s egy ankét után, amelyről bő köz
lés volt a hírlapokban, így szólt az elnöklő állam
titkár:

— Nem is tudtam, urak, hogy olyan szépen tu
dunk beszélni!

Amiről eszembe jut egy majdnem félszázados 
eset. A múlt század hetvenes éveiben az akkori 
„ifjú Magyarország“ a fürdő-utcai „Kávé-forrás“ 
nevű kávéházban töltötte az estéit. Itt jöttek össze 
az akkori irodalom kiválóbb tehetségei, akik közül 
ma már csak az egyetlen Rákosi Jenő él és ír, a 
többi: Dóczy Lajos, Bérezik Árpád, b. Kaas Ivor, 
Toldy Pista, Ágai Adolf, Molnár György, Almási 
Tihamér, Hevesi Lajos, Asbóth János, Márkus Ist
ván, stb. azóta mind elhaltak. Ha az egyetlen, aki 
életben maradt közülök, a még mindig fiatal és 
még mindig militáns Rákosi Jenő megírná a Kávé- 
forrás-Társaság történetét, sok érdekes mondást, 
elmésséget, sőt irodalomtörténeti szempontból is 
fontos adatot menthetne meg az utókor számára. 
Többek közt ezt is, ami történetesen irodalomtör
téneti szempontból nem fontos.

Toldy István és Bérezik Árpád volt a klikknek 
két legbeszédesebb, s Hevesi Lajos, meg Asbóth 
János annak két leghallgatagabb tagja. Asbóth rit
kán beszélt, Hevesi Lajos soha. Egy este különö- 
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sen vidám volt a hangulat. Toldy sziporkázott az el- 
mésségével. Bérezik kedvvel ragyogtatta az egész
séges, kedélyes humorát, és a pompás Rákosi Jenő 
se fukarkodott az ő erőteljes, eredeti és merész 
kritikájának a közbeszólásaival, Ágai pedig az ő 
jóízű Csicseri borsával tette pikánsabbá az élénk 
társalgást. Két órai nevetgélés után az egész kom
pánia egyszerre hagyta ott a füstös kávéházat, s 
mikor kiléptek az utcára, a hallgatagok valamelyike 
megszólalt eképen:

— No, fiúk, ma igazán elmések voltunk!
Az oknyomozó irodalomtörténetnek a dolga lesz 

eldönteni, hogy Sir John Asbóth szólalt-e meg ak
kor, vagy pedig a még egyszavúbb Hevesi Lajos? 
Mert akkoriban mind a kettejükre ráfogták a jel
lemző mondást.

Nos, ez a régi történet jutott eszembe, amikor 
annak a kitűnő eredménnyel végződött ankétnak 
a dolgát említettem. Mert az ott elhangzott felszó
lalásoknak a kitűnőségéhez csak annyiban járultak 
hozzá a tanácskozmány tagjai, mint a „ Kávéforrás “- 
beli esetnek a szellemességéhez Hevesi Lajos és 
Asbóth János.

így hát a riporternek, — akit pedig annyian és 
olyan sokat szidnak, — azt az erényt kell folyton 
gyakorolni, ami a legnehezebb, mások helyett is 
kell okosnak lennie. Az, amit valami nagy celeb- 
ritás ötölve-hatolva dadog el, azt ő formába önti, 
csinos szólamokkal díszíti, esprit-vel fűszerezi, szó- 
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val élvezhetővé teszi. Olyan ő, mint az a szakács- 
művész, aki a maga csodálatos mártásaival a leg- 
rághatatlanabb húsból is finom eledelt készít. S az 
ő ambícióját nem elégíti ki az, ha másképp és szeb
ben tálalhatja föl a közönségnek azt az anyagot, 
amelyet ehetetlen állapotban a közélet nagyjaitól 
kapott. A becsvágyó fiatalember (mert a riporter 
mind fiatal) eszméket szuggerál beléjük, terveket 
ajánl nekik, reformokra buzdítja s néha olyan nyi
latkozatokra és cselekedetekbe ugratja be őket, 
amelyek a legmerészebb újítókhoz méltók.

— Hát olyan nagyon okos emberek azok a fránya 
riporterek? — kérdezhetné valaki önök közül.

