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MOLIÈRE NAGYKANÁLLAL ESZIK

Jean Hégésippe Vetter-nek van egy fest
ménye, amely genre-képnek készült, de histó
riainak is beválik. Tárgya: XIV. Lajos és 
Moliére együtt ebédelnek. (Persze a király 
asztalánál.) Előttük és mögöttük mintegy 
huszonöt figura, mind a Moliére alkotásai, az 
ő vigjátékaiból valók. Mintha azt akarná mon
dani a piktor, hogy e két kiválóság közül a 
költő a nagyobb ur, mert vele tartanak, akiket 
teremtett. S a király egyedül van . . . Ezek az 
alakok a nagy vigjátékiró halhatatlanságát 
hirdetik már az életében/ a királyét majd csak 
később állapítja meg a Történelem.

A király, korának leghatalmasabb uralkodója, 
aki azt az axiómát állitotta föl, hogy O : az ál
lam, nem volt igazándi arisztokrata. Volt benne 
egy demokratikus vonás is : szerette az Írókat és a 
színészeket, s dicsekedhetett egy plebejus tulaj
donsággal is : kolosszális sokat tudott enni. (Ha
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nem vitte volna fői az Úristen annyira a dolgát, 
talán nem is elégíthette volna ki a gyomra igé
nyeit.) Egy lever alkalmával szóba került a teg
napi szinházi est és a költő, aki a bosszantó, de 
mulatságos darabot irta. A szolgálatottevő kama
rások egyike lenézőleg nyilatkozott a szerzőről, 
a kárpitos-ivadékról, akinek jobb lett volna az 
apja becsületes mesterségét folytatni, semmint 
erkölcstelen és tapintatlan színműveket irni. Töb
ben helyeselték e nyilatkozatot és kimondták a 
költőre a szentenciát : „nem úriember, a színpadon 
meg kell tűrni, de egyebütt bizony nem, mert 
nem hozzánk való“.

A király haragudott, ha előbb mondtak vala
miről vagy valakiről Ítéletet, mint ő, mert jobban 
szerette, ha mindenki az ő véleményéhez csatla
kozik, mint ha neki kell ellentmondani a másoké
nak. Összeráncolta a homlokát s igy szólt :

— Molière ma velem ebédel.
Nagy konsternációt keltett ez a mondás. 

Komédiás a király asztalánál! De a főudvarmes
ter tudta, hogy amit a király tesz, az jól van 
téve, s kötelességszerüen kérdezte :

— S kívüle még ki lesz oly szerencsés, hogy 
a Felséged asztalánál foglaljon helyet?

— Senki, — felelte a Napkirály. — Egye
dül óhajtok a költővel lenni, aki nekem  elég jó 
társaság.

Egy ur, aki eddigelé nem vett részt a tár- 
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salgásban, egy másiknak, aki kirohant a Tartuffe 
szerzője ellen, a fülébe súgta :

— S i tacuisses, philosophus mansisses.
A királyra a leckéje miatt nem mert megha

ragudni senki, de Moliére-nek ezen a napon az 
udvarnál feltűnően megszaporodtak az ellenségei. 

• *
A költő pontos volt. Azt a mondást, amely 

szerint „a pontosság a királyok udvariassága", 
úgy magyarázta a vígjátékok szomorú irója, hogy 
a királyokkal szemben is illik pontosnak lenni. 
Es gondolta: végre egyszer magához méltó em
berrel ebédel. Mert Moliére-né őnagysága — 
c était le secret de Polichinelle, tudta az egész 
világ — nem volt méltó élet- és étkezőtársa a 
kitűnő vigjátékirónak, akit borura-derüre, hétköz- 
és ünnepnapon csalt meg, akárha ő is moliére-i 
kikapós menyecske lett volna az ura valamelyik 
színdarabjából.

A király mégis előbb telepedett le az asztal
hoz, mint a vendége, s csak aztán intett neki, 
hogy foglaljon ő is helyet. Ez bátran ült le, egy 
csöppet se félt a királytól, aki előtt oly sok ha
talmas ur reszketett, mert tudta, hogy akit meg 
tudunk nevettetni, az nem haragszik ránk egy
könnyen. S ő — észrevette a színpadról — teg
nap is úgy megkacagtatta ő Felségét, hogy annak 
a könnyei is kibuggyantak.

A komornyik, aki a királyt szolgálta ki, há- 
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rom tányér levest tett egymásután a gazdája elé ; 
aki a poétának szervírozott, csak egy adagot ho
zott neki. De Molière ezt is sokallotta, mert a 
tányér mély s a tartalma igen jóllaktató, kiadós 
volt. Másutt ünnepnapi diszpecsenyét sütnek 
azokból a nemes és izes husdarabokból, amelyek
ből ez a hires raguleves • készült. (Potage à la 
Louis XJV.) A szinész-költő nem volt nagyehető, 
már a levestől jóllakott s szinte ebédvégén érezte 
magát, de partnere, a Felség, ajkcsettintve 
mondta :

— Jó volt étvágygerjesztőnek.
Aztán egy egész fácánt hoztak Lajos urnák. 

Molière bámult, — nem tudta, hogy a nagy ki
rály minden istenadta nap azzal a játszi könnyű
séggel fogyaszt el egy ilyen fogást, mint amilyen
nel normálgyomru halandó egy sültgalambot ke
belez be. A költő ugyanezt a kosztot kapta, de 
persze kisebb kvantumban, s ettől is megijedt.

— Bámulom a Felséged étvágyát, — igy 
szólt.

— Valamiben csak excellálni kell az ember
nek, — felelte szerényen a király.

— Oh ! — kiáltott Molière. — Felségednek 
egyéb jó tulajdonságai is vannak !

— Hízelgő ! — feddette meg őt Lajos király.
De azért mosolygott, mert mint minden nagy

ember, szerette a hízelgést és a hízelgőket.
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A kö ltő : Mily szerencse, hogy nekem nincs 
ily kapitális étvágyam !

A király : Miért ?
A költő  : A nagy étvágyhoz nagy javadalom 

is kell.
A király : Ne higyje ! Van ember az udva

romnál, aki nálamnál is többet eszik.
A költő: Csodálom, hogy Felséged ezt tűri. 

Úgy volna rendjén, hogy aki a birodalmában a 
legelső ember, az ehessen a legtöbbet.

A király : Ennyire nem óhajtom korlátozni a 
polgári szabadságot. Mit szólna hozzá a Történe
lem, ha még abba is beleszólana a király, hogy 
mennyit ehessen a népe ?

A költő: Pedig beleszól.
Lajos egy pillanatra föltekintett a tányérjáról, 

s csodálkozva kérdezte :
— Micsoda ?
A költő : Beleszól azáltal, hogy adókat szed. 

Némely polgártársunktól annyi adót vasal be az 
ön adószedője, Sire, hogy alig marad pénze szá
raz kenyérre, nemhogy ragulevesre meg fácán
pecsenyére jutna. így hát a király még is bele
avatkozik abba, hogy hogyan táplálkoznak az 
alattvalói.

A király : Ki mondta ezt magának, Molière ?
A költő  : A géniuszom, Felség. Mi irók nem 

estünk a fejünk lágyára és sokat veszünk észre, 
amit a közönséges emberfia nem lát.
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A kirá ly : Akkor én is közönséges ember 
vagyok. Én bizony ezt nem láttam meg, s nem 
tudtam, hogy igy van.

A költő: Sire, ön ezt azért nem tudja, mert 
rendkívüli ember.

A kirá ly : Maga ellent mond magának, ba
rátom.

A költő: Tévedni méltóztatik. Én csak Fel
ségednek merek ellentmondani . . . Amit mond
tam, az igy értendő: a rendkívüli emberek sorsa, 
hogy a közönségesek félrevezessék őket.

A k irá ly : Azt akarja elhitetni velem, hogy 
engem félre lehet vezetni ?

A költő: Ez igen természetes, Sire. Hiszen 
csupa inferióris emberekkel van dolga, akiknek 
nincsen nagyobb ambíciójuk és kedveltebb sport
juk, mint túljárni azoknak az eszén, akiknek az 
esze különb, mint az övék. Felség, mi ezt látjuk, 
amikor a Múzsánkkal ölelkezünk és látjuk a szín
padról. Nekünk az az élet, amelyet önök élnek, 
épp úgy szinház, mint önöknek az a játékszín, 
amelyen mi játszuk a különböző szerepeket.

A király : Poquelin, maga eredeti ember. Az 
udvaroncaim nem mernek velem ily hangon be
szélni.

A költő: Ne csodálja, Sire. Ok még nem 
küzdötték föl magukat arra a magaslatra, amelyen 
bohócok mernének lenni.

A kirá ly : Megint nem értem.
12



A kö ltő : Egy ilyen értelmes ember! . . . De 
hát a királyok sose értik meg oly könnyen az 
alattvalóikat, mint ezek őket.

A k irá ly : Kérem, ne mondjon nekem aforiz
mákat. Azokat elintézte ön helyett is a boldogult 
Larochefoucauld.

A k ö ltő : Úgy értettem, Sire, hogy a bohóc
nak mindent szabad kimondani a királyával szem
ben is, s a Felséged udvaroncai még nem tarta
nak ott, hogy merészelnék a bohócot játszani. 
Félnek, hogy azt rosszul játszák.

A k irá ly : És ön azt hiszi, hogy ezt a szere
pet jól adja ?

A kö ltö : Kérem, én színész vagyok, nekem 
mesterségem a színjátszás s a legkülönbözőbb 
karaktereket tudom színpadra vinni.

A k irá ly : Tudna királyt is játszani ?
A  kö ltö : Hogyne, Felség ! Hiszen ez nagyon 

könnyű szerep! Még Felséged is meglehetősen 
játsza . . .

A király : Érdekes ember . . . Tudja-e, hogy 
kedvet kapok máskor is együtt ebédelni magával ?

A költö : Szívesen hallom, Sire. Én is szíve
sen ebédelek Felségeddel. Az ember örül, ha oly 
jó étvágyú urat lát, mint ön, Sire, és elgondolja, 
hogy mégis boldog ország lehet, amely ilyen 
tüneményes gyomroknak is elegendő táplálékkal 
szolgál.