Dehogy I Nem éppen rendkívül okosak, bár a 
nyilvánosság sok jelentékeny emberénél tehetsé
gesebbek. De az úgynevezett közéleti nagyságok
nál mindenesetre jóval fiatalabbak. S így friss esz
méik vannak, modern gondolataik, amelyekkel sok
szor nem tudnak mit csinálni. Ha a sajátjuknak adják 
ki, senki se akceptálja őket, mert a riporternek és 
a fiatalságnak nincsen semmi tekintélye. Odaaján
dékozzák hát azokat egy riporternek a könnyelmű
ségével és a fiatalságnak az idealisztikus áldozat- 
készségével azoknak az államférfiaknak, akiknek 
van elegendő tekintélyük ahhoz, hogy a legéletre
valóbb eszmét és tervet is diadalra juttathatják.

Kár, hogy két ilyen embert, egy komoly politi
kust és egy szemfüles újságírót nem lehet eggyé- 
gyúrni. Micsoda jó államférfiú lehetne belőlük!
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A P R Ó S Á G

Az újságírókat azzal vádolják, hogy sokat hazud- 
nak. Kérdés, vájjon azok, akik ezt a vádat hangoz
tatják, több igazat mondanak-e, mint a vádlottjaik?

*
Bismarck mondása, amely szerint az újságíró: 

az az ember, aki eltévesztette a  hivatását, igen el
més, de éppenséggel nem igaz mondás, Mert a 
hivatásos zsurnaliszta, aki erre a pályára lép, akkor 
tévesztené el a hivatását, ha más mesterséghez 
fogna. Émile Girardin-ről vagy Villemessant-ról 
igazán nem állíthatta senki, hogy pályatévesztett 
urak voltak, s remélem: Rákosi Jenőről vagy Mezei 
Ernőről se meri azt mondani valaki, hogy nincse
nek helyükön a zsurnalisztikában . . .  S még kérdés, 
áll-e azokra a bismarcki ítéletmondás, akik nincse
nek helyükön a hírlaphasábokon? Kérdés, másutt 
jobbat, s többet tudnának-e teremteni? De hát min
dig azok a mondások voltak a legszerencsésebbek, 
s azok jutottak be a szállóigék idézettárába, ame
lyek elmések voltak és nem azok, melyek igazsá
got tartalmaznak.

*
Nem tudom, melyik író mondta, hogy két föl

fegyverzett őrült közül, akiknek egyike fejszével 
dolgozik s a másik írótollal, az utóbbi a közve- 
szedelmesebb. . . Talán mégse. írótollal mégse 
lehet olyan alaposan ölni, mint fejszével. S amit a 
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toll vét, azt jóváteheti a toll. Amit a fejszéről, bár
minő szimpátiával viseltessünk is iránta, bajos el
mondani.

*
Az újságnak olyan hűnek kell lenni, mint egy 

pontos jegyzőkönyvnek és olyan szórakoztatónak, 
min egy érdekes regénynek.

*
Aki az újságot szidja, a haladás ellen küzd. Mert 

hogy hírlapok nélkül tudatlanabb és elmaradottabb 
volna a világ, az kétségtelen, s hogy erkölcsösebb 
volna, az kétséges.

*
Ha az újságok olyan hangon írnának a közön

ségről, ahogy az nyilatkozik róluk, akkor a publi
kum véleménye a sajtóról jogosult volna.

A közönség szempontjából a lapnak, hogy meg
felelő legyen, jól kell szerkesztve lenni, — s hogy 
az írók meg legyenek elégedve vele, jól kell írva 
lennie. Meg kell közelítenie az irodalmat.

*
Az írót és a hírlapírót sokkal nagyobb távolság 

választja el egymástól, mint az olvasók gondol
nák. Ők maguk tudják és érzik ezt, s azért kölcsö
nösen kissé (sőt néha nagyon) lenézik egymást.

*
Az újságírónak bátrabbnak és egyszersmind óva

tosabbnak kell lenni, mint a könyvírónak. S ezért 
243 le



aztán az ellenségei szemtelennek vagy gyávának 
mondják. Pedig egyik se. Csak az, aminek lennie 
kell.

*
Abba a megvetésbe, amelyet a közönség egy 

része az újságírók iránt érez, vegyül egy adag 
irigység is. A jó emberek nem tudják megbocsáj- 
tani ezeknek a szerintük rossz embereknek, hogy 
olyan jól tudják magukat kifejezni.

*
Az újságírónak nem volna szabad sohasem el

felejteni, hogy tulajdonképpen történelmet, s néha 
bizony világtörténetet ír.

*
Amikor a hírlapírókat szidjátok, gondoljatok min

dig arra, hogy a történetírókat szidjátok. Mert ök 
írják a történelmet.

*
Mily kétségbeejtően tehetségtelenek volnának a 

hírlapírók, s mily rettentően unalmasak volnának 
az újságok, ha olyanok lennének, aminőknek a kö
zönség kívánja őket!

*
Valaki egy újságíró jelenlétében szidta a zsur- 

nalizmust. Ez egy darabig hallgatta, s végre meg
szólalt:

— Igazad van. Iparkodunk méltók lenni a kö
zönségünkhöz.



Néhány lelkiismeretlen újságíró miatt a publi
kum szidja az egész hírlapírói kart. Mennyivel elné
zőbb és keresztényibb (a különben sok zsidót szám
láló) hírlapírói kar, amely néhány értelmes olvasó 
kedvéért megbocsájt az egész újságot olvasni nem 
tudó közönségnek, amely mégis olvas újságot.

*
Miniszteri tanácsosok sokévi „hasznos szolgálat“ 

után ugyanazt a kitüntetést kapják, amely Falk 
Miksának, a nagy publicistának jutott ötven esz
tendeig tartó hatalmas munkakifejtésnek a jutal
mául. Azért a becsvágyó urak inkább óhajtanak 
miniszteri tanácsosok lenni, mint geniális publi
cisták. Könnyebb is.

*
Deák Ferencnek az a máskülönben bölcs és mo

rális törvénye, amely szerint a hírlapírónak nem 
szabad hazudni, azért nem hajtható végre, mert 
az igazat meg nem lehet megírni. írni pedig kell 
újságot. Azt a közönség el nem engedi.

*
Nem az újság hazudik, hanem a kor, amelynek 

ez a papiros a tükre.
*

A pártunkbeli zsurnaliszta — vallják be kérem, 
politizáló urak! — akkor is igazat mond, hogyha 
hazudik, s az ellenpárt írója akkor is hazudik, ami
kor igazat mond.



Mégis: a jó újság igazat is tud irni.
&

Amióta álhírlapírók vannak, azóta érdemes zsur- 
nalisztának lenni, s azóta van némi becsülete az 
újságírónak. Mert — gondolja a közönség — nem 
lehet az valami utolsó foglalkozás, amelynek any- 
nyi a szélhámosa. S így tulajdonképp az álhírlap
írók azok, akik tekintélyt szereznek a valódiaknak.



A K Ö N Y V  É S  A NŐ
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Semmi a világon se hasonlít annyira a könyv
höz, mint a nő. Abban mindenekelőtt, hogy a köny
veken kívül a nőtől lehet tanulni a legtöbbet. S hogy 
a nő is, mint a könyv, nem mindig azért érdekes, 
mert jó vagy szép, hanem valamely más okból. Sőt 
ki lehet mondani egyenesen, hogy nem a legszebb 
és a legjobb nők s nem a legszebb és a legjobb 
könyvek a legérdekesebbek s azt is, hogy a jó nők 
és a jó könyvek egyáltalában nem érdekesek. Ezek 
a derék teremtések és ezek az érdemes írások igen 
hasznosak, de éppen nem izgatok és így legkevésbbé 
sem érdekesek . . .  További hasonlatosság, hogy a 
közönség (az olvasók és a férfiak) a könyvek közt 
és a nők közt is az újságot, az újat, a frisset, a mo- 
dernt, a változatosat szereti s mind a kettőnél több 
súlyt vet arra, hogy gyönyörűséget nyújtson, mint 
arra, hogy szigorúan erkölcsös legyen. Az ó-korban 
voltak filozófusok is, akik melegebben érdeklődtek 
egy divatos és elegáns courtisane, mint a Gracchu- 
sok anyja iránt, mert az érdekesebb volt előttük.
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Arisztipp, sőt a főbölcs Szókratész is szívesebben 
udvaroltak egy illatos hetérának, például a világ
szép korinthusi Laisnak, mint a legkifogástalanabb 
életvitelű előkelő görög úri dámának. A francia írók 
és bölcsészek is Ninon de l’Enclost jobban kultivál- 
ták és gyakrabban frekventálták, mint a szintén 
szellemes, de nagyon jó erkölcsű Sévignéné asz- 
szonyt, mert amaz — érdekesebb volt nekik. Hiába, 
a nőt a szerelem, helyesebben a szerelme teszi 
vonzóvá, vonzóbbá minden más jó és rossz tulaj
donságánál. S ma is, franciák, magyarok és egyéb 
férfiak, jobban érdeklődnek a nagy prima- és rima
donnák, mint a feminista vezérhölgyek és más ér
demes és hozzá még szép és kifogástalan hírű asz- 
szonyszemélyek iránt. Valóban: lecture-nek ők 
nagyon kellemesek s aki nem álszenteskedő, szí
vesebben forgatja, lapozgatja ezeket az érdekes 
könyveket, mint a legmorálisabb más olvasmányt 
s bizonyosan jobban mélyed el bennük, mint azok
ban, amelyek talán egy kicsit becsületesebbek, de 
sokkal unalmasabbak.