A kirá ly : Aki dolgozik, annak jussa, hogy 
jól egyen.

A költő: Oh, Felség, ha mindenki abban az 
arányban enne, amint dolgozik, akkor Felségedre 
nem jutna minden ebédjénél három tányér ragule
ves és egy egész fácán, nem is szólva a többi pom- 
pázatokról, amelyeket a Felséged inasai ötnegyed 
óra óta nem restelnek elejbénk tálalni.

A k irá ly : Egy király munkáját nem lehet 
azzal a mértékkel mérni, mint egy napszámosét. 
Az nemesebb dolog.

A költő: Melyik, Felség?
A k irá ly : Hallja, Poquelin uram, most nem 

vagyunk a teátrumban, ahol mindenáron humori
zálni kell.

A kö ltő : Ha vesszük, mindig és mindenütt 
színházban vagyunk.

A király : Maga túlbecsüli a színházat.
A kö ltő : Nem, csak az életet nem becsülöm 

sokra. Szeretem a színházat, Felség, de nem va
gyok ott boldog.

A király : Bizonyosan valami asszony az oka.
A költő: Úgy van, felséges ur. A színházi 

nők —
A kirá ly : Milyenek ?
A kö ltő : Hűtlenek, csalfák, hitszegők.
A király : Az baj. Megcsalta a szeretője?
A k ö ltő : Nem, uram király, a feleségem.
A király : Lehetséges ez ?
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A kö ltő : Ott minden lehetséges. És a Fel
séged királynéja hű az urához ?

A király : Ma jó kedvemben vagyok, és 
tiszteletben tartom a vendégjogot, máskülönben 
kikérném magamnak, hogy ily indiszkrét kérdést 
intézzen hozzám . . .  A' mi köreinkben az asszo
nyok hűsége minden kétségen fölül és kivül áll. 
A mi osztályunkban a férfiak és a férjek azok, 
akik megcsalják a szeretőjüket meg a feleségüket.

A kö ltő : Boldog emberek! Mégis csak jó 
királynak lenni !

A k irá ly : Isten tudja! Én már annyira meg
szoktam . . .

Az ebéd végén igy szólt a király a vendégéhez:
— Rég Ízlett ebéd olyan jól, mint ma.
A kö ltő : Csak nem főzetett jobb diner-t 

Felséged a kedvemért, mint máskor ?
Nevetett a király s igy szólt:
— Nálam mindég jó ebéd van, s bármennyire 

becsüljem önt, a kedvéért nem verem extra-költ
ségbe magam . . . Nekem a társaság ízlett ma 
különösen, az öné. Az irók, még ha színészek is 
egyszersmind, elmésebbek mint a kamarások, s 
a szempontjaik eredetiebbek, mint azok, amelye
ket a generálisaimtól hallok . . . Legyen máskor 
is szerencsém. S a feleségének azt üzeni a király, 
hogy : jobb erkölcsöket!

A kö ltő : Elmondom neki. S szabad Felsé
gednek is kivánnom valamit ?
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A király : Halljuk !
A költő : Jobb erkölcsöket !
A király : Maga bolond, Molière !
A költő : Mindig ezt mondják az okos em

berekről.
Kezet csókolt a királynak, hazament, de nem 

juthatott be a lakásába, mert a felesége, Armande 
Béjart, bezárkózott ott egy barátjával.

S a költő sóhajtva nyögte magában :
— Bizony jobb a királyok rendszere, amely 

szerint az asszonyok hivek s a férjek a csalfák . . .



A KÖLTŐI KIRÁLY 
ÉS A  KIRÁLYI K Ö L T Ő

Mikor a nagy francia iró fejedelmi barátjá
nak a sürgetésére Potsdamba érkezett, az udvar 
úgy köszöntötte, mint egy félistent. A fogadta
tásával hát meg volt elégedve.

Eleinte nem kisebb tekintélynek örvendett 
az udvarnál, mint maga a király. Ettől a két em
bertől függött akkor, hogy süt-e a nap és esik-e 
az eső, — és sokszor Voltaire döntött ebben a 
fontos kérdésben. Az udvar legfőbbjei, a királyi 
hercegek is, mind hízelegtek neki és boldogok 
voltak, ha szerepet kaphattak s játszhattak a da
rabjaiban, amelyeket a király a Liebhaberbühne- 
jén kedvvel adatott elő.

Fridrik asztalánál mindig kész teríték várta 
az érdekes vendéget. De ő csak este ült le szí
vesen ehhez az asztalhoz, délben a legtöbbször 
távol maradt tőle s rendesen a saját lakosztályá
ban ebédelt. Gyenge volt a gyomra, a születé
sétől a haláláig (tehát 84 évig) állandóan bete-
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geskedett, s félt a nehéz porosz fogásoktól, ame
lyeket ebédhez tálaltak. „Sok ott a tábornok 
meg a herceg", — mondta, s ezeket meg a ki
rály ételeit perhorreszkálta. Attól tartott, hogy 
nem tudja megemészteni őket.

Különös barátság volt ez, talán a legbizal
masabb, amely valaha költőt és királyt egybefű
zött. E két ember kereste, bámulta, élvezte, de 
nem szerette őszintén egymást. Fridrik nagyon is 
német és Voltaire túlontúl francia volt ehhez.

Abban a három esztendőben, amelyet ez 
utóbbi a barátjánál töltött, sokszor kaptak össze 
— csak a szellemük volt rokon, a jellemük nem —, 
s hol az egyik, hol a másik maradt alul. A 
király például rossz néven vette a poétától, hogy 
udvarolni próbált a nővéreinek, s olyan verset 
irt egyszer valamelyikhez, amely „udvari" és 
„dinasztikus" szempontból legalább is szerényte
lennek látszott. A hercegnő elpirult, mikor a köl
teményt olvasta, a király pedig, aki szeretett 
franciául beszélni, dühösen kiáltott fö l:

— O  est trop fórt de c a fé ! (Ez igazán erős 
dolog !)

Es Voltaire-ért küldött.
— Jobb' szeretném, ha ő Felsége fáradna el 

hozzám, — üzente vissza a költő, aki megszokta, 
hogy királyi barátja minduntalan benyit hozzá.

De a második hívásra mégis elment, s meg
kérdezte, hogy mi újság ?
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— Az, hogy ön impertinens kezd lenni, — 
felelte a Felség.

Voltaire: Okosabbnak tartottam Ont, Sire.
Fridrik : Eddig mindig azt hangoztatta, hogy 

bölcs vagyok mint Szókratész és filozófus mint 
Arisztotelész.

Voltaire : Ha a szellemességemet, esprit-mnek 
a fölvillanásait s azt, amit később valószinüleg 
voltaireizmusnak fognak nevezni, ha mindezt 
impertinenciának tartja, akkor azt kell következ
tetnem, hogy királyi Felséged nem olyan bölcs, 
aminőnek hittem s a saját és országa érdekében 
óhajtandó lenne.

Fridrik : Csak gorombáskodjon ! Múlta licent 
stultis, pictoribus atque poétis . . . En nem a 
maga elmésségét kifogásolom, amely már annyi 
kellemes órát szerzett nekem, hanem azt a ver
set, amelyet a húgaim valamelyikéhez, nem is tu
dom hogy melyikhez, intézett.

Voltaire: Ulrikához, Felség.
F rid rik : Mondhatná talán igy: Ulrika királyi 

hercegnő ő Fenségéhez.
Voltaire: Felséged máskor nem ily szertar

tásos . . . Minerva és Juno több mint bármelyik 
hercegnő, s mégis csak a keresztnevükön emli- 
tem őket. Egyébaránt, ha kívánja, Felség —

F ridrik : Kívánom. Es kijelentem, hogy a 
kérdéses vers szemtelen.

Voltaire: Oh, ez lesújtó Ítélet! De bár igen 
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előkelő helyről jön, nem kedvetlenit el, mert azt 
hiszem, hogy a vers máskülönben megüti a mér
téket, s az Ön Arnaud-ja *) a legihletettebb órá
jában se ir hozzája hasonlót.

Fridtik : Nézze, Voltaire, én magát az irók 
királyának proklamáltam viszonzásul azért, hogy 
engem királyi írónak nevezett ki, én kezet csó
koltam önnek hálából azért, hogy a francia szel
lem legkiválóbb képviselőjét udvaromban üdvö
zölhetem, és semmiképen se mondhat engem há
látlannak vagy méltánytalannak. De azt a jogot, 
hogy a királyi hercegnőnek kurizáljon, nem ad
tam meg önnek. Ezt kikérem magamnak !

Voltaire: En a felséged helyén nem avat
koznám az alattvalóim szívügyeibe.

Fridrik: En pedig, ha a maga helyében vol
nék, Tasso-ra gondolnék. Az ugyancsak megjárta 
azért a hebehurgyaságért, amellyel egy hercegnőbe 
mert beleszeretni.

Voltaire: A szívnek nem lehet parancsolni, 
Sire . . . Tasso egyébaránt nemcsak hebehurgya 
amoroso volt, de élhetetlen fráter is, aki nem 
tudta adminisztrálni magát. Ha én vagyok szer
zője a „Megszabadított Jeruzsálemének, nemcsak 
a Parnasszust, de a ferrarai udvart is meghódi-

*) Baculard d’Arnaud, nagyon kistehetségü francia 
poéta, akit Nagy Frigyes egy alkalommal, midőn Voltaire- 
rel összekülömbözött, egyenesen az ő bosszantására hivott 
az udvarához. A versei természetesen a Voltaire-éi mel
lett egytigyüek voltak.



tóm annak összes hercegnőivel együtt. A herceg
nők is csak arravalók, hogy szeressék őket, s az 
ily érzelmek megnyilvánulásáért ők valószínűleg 
kevésbbé haragusznak, mint az őrzőik.

Fridrik: Hiába minden csavarás. Az a vers 
a maga álmáról, amelyben mint szerelmesét me- 
részli szerepeltetni a húgomat, visszaélés a ven- 
dégjoggal s vastag tapintatlanság.