*

A nők egy része azért nem szereti a könyveket 
(oh gens inimica Minerváé!), mert ezek konkuren
ciát csinálnak neki. A nő, aki azt óhajtja, hogy a 
férfi mentül többet foglalkozzon vele, haragszik a 
könyvekre, amelyek az ő hímje idejének egy ré
szét lefoglalják. A nők így mintegy megrövidítettek- 
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nek érzik magukat a könyvek által, ellenségesked
nek velük szemben, s néha annyira gyűlölik őket, 
mintha azok élő lények, vagy éppen az unokanő
véreik volnának. És különös! — a kártyára és 
egyéb játékokra, a különböző sportokra s a vadá
szat mindenféle válfajaira, amelyek pedig sokkal 
nagyobb mértékben távolítják el a férfit a nőtől, 
mindezekre a foglalkozásokra és szórakozásokra 
együttesen se neheztelnek oly komolyan Minerva 
engesztelhetetlen ellenségei, mint a könyvekre, 
amelyekben, úgy látszik, figyelemreméltó és első
rangú versenytársat sejtenek. Tudattalanúl a nő 
annyira arisztokrata, hogy mindama konkurrensek 
közül, akikkel a férfi bírásáért küzdenie kell, csakis 
a könyvet veszi igazán tragikusan, ezt a látszólag 
élettelen tárgyat, amely persze — s a nő ezt intui
tíve érzi — csupa élet. Úgy érzi a nő, — és túlérzi, 
mert hajlandó túlozni az érzéseit, — hogy az a szel
lem, amely vászonba vagy bőrbe van kötve, nagy 
és hatalmas vetélytársa neki, s intenzive tudja fog
lalkoztatni azt a férfit, akinek minden óráját és min
den gondolatát ő szeretné lefoglalni, — a nő. Óh, 
micsoda lenéző pillantással tudja sújtani a tudo
mányra féltékeny nő a könyvet, — mintha az valami 
veszedelmes egyéniség lenne és súlyosan, nagyon 
súlyosan megbántotta volna a kérdéses hölgyet! 
A könyvet a féltékeny természetű asszony a leg
kellemetlenebb versenytársának tartja, mert szel
lemet, életet, elevenséget lát benne, mindazt, ami- 
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vei ő szeret tündökölni. S itt nem a könyvet becsüli 
túl a nő, hanem a férfit. A könyv csakugyan nagy 
szellemképviselő, sőt sokkal nagyobb ingéniumot 
reprezentál, mint a legtöbb nő gondolná, de a fér
fiak megítélésében vastagon tévednek a könyvel
lenes hölgyek, őket becsülik túl, mint ahogy min
denben túlbecsülik őket. A férfiak nem annyira 
értelmes lények, mint a feleségeik vagy a szeretőik 
gondolják, s így a könyvek nincsenek olyan nagy
— és szerintük veszedelmes — hatással rájuk. A 
férfi rokonabb a könyvvel, — hiszen majdnem mind 
ő írta, — mint a nő, de azért nem olyan szerelmes 
beléje. A kártya és a sport sokkal jobban érdekli 
a legtöbbet, mint a különböző vászonba és bőrbe 
kötött irodalom és tudomány, s a játékasztal, a 
börze és a turf százszorta több férfit csábított el a 
hitvestársától mint a világ összes régi és új könyvei. 
Hogy mégis a könyvektől annyira féltik őket, an
nak csak az az oka, hogy nem ismerik, — ismétlem
— túlbecsülik őket. De ez az egész kampány csak 
maguknak a nőknek árt, s egykeveset a férfiaknak, 
maguknak a könyveknek semmit. Mert minden nő 
csak az ura vagy az udvarlója könyveit gyűlöli, a 
többi — az közömbös neki. Sőt olvas is belőlük, s 
néha vesz is egyet. így hát az irodalom, a tudo
mány, a könyvnyomtatás és Révaiék meg Singer- 
Wolfner fejlődhetnek nyugodtan és virágozhatnak 
tovább . . .