Voltaire: Felséged elfelejti, hogy kivel be
szél. Franciaországban mindenki nevetne azon, 
hogy egy német — még ha Nagy Fridrik is — 
tapintatlansággal vádol egy franciát, és éppen 
Voltaire-t! Ez oly abszurd, hogy nem lehet sértő 
rám nézve, Felséges ur.

Fridrik: A jellemeink nem egyeznek, Voltaire. 
En a maga helyén bizony sértve érezném magam.

Voltaire: El nem tudom Ont a helyemben 
képzelni, Sire, bár van némi képzelőtehetségem. 
Ön tagadhatatlanul tehetséges ember, bár olvas
tam már jobb verseket életemben a Felségedéi
nél, de nem sértheti meg azt, aki ez idő szerint 
alighanem a legjobb verseket irja.

Fridrik: Nemcsak a verseikről ítéljük meg 
az embertársainkat, hiszen vannak köztük, akik 
egyáltalában nem írnak verseket . . . Es ismét
lem, az a vers botrányos volt.

Voltaire: Ne vegye rossz néven, tisztelt jól- 
tevőm, ha kijelentem, hogy e fölfogásban némi
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korlátoltságot látok. Mondja, kérem, kiváló köl
tőnek tart engem ?

Fridrik: Ha nem tartanám annak, nem kezd
tem volna levelezni önnel s nem invitáltam volna 
az udvaromba.

Voltaire: Nos, hát akkor nem impertinencia, 
nem tapintatlanság és nem botrány, hogy szerel
mes verset irtam Ulrika hercegkisasszonyhóz. Még 
egy kérdést: hány olyan valőrü költőt ismer 
Felséged, mint az Ön alázatos szolgáját ?

Fridrik: Haragszom magára, Voltaire, de 
megvallom, egyet se.

Voltaire: No látja ! És hány királyi herceg
nőt ismer ?

F ridrik : Huszat-harmincat, Voltaire.
Voltaire: És van negyven-ötven . . . S Ön 

mégis azt hiszi, hogy nem volt szabad verssel 
tennem vallomást Ulrika hercegnőnek! Száz év 
múlva talán csak azért fognak beszélni őfenségé
ről, mert az inkriminált versben halhatatlanná 
tettem őt.

F ridrik: Az meglehet. Hiszen ön nálam is 
halhatatlanabb, pedig nem nyert annyi csatát 
mint én. De mégis, — az nem járja, amit tett.

Voltaire: Sajnálom, Sire. De hát mit csinál
jak már most ? Tehetek arról, hogy szerelmes 
vagyok a Felséged húgába? Mért oly szeretetre
méltó ? Nem hittem volna, hogy porosz nők ily 
kedvesek tudnak lenni. Ez reveláció volt nekem,
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s én beleszédültem . . . Megvallhatom most már, 
mert Felséged megérdemli a bizalmamat, hogy 
kezdetben mind a két hercegkisasszonyba szerel
mes voltam.

Fridrik : Amáliába is ?
Voltaire: Igen őbelé is. A költők tudnak 

egyszerre többeket szeretni. Ebben is tehetsége
sebbek, mint mások . . . Egy ideig haboztam 
kettejük közt. De aztán megállapodtam Ulrikánál.

Fridrik: Ulrika hercegnő ő Fenségénél.
Voltaire : Nem bánom, Felség, ő Fenségénél.
Fridrik : Es miért e preferencia ? Barátságo

sabb volt önhöz, mint Amália ?
Voltaire : Egyformán nyájasak voltak hozzám 

mind a ketten. De valami azt súgta nekem, hogy 
Ulrika hercegnőnél több a kilátásom.

Fridrik : Hogy' érti ezt ?
Voltaire : Hogy is mondjam ? Több reményt 

tápláltam, hogy meghallgat.
Fridrik : Unverschämt ! Frech ! Impertinent ! 

Tudja, mit jelent ez franciául?
Voltaire : Az utolsó szó franciásan hangzott. 

Arról következtetek a többire.
Fridrik : Nos hát, ilyen szemtelenséggel még 

nem találkoztam egész életemben.
Voltaire: A szemtelenségről olyan különbö

zők a nézetek, Sire . . .  En azt hiszem, hogy 
szeretni és viszontszerelmet remélni : nem szem
telenség.



F rid iik : Vigye el magát az ördög! Hát sze
ressen, akit akar, reméljen, amit akar, s irjon 
szerelmes verset, amennyit akar, de a nővéreimnek 
hagyjon békét! Érti ?

Voltaire: Értem. S most már Önt is jobban 
értem. Mondhatom, nagyon csalódtam Önben, 
Sire.

Fridiik : ?
Voltaire: Azt hittem, örülni fog annak, ha 

becses úri családjának egy nőtagját a vonzalmam
mal kitüntetem.

Fridrik: Kérem, most menjen. Vagy helye
sebben 2 takarodjon ! És olyan napon jöjjön megint 
a szinem elé, amikor nem lesz ily arcátlan.

Voltaire: Majd akkor jövök, ha Felséged 
nem lesz ily igazságtalan. Amikor az udvarához 
hivott, arról biztositott, hogy egyenrangú bará
tok leszünk, s hogy a kettőnk intimus viszonya 
Felségedre nagyobb előny és szerencse mint rám 
nézve. Eddig én is igy hittem. De most sajná
lattal látom, hogy csalódtunk egymásban, s hogy 
Felséged nem tart egészen egyenrangúnak Porosz- 
ország máskülönben derék királyával. Két egyen
rangú fél közt nincsen szemtelenség. A szolga 
szemtelen lehet az urával, az alattvaló a királyá
val szemben, de a barát a barátjával szemben 
soha. Felséged engem degradálni akar szolgává 
vagy udvaronccá. Ennek folytán kénytelen leszek 
fölmondani Önnek, Sire, mert ily föltételek mel-

24



lett nem maradhatok az udvaránál, Felséges ur. 
Ha mégegyszer szemtelennek mond, olybá veszem, 
hogy kiadja az útlevelem.

Frídrik: Nem, nem Voltaire. Azt nem
akarom. Maradjon tovább is nálam. Ön úgy 
hozzátartozik az udvaromhoz, mint akár én ma
gam, s el se tudom azt képzelni az ön szelleme 
és szellemessége nélkül . . . Nem fogom többé 
inpertinensnek nevezni. De, hogy mit gondolok 
önről, az az én dolgom, s arról nem tartozom 
felelni önnek.

Voltaire: Ez ellen semmi kifogást se te
szek, Sire. Gondoljon felőlem, amit tetszik, hiszen 
én is azt gondolom Önről, ami jól esik nekem.

Voltaire-é volt az utolsó szó. S ezt egy 
király csak egy költőtől tűrheti el.





ERFURTBAN

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

négy királynak és harmincnégy egyéb fejedelem
nek és hercegnek a részvételével, s a császár 
igy szólt a szárnysegédéhez :

— Láttam tegnap este a szinházban a költőt. 
A weimárit. Folyton a színpadot nézte. Es nem 
engem. Ez imponált nekem. Látni akarom. Hol
nap délelőtt. Tizenegy órakor. Pontban.

A császár, ha társalgott is (talán akkor is, 
ha szerelmet vallott), szaggatott, rövid monda
tokban beszélt, olyanokban, amelyeket mintha 
egy mészáros bárdja vágott volna ketté.

. . .  A költő már öregedett, majd hatvan
esztendős volt, szerette az úri kényelmet, s mi
kor hirül hozták neki, hogy az imperátor a mon
dott órában fogadni kívánja, bosszankodva düny- 
nyögött magában:

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

De ez csak műelégedetlenség volt. Szívesen 
ment a kihallgatásra, mert érdekelte őt a csá
szár, aki, mint ő is, az úgynevezett művelt közép
osztályból származott, s az övénél kisebb tehet
séggel még nálánál is többre vitte. Pedig őt csak 
megsegítette az Isten !

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

Elment a császárhoz s föltette magában, 
hogy barátságos lesz hozzá, s mint Seinesgleichen- 
nel fog beszélni vele* Az Olimposz, amelyen ő 
trónol, előkelőbb pozició, mint az a sztallum, ame
lyen a nagy Hóditó ül, de hát Jupiter is leszállt 
sokszor a magas trónjáról s egész barátságosan 
keveredett az emberek közé . . .

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

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

— Sok jó dolgot olvastam már öntől, — 
igy szólt a császár.

— Én is sok szépet hallottam már Felséged-
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ről, — adta vissza udvariasan a bókot a költő.
— Kettőnkről éppen eleget beszélnek, — 

mondta mintegy magyarázatul a császár.
— Rólam jót és rosszat, — folytatta a költő. 

— Felségedről csak jót.
A császár: A történetírók gyávábbak mint 

a kritikusok.
A kö liő : Igen, a kritikusok impertinenseb- 

bek a hisztorikusoknál.
A császár: Hogy’ mulatott este a színház

ban ?
A kö ltő : Kitünően. A színészek, akiket Fel

séged Párizsból hozott, nagyon jól játszottak, és 
főleg Talma excellált. A mieink sokat tanulhat
nának tőlük, de a németeknek a stílusa mintha 
természetesebb volna . . .  A franciáké kissé mes
terkélt. Nagyon is szavalnak.

Mosolygott a császár.
— Ennek egy kissé a drámairóink az okai. 

A Voltaire versei szinte megkövetelik ezt a stílust. 
Hallom, ön lefordította a Mahomet-jét.

— Igen, Sire. En szeretem Voltaire-t. Talán 
nem nagy költő, de igen kiváló gondolkodó s a 
fölvilágosultságnak és előitéletnélküliségnek alig
hanem a leglelkesebb bajnoka.

A császár: En is kedvelem őt, s nagyon 
sajnálom, hogy a Mob a tiszteletreméltó hamvait 
szétszórta . . .  De a Mahomet-je nem tetszik 
nekem. A komoly drámának tulajdonképen tan-
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költeménynek kellene lenni, olyan műnek, amely
ből a népeknek és az uralkodóknak okulniok 
lehet. „Mahomet" nem tanit semmire. Önnek egy 
Caesar-drámát kellene irni. Nem foglalkozott soha 
ezzel az ideával ?