*



Az irodalomkedvelőnek a könyv annyi, mint a 
nővére vagy a felesége, a könyvkedvelőnek az, 
ami a szeretője. Az irodalombarát olyanformán is 
szereti a könyvet, ahogy a nővért meg a hitesasz- 
szonyt szokás: szolidan és szelíden, — az amatőr 
pedig a kedvesét: tűzzel, szenvedelmesen, lángoló 
hévvel, néha szinte perverzitásig elfajult kéjjel. Az 
irodalombarát szívesen költ a kedves könyveire — 
mérsékelt összegeket, akár a feleségére vagy a 
nővérére, akikért még kevés halandó tette magát 
tönkre, — a bibliofil nagy áldozatokat hoz, óriási 
summákat költ, a tönkrejutásig pazarol egy-egy 
kedvenc könyvének a birtoklásáért, akár egy na
gyon szerelmes és nekibolondult szeretőtartó, aki 
imádottja lábai elé rakja minden öröklött és szer
zett kincseit. Az irodalombarát a könyvet olvassa 
és azért veszi meg, hogy olvashassa, — a könyv
kedvelő böngészget benne s azért vásárolja meg, 
hogy gyönyörködjön a papirosában, a kötésén, az 
illusztrációin, a betűin vagy egy sajtóhibáján. Az 
olvasnivágyó a könyvét tisztán és rendben tartja, 
az amatőr becézi, cirógatja, minden porszemtől 
óvja. Az előbbinek a könyvtáránál a tartalom a fő, 
kitűnő írók a legjobb müveikkel vannak benne kép
viselve, s a könyvesházában találkát adnak egy
másnak a legelőbbkelő szellemek, — az utóbbi 
bibliotékájában legfőbb dolog a szép külső, a kön
tös díszessége: a legszebben nyomtatott könyvek 
találkoznak ott a legpazarabbul kötöttekkel. Az 
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előbbinek gyűjteményében a legelterjedtebb, s így 
könyvészeti szempontból klasszikussá lett, legis
mertebb könyvek foglalnak helyet, az utóbbiéban 
a ritkaság a tromf. Az irodalom barátja a legegész
ségesebb vagy a legtanulságosabb olvasmányt 
keresi, a bibliofil nem olvasmányt keres, hanem 
könyvet, amelyet valószínűleg el se olvas, máskor 
meg nagy áldozat árán vált magához, holott már 
tízszer is olvasta. Az irodalombarát a legszorgal
masabb és a legszenvedelmesebb olvasó, a könyv
barát talán nem is olvas, semmiesetre se veszi a 
könyveit olvasás céljából, és sokkal jobban szereti 
őket, semhogy olvasás által is rongálja őket. Az 
irodalomkedvelő ismereteket gyűjt, a könyvek ked
velője könyveket. Az előbbi a jó írót a legegysze
rűbb kiadásban is kéjesen olvassa, emez a legna
gyobb költőnek is csak fényes toalettben ad szállást 
s a legjelentéktelenebb pszeudóírót is besorozza 
a kincsei közé, ha szépen van nyomtatva, kötve, 
illusztrálva. Az irodalombarát tanulni akar a könyv
ből, a könyvkedvelő gyönyörködni óhajt bennük. 
Az előbbi az auktor legjobb kiadását keresi, az 
utóbbi a legszebbet. Amaz mentül több könyvet 
kíván beszerezni, emez mentül szebbekre vadászik. 
De egyben megegyeznek: mindkettőnek templom 
a könyvesháza, — az egyiké Minervának, a másiké 
Vénusznak vagy valamelyik másik léha és pajkos 
istennőnek van szentelve.



I R Í G Y S É G





Ha az irigység abból áll, hogy az ember sze
retne a más helyén (vagy a más bőrében) lenni, 
akkor a világ összes teremtményei közül Goethét 
irigylem a legjobban. Nem azért, hogy már közel 
egy évszázada, hogy meghalt, — bár ez is irigy
lendő szerencse. Azért se, mert fölvitte miniszter
ségig és titkos tanácsosságig, bár ez se rossz sors, 
és ismerek máskülönben igen derék és kifogásta
lan férfiakat, akik az ilyen karrierért odaadnák 
Goethének összes müveit félbőrkötésben. Még azt 
se, hogy korának és néhány századnak legnagyobb 
— vagy mindenesetre egyik legnagyobb költője 
volt. Amiért irigylem a Mestert, a Mesterek Mes
terét, s amiért a helyén szeretnék vagy szerettem 
volna lenni: az a kellemes viszony, amelyben ez 
a kiváló ember és pompás férfi a nővilággal állott.