A költő : Nem, Felség. De az ember sohase 
tudhatja, mielőtt meghal, hogy mit fog megírni 
és mit fog megiratlanul hagyni.

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

nem irtam meg !
A császár: Én is igy vagyok. Már csinál

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

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

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

— Remélem, Felségednek a halála szebb 
lesz, — mondta a költő.

— En is remélem, — felelte az uralkodó 
kissé lehangoltan.

Talán sejtett valamit abból, hogy a halála 
szomorúbb lesz a hatalmas Júliusénál. Más té
mára tért át.

— Mit gondol, hányszor olvastam az ön 
Werther-jét ?

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

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

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

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

Mélyen és fájdalmasan tudok szeretni. Nem gon
doltam ugyan soha arra, hogy nők miatt öngyil
kos legyek, de a Werther minden egyéb szenve
désén csak úgy keresztülmentem, mint ö  és a 
költője.



A k ö ltö : Ez fölötte érdekes. Ha felséged 
nem volna húsz évvel fiatalabb mint én, akkor 
ezt az adatot följegyezném az életrajza számára, 
de igy, mivelhogy valószínűleg húsz évvel előbb 
halok meg, e följegyzésnek semmi célja.

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

A kö ltö : S ez hétszer történt, Sire, Önnel?
A császári Többször. De a könyv nem volt min

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

A kö ltö : A szerencsémet túlozzák, Sire.
A császár: Tudom, amit tudok. Azt mond

ják, hogy ön most is, a maga hat decenniumával 
a vállán, veszedelmes minden asszonyra, lányra.

A kö ltö : Higyje meg, Felség, jobb vagyok 
a híremnél.

A császár: Bár nekem is ilyen hirem volnál
A k ö ltö : Hogyan? Hát nem borul a karjai 

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

szárnak hódol be s nem a férfinak.
A k ö ltö : Fiam, az esetünk rokon. Bennem 

is a költő hódit s nem az ember.
A császár észre se vette a poéta bizalmas 

megszólítását, s lehet, hogy a poéta sem 
vette észre. Csak úgy kicsúszott a száján, mint
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a részvétnek rokonszenves megnyilatkozása.
— Vigasztalni akar, — felelte a császár, — 

de eredménytelenül. A költő felsőbb foka, egye
nes szuperlativusa az embernek, de a császár, 
érzem és tudom, nem több a férfinál, csak ha
talmasabb.

A kö ltő : Felséged eszerint nem boldog?
A császár: Hencegnék, ha annak vallanám 

magam. Hencegni pedig nem szoktam, ugy-e ?
A költő meghajolt s igy szólt:
— Erről majd a Történet itél . . . En azt 

hittem . . .
A császár: Mit ?
A költő: Hogy aki uralkodik a világ fölött, 

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

testeknek. De mit érnek ezek a magukban oly 
szép dolgok a hozzájuk való lélek nélkül ? En 
ellenkezőleg azt hiszem, hogy aki ur a női szi
veken, az ura a világnak is. Ön az igazi ur, 
kedves Goethe 1

— Egy császár, aki hizeleg az alattvalójá
nak ! — jegyezte meg tréfásan a költő. — Vi
szonzásul szolgálok egy autogrammal.

S hamarosan papirszeletre irta az alábbi hét 
rövid verssort:

Bánj a nőkkel szép gyöngéden,
S  bizonyisten megnyerédt 
De ki bátran neki mégyen:
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Látja még több sikerét.
S  aki fö l  sem veszi épen 
Sértő-e, vagy megnyerő —
Abba legtöbb csáberő.*)

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

— Köszönöm. E néhány sorban sok életböl
csesség és tapasztalás rejlik. Vájjon ön a három 
módszer közül melyiket szokta alkalmazni ?

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

— Szerencsés kópé 1 — sóhajtotta a csá
szár. — Ön mindenképen tehetségesebb mint én. 
En csak egy módszerrel tudok élni, a második
kal. „Bátran nekimegyek", de sok kívánatos nő
nél ez a procédé nem válik be.

— Mit bánja? — vigasztalta a költő. — 
Találkozik még elég olyan asszony, akinél az Ön 
módszere célhoz vezet.

— Nem ér semmit, — busult a császár. — 
Nekem épp azok kellenének, akiknél az első 
módszert kell alkalmazni, vagy a harmadikat.

*) Geh den Weibern zart entgegen,
Du gewinnst sie auf mein W o rt ;
Und wer rasch ist und verwegen,
Kommt vielleicht noch besser fort,
Doch wem wenig dran gelegen 
Scheinet, ob er reizt und rührt,
Der beleidigt, der verführt.
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Fájdalom, nem tudok se gyöngéd lenni, se kö
zömbösséget tettetni.

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

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

földön . . . Pedig, akik tudnak a találkozásunk
ról, azt hiszik, a két legboldogabb halandó van 
most együtt.

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

— Köszönöm, hogy egy kis tápot adott az 
önbizalmamnak . . . E beszélgetésben én vagyok 
a nyertes, mert olyan férfiúval cserélhettem esz
mét, akit csak büszkeségből nem irigylek. Beis
merem, hogy kettőnk között ön a nagyobb, s 
talán a halhatatlanabb is. Voilà un hom m e! S 
épp azért, mert tulajdonképen nem én adtam 
audienciát önnek, hanem ön fogadott kihallga
táson engem, kérem, bocsásson el. Vár egy asz- 
szony, aki meg fog csalni.

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

— f e n  accepte ïaugure. A kívánsága talán
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jóslatnak is bevál s lehet, hogy szerencsét hoz, 
ami bizony rámfér.

Megint kezet fogtak.
Amikor elváltak, Napóleon igy szólt a ka

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

tett a kihallgatásáról, igy nyilatkozott:
— Van benne valami költői.



A B B Á Z IÁ B A N

Kivételesen egyedül sétált az abbaziai Süd- 
strand-on a királyfi. Máskor mindég a két gróf
jával (B—s és R—g urakkal) mutatkozott a nyil
vánosság előtt. De egyszer-másszor emancipálta 
magát tőlük (amint egy ottidőző osztrák állam- 
férfiu bátran mondta: lerázta őket a nyakáról), 
s ilyenkor a Fenséget magában látták vándorolni 
azokkal a kilencven centiméteres lépésekkel, ame
lyekhez valamikor a hosszúlábú felesége kedvé
ért szokott. Sietve lépdelt, s a járása közelebb 
állott az ideges futáshoz mint az előkelő prome- 
nirozáshoz. Mégis, mikor egy úriember, akivel 
találkozott, hódolattal emelte meg előtte a ka
lapját, megállott s igy szólt :

— Valahonnan ismerjük egymást, de nem 
tudom, honnan.

— Megmondhatom, Fenség. Együtt regge
liztünk egyszer.

Csodálkozón nézett a királyfi.
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— Igen, — folytatta amaz. — Budapesten, 
az Angol Királynőben.

— A há! Emlékszem már . . . Olyan rette
netes szűkén lakunk a budai Burg-ban, hogy a 
vendégeimet kénytelen voltam hotelben fogadni. 
Hiába mosolyog olyan gúnyosan, otthon nem 
volt helyünk. így mondta az udvarmesterem, aki 
csak tudhatja . . .

— Én is tudom, Fenség. Akinek nagy a 
lakása, annak soha sincsen helye. Éppen úgy, 
mint ahogy a nőnek, akinek a szekrényei tele 
vannak ruhákkal, nincs mit fölvennie . . .

— De azért igen gemütlich volt abban a 
korcsmában, s a hangulatot még az én jelenlé
tem se ronthatta. Az Íróknak, úgy láttam, van 
kedélyük.

— Egyebük sincs, Fenség.
— Azt a napot sose fogom elfelejteni, és 

mindig sajnálom, hogy ily összejövetelt gyakran 
nem tarthattam.

— En is sajnálom, és Fenséged hívására 
mindig szívesen huztam volna frakkot.

— Hjah, hjah, céia it le beau temps. Az 
efajta szimpoziónoknak végük . . . Mértékadó 
helyen az ily kilengéseket nem szívesen látják. . .  
De a „munka" továbbfoly s a „mű" pontosan 
megjelenik . . . Örülök, hogy a Weilen és Jókai 
nagy művének egy munkatársával találkoztam.

— A Fenségedével.
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— Ez az alkotás mindenkié inkább, mint az 
enyém. De hát, mivelhogy a nevem egyelőre na
gyon jól hangzik, —

— Valóban. Szépen és jól.
— Nos, hát azzal kapcsolatban emlegetik, s 

Jókai azt mondja, ezért is vásárolják.
— Nem is képzeli Fenséged, hogy mily nép

szerű nálunk.
— Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 

Képekben?
— Az és a védnöke.
— Oh, a közönség nagyon elnéző . . . Oly 

boldog voltam, amikor terveztük. A szerzőnek, 
szerkesztőnek, védnöknek és vállalkozónak min
den örömét élveztem, hogy tető alá hozhattam 
ezt a publikációt . . . S most már világosabban 
kezdek emlékezni önre. Ön feltűnt nekem már 
étkezés közben.

— Óh!
— Szebben evett, mint legtöbben a meghí

vottak között.
— Az is érdem, Fenség?
— Nem érdem, de annál is több. Előny. 

Aki szépen eszik, az elárulja, hogy jó nevelést 
kapott.

— Nem rossz családból származók, Fensé
ges ur. Persze nem olyan elsőrendűből, mint a 
Fenség. S én ezt nemcsak az evéséről láttam.

— No igen, úgynevezett jó házból való va-
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gyök én is. Ami elég baj. Itt az idő, amelyben 
az ily előny már nem szerencse, hanem kellemet
lenség. Azok a famíliák, amelyek nagyon régen 
jók, egyszersmind degeneráltak, s a tagjaik, ma
gamról látom, dekadensek.