Hogy kinek köszönhet többet az emberiség, ne- 
ki-e vagy Shakespeare-nek, arról még lehet vitat
kozni, s én se állítom, — az ő nagy tisztelője és 
bámuló irígylője, — hogy ő a legnagyobb minden 
korok összes írói közt. De egy bizonyos, s ez az, 
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ami őt, mint embert még kivételesebb lénnyé te
szi, mint amilyen költőnek lennie adatott, hogy a 
nők nem tudtak közömbösek maradni iránta, hogy 
húsz éves ifjúságától egészen nyolcvan esztendős 
vénségéig alig találkozott lánnyal, vagy asszony
nyal, aki ne vonzódott volna hozzá. Hiszen, húsz, 
harminc és negyvenéves korában minden férfinak 
— ha nem esett nagyon a fejelágyára — vannak 
édes hódításai és váratlan vagy várvavárt szerel
mes szerencséi, sőt jelentékenyebb emberek vagy 
különösen jólszabott férfiak még ötvenéves koru
kon túl is tudnak érdekesek lenni az olyan nők 
előtt, akik szeretik az esprit-t és azokat az érde
meket, amelyek nem kizárólagos velejárói a fia
talságnak, — de arra nincs példa semerre, hogy 
egy úriember aggkorában, a sírhoz közel, amikor 
másokra a kutya se néz (ha csak nem valami kü
lönösen hálás öreg kutya), még akkor is nemcsak 
platonikus érdeklődést, de meleg vonzalmat, sőt 
heves szerelmet tudjon kelteni ártatlan szüzekben 
és költői lelkületű fiatal menyecskékben. Hogy’ el
törpül mellette ebben a tekintetben a hozzá képest 
ifjú Napóleon, (aki húsz évvel született később, mint 
Goethe és tíz évvel korábban halt meg nála, mint 
teljesen elaggott öreg), aki minden hősiességével, 
imponáló erejével, harci dicsőségével nem tudta 
igazában magába szerettetni a nőket, akik után 
pedig sokkal mohóbban vágyott, mint a weimari 
udvar és az összes nők kegyeltje: Goethe.
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Ez a kivételes ember nagyobb volt nőkben, mint 
lírában, drámában, regényben, útleírásban együtt
véve. Mert ezek mindenikében volt egy-egy sze
rencsés vetélytársa, de a nőknél ő a Nagy Vezető, 
akiknél nem konkurrálhat vele senki. Annyi viruló 
ifjúság hajlott feléje égő vágyódással s annyi hím
poros lány virág illatozott az ő számára, hogy a Don 
Jüanok szégyenkezve bújhattak el mellette s visz- 
szavonulásuk közben udvariasságuknak a zászla
ját meghajthatják az általuk is imádott nőknek az 
idealizmusa előtt, amely jobban vonzza őket a köl
tők, mint a lovagok és hősök felé.

Az olyan költői adomány, mint a Goethéé, bi
zonyára nagyon ritka s századok fognak elmúlni, 
amíg újból támad egy hasonlóan egyetemes genie, 
— de bármennyire ritka, nem olyan raritás, mint 
az a férfitulajdonsága, amely a nőket megigézte s 
bizonyára a poetikus leikéből sugárzott ki. Akiket 
a versei meg nem nyertek neki, azokat meghódí
totta részére néhány élő szava, társalgásának a 
komoly és mégis graciózus bája, vagy megjelené
sének az olimpuszi volta. Nem tudok a történet
ben férfit, akinek hasonló szerencséje lett volna a 
szerelemben. . . ,  de nem jól mondom, nála ez nem 
szerencse volt, neki ez dukált, mert amint az olyan 
kivételes kiválóságnak több elismerés és tisztelet 
jár ki a kortársaktól, mint bárki másnak, úgy több 
asszony és több szerelem is illeti meg, mint bár
mely emberfiát. . .  Inkább adó volt ez, amely kö- 
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teles osztályrészként hullott az ölébe, semmint 
szerencse. S azért is mondtam, hogy irigylésre- 
méltó, mert a szerencséjét senkinek sem szabad 
irigyelni. . .