— Tiltakozom. Fenséged csak modern.
— A modernség is egy neme a dekaden

ciának . . . Ön iróember, s igy jobban tudja, 
mint én, hogy a teória, amelyre hivatkoztam, 
milyen igaz . . . Nos hát, nekem akkor feltűnt, 
hogy lege artis evett, s úgy, mint ha mindennap 
ezüsttel terített asztalnál ülne.

Nevetve mondta az iró:
— A Kis Pipában szoktam ebédelni, Fenség.
— Emlegették már előttem ezt a höchst 

gemütlich helyet. S megvallom, többször jutott 
már eszembe, milyen jó volna oda betoppanni 
egyszer, s ott kijelenteni: én is iró, én is bohém 
vagyok!

— Mily kár, hogy ezt meg nem tette 1 
Mennyire örültünk s micsoda tejfeles csirkepapri
kást kapott volna ott, Fenség 1

— Es war zu schön gezuesen / . . . És, 
ugy-e, mondja, ön ott is oly diszkréten étkezik 
s olyan eleganciával fogja a kést meg a villát?

— Csak egyféleképpen tudok enni . . . S 
mit gondol, Fenséges ur, mért tettem azt a be
nyomást, hogy szebben eszem mint mások?

—  ?



— Mert kevésbbé voltam éhes, mint má
sok . . . Aki éhes, nem ehet szépen.

— Azt akarja mondani ezzel, hogy aki ele
gánsan akar enni, jóllakottan üljön az asztalhoz ?

— Nem éppen szórul-szóra. Inkább arra gon
doltam, hogy aki nagyon éhes, az ne társaság
ban oltsa az étvágyát.

— Mond valamit, kedves uram, s talán egybe
függ ezzel, hogy szerelmi lakomáit, amelyek egy 
még nagyobb éhségnek a csillapítására szolgál
nak, egészen titokban, négyszem közt, a nyilvá
nosság legteljesebb kizárásával fogyasztja el az 
ember . . . Most már az akkori beszélgetésünkre 
is kezdek emlékezni.

— A cercle alkalmával azzal tüntetett ki Fensé
ged, hogy hosszabban társalgott velem, mint egyik
másik nálamnál sokkal érdemesebb kollégával.

— Arról beszélgettünk, hogy jó néha olya
nokkal lenni együtt, akik szellemben állanak 
hozzánk közel és nem a vér kapcsolatánál fogva 
vagy a ranglétra egyező lépcsőfokának alapján. 
Úgy nyilatkoztam, hogy a művelt és szellemes 
iró rokonabb velem, mint sok rangban hozzám 
közelebb álló előkelőség, s ön azt felelte —

— Kicsit szemtelen voltam, Fenség, s azt 
válaszoltam, hogy én is rokonabbnak érzem ma
gam az illusztris házigazdámmal, mint egyik-má
sik nem kiválóan szellemes és kevésbbé művelt 
irótársammal.



— Nekem ez a viszonválasz, bár nem volt 
túlságosan hizelkedő, tetszett. Talán éppen azért, 
mert nem hizelgett . . . Amióta az eszemet tu
dom, annyi hízelgést hallottam, hogy az sok lett 
volna a leghiubb primadonnának és próbára tett 
volna egy az enyémnél erősebb idegrendszert is.

— Ne csodálja, Fenség ! Az Ön helyzetében 
ez el nem kerülhető. A nagy előkelőségek, mint 
Ön és t. kollégája, a walesi herceg, nem egye
bek, mint primadonnák a publikum szemében.

— Még jó, hogy a lámpák elé nem tapsol
nak bennünket.

— Prince Albert,*) azt hiszem, a tapsokra 
megjelenne és udvarias pukkedlit csinálna.

— Meglehet . . . De talán elég lesz az em
berszólásból . . . Az ön lénye nekem mindene
setre nagyon tetszett.

— Kell-e mondanom, hogy a Fenségedé is 
nekem ?

— Merné-e az ellenkezőt hangoztatni ?
— Nem tudom, Fenség. Még nem próbál

tam soha gorombának lenni trónörökösökkel.
— Ne is legyen. Ők nagyon szegény em

berek, akiket kedvem volna, mint a gondosan 
ápolt kertekben a virágokat, „a művelt közönség 
oltalmába ajánlani". Ön bizonyára utazott külföl
dön s olvashatta ezt a figyelmeztetést nem egyszer.

— Olvastam.
*) A későbbi VII. Eduárd király.
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— Láthatta hát, hogy a virágokat jobban 
kímélik a trónörökösöknél . . . Ön éppen a szó
kimondásával nyerte meg a tetszésemet.

— Fenséged is mindjárt igen rokonszenves 
volt nekem. Tetszett nekem, hogy korcsmában 
(még ha az az Angol Királynő ő Felségéről van 
is elkeresztelve) reggelizett a munkatársaival.

— A barátaimmal, uram.
— Jól esik hallanom, Fenséges ur.
— S nekem jól esik olykor bohémeskedni.
— Oh erről egész legendakor keletkezett már!
— Bizonyosan többet pletykáznak, mint 

amennyi valót regisztrálnak.
— Az nagyon valószínű, Fenség. Mennél 

nagyobb ur valaki, annál inkább van kitéve jó- 
és rosszindulatú pletykának.

— A pletykát, ha még oly rosszindulatú, 
jobban és szívesebben tűröm, mint a hízelgést, 
és — fájdalom! — ez is kijut nekünk u. n. 
nagyuraknak.

— Szegény Fenség! De, ugy-e, Fenséged 
van olyan bölcs, hogy a hízelgésekből, amelyek
kel elárasztják, levon bizonyos százalékot ?

— Néha kilencvenkilencet is . . . De mondja, 
mennyit vonjak le a Jókai hízelgéseiből, mert ő 
is hizeleg ám . . . nagyon ?

— Az ő kedveskedéseiből semmit se kell 
redukálni, Fenség. Ö hizeleg ugyan, de a hízel
géseit őszintén gondolja és érzi.
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— Hiszen akkor az, amit ez a kitűnő iró 
mond, megszűnik hizelgés lenni.

— Úgy van, Fenséges ur, Jókai: egy őszinte 
hízelgő.

— És ön ?
— En talán tudattalan hízelgő vagyok, mert 

nem is tudom, hogy hizelgek. De minek is ten
ném ezt? Legfeljebb a közönségnek kellene ud
varolnom, amelytől többé-kevésbbé függök. De 
Önnek, Fenség, vájjon milyen célból ? Nem aka
rok hivatalt kapni az udvarnál, és nincsen annyi 
ősöm, hogy kamarás lehetnék.

— Remélem, akkor se kívánna az lenni, ha 
elegendő számú őse volna. Nekem olyan komi
kusak ezek a dolgok, de muszáj „mitmacholni“ 
őket. Óh ezek a vén institúciók!

— Kellemetlenek Fenségednek. Nagy baj, 
hogy Fenséged sokkal fiatalabb az apjánál.

— A fiú mindig fiatalabb az apjánál.
— De ennyire, Fenség! Kétszáz esztendővel!
— Ha nem csalódom, ön kritizálja a császárt.
— Nem sértés, ha valakit öregnek tartunk, 

s az se dicséret, ha valakit fiatalnak mondunk.
Eddig állva beszélgettek.
— Nem sétálnánk egy kicsit? Merre tart 

ön ? Hová készül ?
— Majd Fenséged megmondja.
— Ha tehát nincs ellenére, menjünk vissza 

a Villa Angiolina felé.



— Amerre parancsolja Fenséged. De ke
gyeskedjék megengedni egy kérdést. Nem fogja 
zsenirozni, ha holnap vagy holnapután azt irják 
a bécsi és a budapesti lapok, hogy a monarchia 
jövendő uralkodója egy ellenzéki íróval sétált az 
abbaziai strandon ? Én tudniillik — megvallom, 
Fenség — ellenzéki vagyok.

— Brávó! Én is az vagyok, — felelte a 
királyfi. — S azt hiszem, kevésbé vagyok meg
elégedve a dolgok folyásával, mint ön.

— Persze a Fenség közelebbről látja a visz- 
szaéléseket, intrikákat, baklövéseket és szamár
ságokat, mint mi.

— Veszedelmes közelségből, uram. S a tu
dat, hogy az ember nem tehet ellenük semmit, 
olyan bántó . . .

— Hogyan ? Látja a bajokat, helyteleníti, 
és nem orvosolhatja őket?

— Videó meliora protoque deteriora sequor.
— Óh, hát mért tűri ? Mért nem változtat 

rajtuk ?
— Szeretnék barátom, de ahhoz nincsen elég 

befolyásom.
— Tréfálni méltóztatik.
— Már rég nem tréfáld'. Monarchiákban 

általában, s a miénkben különösen a trónörökö
sök nem számítanak sokat. Nem hagyják dol
gozni és érvényesülni őket, s ezért ritkán lesz
nek belőlük jó uralkodók. Mennyivel jobban van
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organizálva egy szerkesztőség, ahol a helyettes 
szerkesztő épp úgy be van avatva mindenbe, mint 
a főnöke, s ha ez utóbbi kidől, amaz éppen oly 
jól megcsinálja a lapot, mint az elődje. Vagy 
hogy más példát mondjak : a trónutódoknak oly
módon kellene résztvenni az uralkodásban, mint 
a boltos fiának a kereskedésben, akit az apa, ha 
meg van elégedve a szorgalmával és az ügyes
ségével, egy szép napon cégjegyzésre jogosít föl 
s később föl is vesz a cégbe . . .  Én bizony 
egyáltalában nem vagyok bent a cégben, s még 
prokúrám sincsen . . .

— Nagy kár, Fenség. Az Ön szelleme, tu
dása, modernsége —

— Talán hasznosítható lett volna. De hát 
semmi se tökéletes a világon, s az én pozícióm 
a legkevésbbé. A társadalmi állásom legjobban 
ezzel a szóval jellemezhető: várományos. Min
denre várnom kell, — nemcsak az uralkodásra, 
de a gondolat és a lelkiismeret szabadságára is. 
S ez oly unalmas, amig az ember kedvet érez a 
munkához, és oly demoralizáló, amikor már elve
szett hozzá a kedve . . . Ezt az illusztrált nagy 
munkát is azért vállaltam, hogy . . . csináljak 
valamit. Mert a várakozás nem munka . . .

— Szép gondolat és érdekes koncepció volt, 
Fenség, s alkalmas arra, hogy Fenségednek az 
emlékét fentartsa.

— És a monarchiáét, uram. Lehet, hogy
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bizonyos idő múlva ez a húsz vagy hány kötet 
lesz meg csak belőle.

— Minden múlandó, Fenséges ur. A biro
dalmak se élhetnek örökké. S buta hízelgő len
nék, ha azzal akarnám vigasztalni jövendő kirá
lyomat, hogy az országai — úgy, ahogy vannak 
— örökké együtt maradhatnak. Fenséged bizo
nyára magtanulta a történetből —

— Azt, amire tanítottak s amit ad  usum 
delphini olvastattak velem. De itt van János, az 
én toszkánai kuzénom, aki olyan könyveket is át
csempészett hozzám, amelyek nem készültek egye
nesen uralkodócsemeték házi használatára. Mi 
ketten, ő meg én, talán elég konzervativek len
nénk a polgári életben, de az udvarnál, sőt talán 
a mágnás-kaszinókban is forradalmároknak néz
nek bennünket. A forradalmárok, ha becsülete
sek, egyszersmind ideálisabb gondolkozásuak mint 
a kormányonlevők, és tisztábbanlátók, mint a 
legtöbb atyámfia. Ezekből a nem számomra irt 
könyvekből megtanultam, hogy az az államala
kulat, amelynek vezércikkek állítása szerint a 
legfőbb reménysége vagyok, sokkal rövidebb 
életű lesz mint a munka, amelyet szerkesztünk róla.

— Addig még sok viz folyik le a Dunán, 
Fenség.

— Bizonyára sok. Hiszen huszonnégy óra 
alatt is oly mennyiség ömlik le rajta, amelyet 
számokban alig tudunk kifejezni.
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— Aki uralkodik vagy uralkodni készül, an
nak nem szabad pesszimistának lenni. Biznia kell, 
ha nem az uralma örökösségében, legalább a 
tartósságában. Meg vagyok arról győződve, hogy 
ő Felsége —

— Igaza van. A császár szentül kiszi, hogy 
amit 1867-ben összetákoltak, az fölbonthatatlan 
szövetség, épp úgy, mint a házasságom, amelyet 
még a pápa ő Szentsége se bonthat föl.

— Még is azt hiszem, a Felségnek van eb
ben a kérdésben igaza s nem Fenségednek* Mi
csoda kilátásokkal lép majd a trónra, Fenség, 
ha oly kevés a bizalma hozzá ?

— Az apám tulajdonképpen jó uralkodó. Jó, 
mert olyan, aminőnek a népei óhajtják. Én talán 
kevésbbé volnék megfelelő, mert ahogy a német 
költő mondja egy drámájában : Ich bin ein Bür* 
ger Derer, welche kommen werdert. De mikor 
fognak azok jönni ? Félek, hogy egy kicsit ko
rán születtem.

— Bizonyára, Fenség. A tehetséges embe
rek mind ezt teszik. S épp ezért rendesen bol
dogtalanok.

— Akkor hát én nagyon tehetséges va- 
gyök . . .

— Oly előny ez, Fenség, amit drágán kell 
megfizetni.

— Meg is adom az árát. Az embernek idő
beli hazájának is kell lenni, nemcsak földrajzi-
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nak. Aki korábban vagy későbben születik, mint 
a maga és az ő világa érdekében óhajtandó, az 
hontalan. A területi hazám szép és nagy, róla 
irjuk a monumentális művet, amelyben mi ket- 
ten találkoztunk, de időbeli hazám nincsen . . . 
Akik úgy messziről látnak s a jövendő hatalmast 
nézik bennem, nem sejthetik, milyen kínos az 
ilyen exterritoriális élet . . . De hát itt elválunk. 
Sokat is beszéltem. Ideges vagyok, s ilyenkor 
többet mondok, mint amennyit okos ember mon
dani szokott.

— A zseniális ember, Fenséges ur, sose 
okos. A zseniális ember impulzív.

— ö n  mentséget talál hibáimra, s azokat 
olyan erényekből származtatja le, amelyek hiány
zanak bennem. Nem, zseniális nem vagyok, — 
csak oly szakgatott és nyugtalan, mintha az vol
nék. De ne folytassuk, mert még bebizonyul, 
hogy gondos analízis után csak a hibáim ma
radnak meg. S most Isten áldjál Magányra van 
szükségem, hogy tovább gondolkozhassak — a 
jövőmön.

— S ugy-e, Fenség, ha egyszer nagyur lesz 
s uralkodik két ország fölött, szóval, ahogy igen 
elmésen fejezte ki magát Fenséged: lesz befő- 
lyása , ugy-e, akkor se fog megfeledkezni szerény 
munkatársáról ?

— En azt hiszem, uram, hogy sohase fogok 
uralkodni . . . Isten önnel!
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A Villa Angiolinához értek s kézfogással 
váltak el.

. . . E beszélgetés után néhány héttel tör
tént a mayerlingi tragédia.



CSALÁDI J EL EN ETE K





A N ÁPO LYI A S S Z O N Y

Néhány hónappal a halála előtt már nagyon 
beteg volt a hatalmas király. Egész éjjel nem 
hunyta le a szemét, a köszvénye fájdalmasabban 
kínozta mint a felesége, halálsejtelmek gyötörték, 
s mikor a királyné tudakolta a hogylétét, így szólt:

— Rosszul vagyok, nagyon rosszul, de job
ban érezném magam, ha jobban értenők egymást.

A királyné; Mi a panasza Felségednek ?
A király: Tudod . . . Nem szereted a né

pemet, s ennélfogva az se szeret Téged.
A királyné; Nem úgy, uram. A néped útál 

engem, s ez az oka, hogy nem szerethetem őt.
A k irá ly : Játék a szavakkal . . . Téged itt 

tárt karokkal fogadtak. Mindenki rokonszenvvel 
jött elébed, anyámtól a büszke Szilágyi Erzsébet
től kezdve az utolsó zsellérig, de Te . . .

A királyné: Mindig azon voltam, hogy sze
retetreméltó legyek.

A k irá ly : Mint asszony az voltál, mint ki- 
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rályné nem tudtál az lenni. Annyira vonzódtál a 
taljánaidhoz, hogy a magyarság részére nem ma
radt semmi szereteted. Nem tanultál a régi lec
kékből, amelyekkel szolgál a történetünk, nem gon
dolsz soha a Gertrudis esetére. Vigyázz, egyszer 
te is úgy járhatsz . . .  Mi mindent nem tettem 
— a híveim ellenére is ! — a családodért, az 
arragóniaiakért, az Estékért! Mikor az apád baj
ban volt s a bárói lázadoztak, segédcsapatokat 
küldtem neki. Azt hiszed, hogy a magyarjaim 
helyeselték e kalandot? Én mégis belementem a 
kedvedért, a szép szemedért, a selymes hajadért, 
az egész bóditó fehérségedért . . .  A dinasztikus 
és nepotikus érdekeidet folyton istápoltam, elő
mozdítottam. S te az enyéim iránt közömbös ma
radtál. Az apád az istened volt, nekem a szol
gádnak kellett lennem.

A királyné; Apámhoz a rokoni vér vonzott, 
hozzád csak a szerelem.

A király : Ez kevesebb ?
A királyné: Kevesebb. A becsvágy erősebb 

a szerelemnél, s engem az vezetett mindig. Ak
kor is, mikor a feleséged lettem. A családom, a 
Hazám boldogulása volt a vezérlő csillagom. S  
ha ez a becsvágy szembekerült a Te érdekeid
del, Matthias, akkor bizony ellenségek voltunk.

A k irá ly : Férj és feleség gyakran azok, 
Beatrice. De hát mi jobban megérthettük volna 
egymást s nemcsak szerelemben, de a nemzetem
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szeretetében is egyesülhettünk volna, ha Te is 
úgy akarod.

A királyné: A sors . . .  A balsors . . • 
Hogy nincs gyermekünk, Mátyás . . . Ha fiunk 
születik, az ő emelkedésének a vágya fűtötte 
volna az ambiciómat.

A kirá ly : Ezt úgy mondod, mintha én vol
nék az oka, hogy nem szültél trónutódot.

A királyné: Chi lo sa  ?
A k irá ly : lo lo so. Én tudom. Az első fele

ségem szerencsétlen gyermekágy folytán halt meg, 
Barbarától pedig, amint tudod (mert hiszen eléggé 
bosszant Téged), megszületett, akit nem tudsz 
szeretni: János. Neked is lehetett volna fiad, ha, 
ha . . .  ha nem benned székel a hiba.

A királyné: Az orvosok ezt sohase állapí
tották meg határozottan.

A kirá ly : Mert féltek tőled, Beatrice. Te 
oly szenvedélyes vagy és úgy tudsz haragudni 
mint az apád, aki úgy bánt el a lázadóival, hogy 
a „törvénykezése" megszégyenítette Nérót és 
Caligulát. Te magtalan vagy, szegény királyném.

A kirá lyn é: Nem vállalom ezt a szerencsét
lenséget. Te már se erős, se fiatal nem voltál, 
amikor az ágyasházadba vezettél.

A király : Mala fides , asszonyom . . . Rossz
hiszemű beszéd. A legjobb erőben voltam akkor 
s fölvehettem a versenyt sok ifjabb leventével is, 
akikkel megcsaltál. Talán Ulászlóval is . . .
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A királyné: Sértegetsz, Mathias . . . Hitelt 
adsz minden rosszakaratú pletykának, amely rossz 
híremet költi.