A lírája, a Faustja, a Meister Vilmosa, Tasso-ja 
és sok más remekműve halhatatlan emlékei ma
radnak e nagy géniusznak, de az egyénisége nem 
kevésbbé, s aki a szobrait nézi, ma is, kilencven 
esztendővel a halála után, nemcsak e halhatatlan 
költeményekre gondol, de a nőkre is, akik szeret
ték a költőt, és a költőre, aki szerette — s oly bol
dogan szerette — a nőket. Ez az ő másik halhatat
lansága azon kívül, amelyet a nemes írásai bizto
sítottak neki. Lehet, hogy az idők folyamában tá
mad a németségnek — vagy valamely más sze
rencsés nemzetnek — egy újabb költője, aki el
halványítja a weimari Musenhof koronázatlan fe
jedelmének a dicsőségét, s újabb-nagyobb értéke
ket helyez az irodalom ítélőmérlegének a ser
penyőjébe, amelyek súlyosabbak lesznek a Goethe 
értékeinél is, — lehet, hogy egy-két száz év múlva, 
ha irodalomról lesz szó, már nem Goethe lesz a 
tromf, hanem egy nála is nagyobb név, de marad 
egy terület, ahol a királyság trónusáról nem fogja 
leszállítani senki, a nőhódítás és az asszonyok ál
tal való imádtatás dicsőséges csatatere. Ott ra
gyogni fog az emléke mindig, s ha Faust már nem 
is lesz a legmélyebb német költemény, a szerzője 
akkor is a legérdekesebb férfi marad, aki csak 
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képzelhető. Mert őt szerették a legtöbben, amióta 
könyvet vezetnek a szerelmekről, s ő érdekelte 
legjobban a nőket, amióta történetet írnak. A ti
zenhat éves szűznek a hangtalan vágya és a har
minchat esztendős asszonynak az irodalmi von
zalma és pozitív kívánkozása egyaránt e nagy em
ber felé szállott, s ő — megint irígylésreméltó I — 
fejedelmi nyugalommal kasszálja be ezt az adót. 
A szíve alig dobogott sebesebben, az idegei alig 
nyugtalankodtak (az adószedőnek hűvösnek és ob- 
jektivnek kell lenni), s mégis boldogokká tette 
azokat, akik vonzódtak hozzá. Mert oly nagy le
hetett egyéniségének a varázsa, hogy egy nyájas 
szava a tisztelőinek becsesebb volt, mint a legfor
róbb szerelmi vallomás mástól. S az egy sesenheimi 
esetet kivéve nincsen semmi komoly erkölcsi pa
nasz Goethe ellen, — férfikomiszságokat nem kö
vetett el a női nemmel szemben, úgy hogy az 
emléke ebben az irányban is tisztább, mint szám
talan férfié, aki védelmére nem hozhat föl negy
ven kötet szép írást s nem mentheti magát azzal, 
hogy a nők üldözték a szerelmükkel.

Ezt a másik halhatatlanságot irigylem — és 
irígyli minden férfi — a nagy költőtől. Mert sze
rettetni a késő vénségig, vágyakat kelteni nyolc 
évtizeddel a vállán, forrón szerelmes leveleket 
kapni, amikor az ember már túlhaladta a pátriár
kák tiszteletreméltó élettartamát, s fehér bajusszal 
is abban gyönyörködni, hogy elpirulnak a szüzek, 
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ha megszólítja őket, s hogy a gyönyörtől libabőrt 
kapnak az asszonyok, ha hetvenéves korban a ke
züket megszorítja, bizonyára a legirígylendőbb 
sors, amelyet halandónak az istenek adhattak.

Szépek a bronzszobrok, amelyek az író nagy
ságát hirdetik a végtelen Időknek, de még szeb
bek a fehér márványkarok, amelyek ölelték és 
ölelni vágyták, amikor élt, s akkor is, mikor öreg 
volt.

Amióta emberek élnek, tán nem élt senki, aki 
irígylésreméltóbb volt, mint Goethe.



K Ö L T Ő I  E M B E R E K  ÉS K Ö L T Ő K



I



Vitám volt a napokban egy müveit hölggyel, aki 
azt állította, hogy csak az olyan emberben — fér
fiban, nőben — van és lehet költőiség, aki verse
ket ír, sőt azt is vitatta, hogy abban a halandóban, 
aki rímekben tudja kifejezni az érzéseit, okvetlenül 
költői lélek lakik. Ez a müveit nő maga is szokott 
verselni, s így érthető az elfogultsága, — de a 
hallgatói, akik versmentesek voltak, szintén elfo
gultnak látszottak, pedig az ügynél nem voltak sze
mélyesen érdekelve, s ezeknek a kedvéért mond
tam el disputa közben a következőket.

*

A költő és az ú. n. költői ember két egészen 
külön egyéniség. Arany János nem volt kevésbbé 
jeles költő, mint nagy társai: Petőfi és Vörösmarty, 
de nem volt oly mértékben költői ember, mint 
ezek, Vajda János pedig, a negyvennyolc utáni 
időknek egyik legkitűnőbb poétája, mint ember 
éppen nem volt költői. Néha az a színész, vagy az 
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a diák, aki verset szívvel-Iélekkel, melegséggel 
és érzéssel szaval, költőibb lélek, mint egy iro
dalmi társaságnak az a tagja, aki a kérdéses ver
set a szabályoknak megfelelően írta és lege artis 
rímekbe, sőt remekbe szedte. S bizonyos, hogy 
verseket írni és költeményeket érezni éppen úgy 
két különböző folyamata az agyműködésnek, mint 
a mentalitásunknak bármely két egymással nem 
rokon megnyilvánulása. Byronnak egész lénye köl
tői volt (ezért került ellentétbe a hazája prózájá
val), s a viselkedése, a beszéde s az élete módja 
— ha megbotránkoztató is, — érzéseinek a heve, 
indignációjának a magas hőfoka és életvitelének 
minden szokatlan és bosszantó szertelensége azt 
hirdette, hogy akiről szó van: költő. Barátja: Tho- 
mas Moore, mint poéta, talán nem sokkal jelenték
telenebb nála, de máskülönben éppen olyan derék, 
de közönséges polgára Angliának, mint bármelyik 
kortársa, aki iparral vagy kereskedéssel foglalko
zik, s éppen olyan költői lélek is lehetett.

És most említett nagy dalnokunk: Arany, aki
nek költeményei a legtökéletesebbek közé tartoz
nak, amiket nyelvünkön írtak, sokkal kevésbbé 
költői ember, mint akárhány társa, akivel nagyon 
röviden végez az irodalomtörténet s aki, mint poé- 
mák alkotója arra se volna méltó, hogy a cipője 
zsinórját fűzze ki a Toldi költőjének, aki egyéb- 
aránt valószínűleg cugos cipőt hordott, ami szin
tén nem éppen elsőrendű költői attribútum. Bizony: 
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a nagy Arany János inkább volt akadémiai „titok- 
nők“, (ahogy kezdetben hívták a főtitkárt), inkább 
volt tőkepénzes és falu jegyzője, minden inkább 
volt külső megjelenésre és látszatra, életmódra, 
sőt a gyakorlati kérdésekkel teli társalgásában is, 
semmint költő, s a benyomás, amit az emberekre 
tett, mindvégig ez maradt: vidéki úriember a fő 
városban. Petőfi ellenben nemcsak a verseiben, — 
ő az életében, a barátságaiban, a házasságában, 
a viselkedésében, a társalgásában, egész egyéni
ségében poéta volt, poéta lélek. Ez nem teszi Pe
tőfit és Byron-t nagyobbá, sem Aranyt kisebbé, de 
jellemzi őket. S kétségen kívül áll, hogy azért Ara
nyunk a legbelsőbb belsejében, szívének a szí
vében éppen olyan költői természet volt, mint a 
vele kongeniális Petőfi, de a két ember közt — 
Arany és Petőfi közt — mégis megmarad örökké 
az a nagy különbözőség, hogy amaz tökéletesebb 
költeményeket írt, s emez költőibb ember volt.

Költőknél nemcsak az érdekes és fontos, hogy 
mit írtak, de az is, hogy hogy’ éltek és hogy hogy’ 
éreztek. S bár nem kisebbítheti sem az Arany Já
nos, sem a Vajda János érdemeit az a körülmény, 
hogy müveikben sokkal inkább voltak költők, mint 
az életükben, s hogy az életük vitelében egyene
sen prózaiak voltak, — mégis vígasztalólag hat
hat azokra, akik nem írnak és nem írhatnak ver
seket, hogy úgy tudnak élni és úgy tudnak érezni, 
mint a költők — amikor verseket írnak. Ez utób- 
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biaknak pedig egyenesen szerencséjük (az istenek 
talán jutalmul adják nekik), hogy nem olyan arány
ban poétikus a külső lényük és belső érzésük, 
mint amilyen a költői tehetségük. Shakespeare-t 
felperzselte és elégette volna a költészet tüze, ha 
olyan fokú ihlet és poétái hőség fütötte volna benne 
a polgári embert, mint amely Romeo és Júlia meg 
a Hamlet verseit diktálta és az Arany János testi 
szervezete se állottá volna ki azt a nagy mele
get, amely a pompás líráját produkálta. Hiszen 
Byron se állottá sokáig ezt a tüzet, amely őt már 
harminchat éves korában fölemésztette, s még ke
vesebb ideig Petőfi, akit a költői lelke már egé
szen ifjú korban veszedelembe, halálba kergetett.
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