A király: Kedves barátnőm, a királyok néha 
az igazat is kénytelenek elhinni. A hireim s a 
magam tudomása nagyon összevágnak. De ne 
félj . . . Mindenkivel szemben én is rágalmak
nak nevezem e szomorú tényeket, aljas ráfogá- 
soknak, amelyek hasztalanul próbálják befeketí
teni makulátlan hírednek a szűztiszta képét. De 
amit tudok, azt tudom. Azt hiszed, hogy egy 
férfi, aki ért a nőkhöz, nem tudja meg a fele
sége öleléséről, hogy az ölelt-e mást is ? Még ha 
a besúgók hazudnak is, az én súgóm, az asszony
ismeretem, nem csal. Te nem egyszer hűtlenked- 
tél. Talán azért, hogy korrigáld a szerencsémet 
meg a tiédet, — tán azt remélted, hogy az ágyas
házamon kívül szerzesz utódot a magyar trón
nak. De lásd, épp ez az iparkodásod bizonyítja 
a legbeszédesebben, hogy nem bennem volt a 
hiba . . . S most már megvallhatom, nem volt 
szerencsés az a perc, amelyben elhatároztam, 
hogy a Te szépségedet ültetem magam mellé a 
trónra, s nem volt szerencsés az a nap, amelyen 
Pongrácz János vajda Téged a képviseletemben 
királynévá tett. Szebb királyné, az igaz, még nem 
igen ékesített fejedelmi udvart, mint aminő Te 
voltál akkor. Egy kevésbbé jól szabott asszony 
nem lett volna olyan hóditó királynő, de talán
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fiút ajándékozott volna nekem és a nemzetemnek 
és én nyugodtan halhatnék meg.

A királyné: Ha meg kell lenni, így is nyu
godtan térhetsz meg őseidhez, Mátyás. A tró
nod biztos.

A k irá ly : Diplomata vagy, Beatrix, de nem 
vagy politikus. Tudsz alkudozni, ravaszkodni, 
ármánykodni, de nem tudsz előrelátni és nem 
tudsz teremteni. Ha volna törvényes örökösöm, 
vagy ha János törvényes örökös volna, akkor 
mondhatnád, hogy biztos a trónom és a hazám 
sorsa. így nem. S ez az oka, hogy a házassá
gunk, amely oly szépen indult, amely az udva
romhoz, a termeimbe, sőt a belső szobáimba is 
elhozta az olasz művészet és a klasszikus tudo
mány illatát, olyan szomorú akkorddal végződik. 
En megbocsátom neked, Beatrice, a férfikedvelé
seidet, mert tudom, milyen a női természet s a 
délitáliai vér, főképp egy elkényeztetett herceg
nőben, s szívesen bocsájtom meg, mert én is 
megkívántam a szerelemben a varietá-1, de azt, 
hogy nem tudtál magyarrá lenni, hogy nem akar
tál megbarátkozni az uj hazád ama jogos köve
telésével, amely nemzeti uralkodócsalád után vá
gyakozik, ezt rossz néven veszem Tőled, Beatrice. 
A hazámat és Jánosomat még náladnál is jobban 
szeretem, s aggódva halok meg abban a félelem
ben, hogy nemcsak te maradsz özvegy, de a ha
zám is az marad, amelynek a kormányáért ádáz
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tusa és áldatlan versengés fog folyni. A haldok
lók jól jósolnak, Beatrice . . .

A királyn é: Én ezt az országot második 
Itáliává szerettem volna átformálni. Én ide á 
cortegiano finomságait s a tudomány meg a mű
vészet kedvelését hoztam. A barbárság helyébe 
pallérozottságot akartam ültetni. Emlékezzél csak, 
Mátyás, az udvarodnál enni se tudtak. En voltam 
az, aki a villákkal megismertettelek Benneteket, 
az ujjaitokkal étkezőket. Ezt köszönnöd kellene 
nekem, s nem a szememre vetni.

A k irá ly : Beatrice! A népem mégis csak 
az én népem, s a vérem mégis csak az én vérem. 
Az közelebb áll hozzám mint bármi más. A köny
veket és a művészeteket én is szeretem s a né
pem se idegenkedik tőle. De te megtöltötted az 
udvaromat olaszokkal és az ő kevésbbé szigorú 
erkölcseikkel. Annyian voltak néha, hogy a ma
gyarság szinte elveszett köztük. A kis unoka
öcsédet Ippolito d* Este-t nyolc éves korában meg
tettem esztergomi érseknek. Gondolod, hogy ez 
könnyen ment ? A pápa ellenzését, amely egy 
esztendeig tartott (ez idő alatt Ippolito lega
lább vénült egy kicsit), könnyebb volt legyőz
nöm, mint magyarjaimnak az elégedetlenségét. 
De hát úgy szerettelek, Beatrix, s annyi beszó
lást engedtem az uralkodásba neked, hogy igazán 
nem tudom, kinek volt olykor nagyobb hatalma 
Magyarországon, Neked, vagy nekem ? A népem

58



nem szeretett Téged, Bice, s ha engem nem sze
retett volna olyan nagyon, akkor bizony rosszul 
is járhattál volna . . .  A magyar a leglojálisabb 
nemzet a világon és annyira dinasztikus érzésű, 
hogy sokat, nagyon sokat tűr el a királytól, még 
Téged is. De Beatrice, te túlságosan elbizako
dott vagy, s ez jól illett hozzád, talán emelte is 
a domináló szépségedet, megbocsájtható volt ne
ked, amig üde és csábító voltál, de most már 
rosszul fest téged, amikor hízni kezdesz. Ami 
méltóságnak és előkelőségnek látszott nálad akkor, 
az ma gőg és fölfuvalkodottság. S ezt nem sze
reti a magyar, Beatrice.

A királyné: Mindezt azért kell hallanom, 
mert olasz maradtam.

A k irá ly : Nem, nem azért, hanem mert el
lene dolgoztál, hogy magyarok legyünk. Ippolito- 
val több mint száz olasz jött be az országba, 
nagyrésze ingyenélő, aki csak azért élősködik itt, 
hogy az Este-knek ne kelljen költeni rájuk s 
hogy a magyarok meg nem érdemelt kenyerét 
egyék. Hiszen én magam is kívántam, hogy öt
vösművészek, könyvminiálók, festők és építészek, 
orvosok és egyéb tudósok népesítsék be az udva
romat és terjesszék itt a fölujuló klasszikus kor
nak műveltségét. Attavante-t és Benedetto da 
Majano-t magam édesgettem ide, s Galeottit 
meg Bonfiniust most is szívesen látom ma
gam körül. A magyar szeret művelődni, de a
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maga műveltségébe szereti beleolvasztani az ide
gen kultúrát, s nem elnyeletni általa az övét. De 
a te olaszaid, a nápolyiak, a milánóiak és a fer- 
raraiak, vezetni és irányt adni, szinte uralkodni 
akarnak itten. Mikor azt követeltem tőled, hogy 
bocsásd el Sanctus de Aversa-t, a levélhamisítót, 
nem teljesítetted az óhajomat, ellenben — mily 
rossz politika és mily erkölcstelenség! — kiadtad 
az útját Tomaso Maximo-nak, aki becsületes volt 
és nem akarta elkövetni az általad kivánt hami
sítást, amelyre aztán a gonosz Aversa vállalko
zott . . . Arra a derék honfitársadra, Diomede 
Carafa-ra, aki oly bölcs emlékiratot nyújtott át 
neked a férjhezmeneteled alkalmából (s amelyben 
azt tanácsolja, hogy keresd a magyarok rokon- 
szenvét s szeretettel közeledj hozzájuk), bezzeg 
nem hallgattál. Pedig, ha az ő okos útmutatását 
követed, ma harmónia volna köztünk s közted 
meg a népem közt, s én ma is úgy imádnálak, 
mint amikor birtokba vettelek. De az ösztönöd 
hamis volt, Bice, s azokra, akik a javadat céloz
ták, kevésbbé hallgattál mint azokra, akik a vesz
tedre törtek. Biztam egy orvosban, a tudós és 
emberséges Miliusban, — ezt se kedvelted s nem 
nyugodtál, mig el nem űzted az ágyam mellől. 
Ez is rossz taktika volt, Beatrix, mert ha meg
halok, ami már nincs messze, azt fogják mon
dani az ellenségeid, hogy —

A királyné: Hogy megmérgeztelek, ugy-e ?
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A kirá ly : Lehet . . . Tudom, hogy nem 
teszed, Beatrice . . . Nincs is érdekedben, mert 
a te helyzeted is biztosabb addig, amig él Mátyás 
király . . .  De a pletyka, amelynek pályádon 
annyi hasznát vetted, veled szemben se marad
hat néma. Ismerik a viselt dolgaidat s olyant is 
föltételeznek rólad, amire nem volnál képes. Es 
mentül magasabb állásban van valaki, annál szí
vesebben költenek hírt róla. Hiszen tudják, hogy 
már nincs meg köztünk a régi egyetértés. Amióta 
Pietro Ranzano követségben itt járt, s az apád 
megbízásából le akart beszélni arról, hogy ked
velt Jánosomat tegyem utódommá, azóta nyilt 
titok, hogy e legfontosabb kérdésben az útjaink 
elváltak. Mondd, nem egyezhetnénk meg?

A királyné: Szeretném, ha túlélnél, nagy jó 
uram. De ha Isten rendelése, hogy megelőzzél a 
halálban, akkor azt tartanám méltányosnak s talán 
az ország érdeke is az volna, hogy én kövesse
lek a trónon s a Te szellemedben én uralkodjak 
tovább.

A k irá ly : Egy népen, amelyet nem sze
retsz? Egy nép fölött, amely nem szeret?

A k irá ly n é : A többség mellettem lesz. Já
nos törvénytelen vér, s a papság, e hatalmas té
nyező, inkább engem támogat, mint őt.

A kirá ly : A származás tisztaságánál fonto
sabb a szándék tisztasága • • . Bice, vigyázz! 
Lehet, hogy Jánosból nem lesz király, de akkor
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rossz sorsra jut az a szegény ország, amelynek 
egy ideig te is királynéja voltál. Vigyázz! Egy 
pap már elátkozott téged. Tudod?

A királyné: Semmit se tudok.
A k irá ly : Egy jeles tudós, Temesvári Pel- 

bárt, szerzetes, szókimondó férfiú, aki a királyról 
is igazat mond, mint nekem jelentették, azt pré
dikálta a múltkor, hogy a te magtalanságod a 
gondviselés bölcs intézkedése, mert nem érdem
ied meg, hogy utódod legyen. Ne hidd, hogy 
népszerű vagy, Bice. A kocsmai elménckedők is 
a szájukra vettek. Közülük egy verset csinált ró
lad, ahol latinul és olaszul az a rimes refrén: 
Beatrix =  meretrix, Beatrice =  meretrice. Mit 
szólsz hozzá ?

A királyné: Üldöznek, amióta Magyarorszá
gon vagyok. Nem sajnálsz ezért?

A  k irá ly : Sajnállak, de leginkább azért, 
hogy a népszerűtlenségednek magad vagy az 
oka. Hogy egy királyné Magyarországon népsze^ 
rűtlen legyen, nagyon gonosznak kell lennie.

A királyné: Ha sajnálsz, már szeretsz egy 
kicsit. Béküljünk hát meg, Mátyás.

A kirá ly : Beteg vagyok, Beatrice, nagyon 
beteg. A végemet járom. Már nem tudok küz
deni. Csak földühödni vagy mindenbe belenyu
godni, csak erre vagyok képes.

A királyné: Hagyjuk hát ezt a kérdést 
nyitva. Majd eldönti a nemzet.
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A k irá ly : Jól van, Beatrice. Ha nem tágitsz, 
legyen úgy. De a szegény nemzet adja meg az 
árát. Es én szegény király gyermekkoromtól a 
halálomig hiába harcoltam, hiába építettem . . . 
Utánam összeomlik minden . . .





HÓDÍTÓ VIL MOS

— Anna, beszélnem kell veled, — igy szólt 
a feleségéhez az ura, már három gyermeknek apja, 
aki oly fiatal volt, hogy senki se nézhette házas
embernek.

Morogva, zsémbesen felelte az asszony:
— Szép tőled, hogy megszólítással tüntetsz 

ki. Eddig bizony nem mutattál sok hajlandóságot 
erre. Alig töltesz itthon naponta egy órát, s ez 
idő alatt is a kutyáddal társalkodói s nem velem.

— Ennek az az oka, hogy nem tudok a 
szájad ize szerint beszélni. Igen nehéz eltalálni a 
hangot, amely téged nem izgat. Semmi se tetszik 
neked, amit mondok s mindig elégedetlen az 
arcod. Az otthonom valóságos pokol . . . Nono, 
ne pattanj föl 1 A tényen nem lehet változtatni. 
Lehetetlen veled békességben élni, — rossz a 
természeted, szegény Anne-om.

— Rossz? — rikácsolt a nő. — S a tiéd 
talán jobb ?



— Valószínűleg. Hiszen mindenkivel jól tu
dok megférni, csak veled vagyok kénytelen vesze
kedni . . . Ha nem volnál annyira féltékeny és 
nem szitkozódnál oly sokat, hozzád is szere
tetreméltó lehetnék, mint másokhoz. De igy! . . . 
Állandóan üldözöl a féltékenységeddel, patáliát 
csapsz, ha este későn jövök haza, és sokallasz
minden pohár italt, amelyet baráti körben elfo
gyasztok. Ez a mi szépséges családi életünk . . . 
Mondd : lehet az ember kedves olyan valakihez, 
aki reggeltől estig duzzog-pattog s akit sose 
látunk mosolyogni ?

— Te persze hibátlan vagy! . . . Minden
bajunk onnan ered, hogy már nem szeretsz, Bili.

— Úgy bizony nem, ahogy szeretni szeret
nélek, s ahogy szeretnélek, ha alkalmazkodóbb 
és gyöngédebb volnál.

— Sose tudtál bánni velem, Willy.
— Hogy tudhattam volna! Amikor nagy 

szerencsétlenségünkre összekerültünk a vérünk 
lázadása folytán, tapasztalatlan siheder voltam, 
te pedig házasságra éhes, szerelemre szomjas, 
hfmre régen kívánkozó nőstény. Neked kellett 
volna okosnak, irányítónak és óvatosnak lenned, 
s te mindezt — óh közellátóság! — tőlem vár
tad, az újonctól, a tapasztalatlantól! . . . Most 
ugyan mit csináljunk, mikor a dolog alaposan el 
van puskázva? . . .  A gyermekcipőből immár 
kinőttem, de minden viszonyból és vonatkozás-
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ból — s igy a házasságból — is, amely eddig 
fogva tartott az Avon folyó mellett. A hibás te 
vagy, Ann. Jobban kellett volna vigyáznod rám, 
meg kellett volna becsülnöd fiatal hevemet s 
hálásnak lenned, hogy hozzád kötöttem sorsomat, 
amely az álmaimban más üdvöt ígért nekem.

Az asszony fölugrott az asztal mellől, ahol 
ültek, s éles hangon feleselt s tiltakozott.

Az ura csak nehezen tudta megnyugtatni.
— Megint ok nélkül dühöngesz. Nem lá

nyokra és asszonyokra gondoltam most, amint 
hiszed, hanem a nagy veszteségemre, — hogy 
miattad lesiklottam a hivatásomról. Korai házas
ságom, amely nem az én akaratomból jött létre, 
eltérített egy nemesebb életpályától, amely —

— Arra vágytál? Sose árultad el. A Merry 
England  jegyében éltél mindig, ittál, a pajtásaid
dal mulattál, szenvedélyes vadász voltál, a koc
kajátékot se vetetted meg és mivel sem sejttet
ted, hogy halhatatlan akarsz lenni.

— Semmise teszi az embert oly szerencsét
lenné és léhává, mint a lekötöttség. Hozzád vol
tam láncolva és ehhez a kis városhoz, amelynek 
a népe becsületes és mulatós, de egyszersmind 
alantas gondolkozásu és minden fantázia nélkül 
szűkölködő. Nem, nem nekem való környezet ez, 
Ann, nekem itt nem jó lennem.

— Száz szónak is egy a vége. Megbántad, 
hogy feleségül vettél. Meguntál engem.
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— Nincs hízelgő természetem, s nem mond
hatok teljesen ellent . . . De hát melyik férj nem 
bánja meg a házasságát előbb vagy utóbb ? 
Bizony az is, aki be nem vallja. A legtöbb há
zasságnak ez a folytatása és a vége.

— Tudom, hogy mester vagy az okosko
dásban és vitatkozásban, Willy, és én nem tudok 
mit felelni neked.

— Igen, mi messze vagyunk egymástól, sze
gény Anne.

— Messze, mert nem vagyok elég fiatal és 
elég szép neked, Bili.

— Érdekes, hogy ebbe a körülménybe köny- 
nyebben nyugszom bele, mint te.

— Mert az nagyobb baj nekem, mint te
neked. Mennyire szenvedek attól, hogy minden 
fiatal nőszemély jobban érdekel téged, mint a 
feleséged 1

— A természet kegyetlen érctörvénye ez, 
barátnőm. Az asszonynak fiatalabbnak kell lenni 
az uránál . . .

— Óh, jól tudom. Ne vesd a szememre . . . 
A korkülönbség négy év előtt is meg volt, s 
akkor jó voltam neked, ugy-e ?

— Igen, a tizennyolc éves fiúnak jó a huszon
hatéves asszony, ha az bolondul szerelmes beléje. 
Nem tagadom, te is tetszettél nekem és meg is 
kívántalak, de ez nem volt oly szerelem, amelyet
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házasságnak kell betetőzni. Ha el nem csábítasz 
a lobogó lángoddal és Zsuzsika —

— Igaz, nagyon szerettelek s a kis Susan 
nagyon iparkodott s hamarosan megszületett.

— S az apád meg az enyém azt határoz
ták, hogy Susannak törvényes gyermeknek kell 
lenni. Egyszerre csak azt vettem észre, hogy há
zasok vagyunk . . .

— Én pedig azt hittem bízó asszonyésszel, 
hogy e kedves kislány szorosabb kapocs lesz 
közöttünk, s mikor egyévre rá még két gyerme
künk született —

— Az ikrek? Akkor azt hitetted el magad
dal, hogy örökre egymáshoz vagyunk láncolva. 
De, fiam, a gyermekek nem sokat bizonyítanak 
a szerelem mellett és semmiesetre se tehetik 
jóvá a bolondul kötött házasságot. A természet 
rendje ellen nem lehet büntetlenül vétkezni. Mink 
megbűnhődtünk mind a ketten, — te azzal, hogy 
kénytelen vagy féltékenynek lenni, s én a késő 
bánatommal.

— Nemcsak engem kerülsz, az otthonodat 
se szereted.

— Azt kietlenné teszed a szomorú arcoddal, 
az örökös patvarkodásoddal s azzal a női duzzo- 
gással, amely a lármás káromkodásnál is rosz- 
szabb. Oh, te allways displeased-asszony, te nem 
tudod, mivel lehet lekötni a férfit!

— Lehet-e bármivel az olyan csapodár ter-
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mészetet, aminő te vagy ? Akit a barátai — talán, 
hogy engem bosszantsanak — Hóditó Vilmos
nak neveztek el ?

— Hiába magyaráznám, hogy miként. Fan
táziámnak és elgondolásaimnak a raktárában egy 
sereg téma vár kidolgozásra, s lehet, hogy vala
mikor megírom neked s az egész világnak, hogy 
mint biztosíthatja magának a nő az ura szerel
mét, s talán azt is, miként szelídíthető meg az 
olyan zsémbes, dacos és házsártos asszony, aminő 
te vagy . . . Most egyelőre másról van szó, s 
kérlek, engedd, hogy közöljem veled.

— Mondd hát, bár attól félek, hogy ujabb 
sértések jönnek.

— Nem, nem. Anna. Nem mondok semmit, ami 
sérthetne. De kellemetlenséget kell tudtodra adnom, 
amely ellen nem tehetünk semmit, olyannyira kikerül
hetetlen. Kénytelen vagyok elhagyni Stratfordot.

— Mennyi időre, Willi ?
— Bizonytalan.
— Sokáig maradsz e l?
— Nem tudom.
— Örökre mégy el ? Mindenkorra ?
— A jövő az Isten kezében van.
— Nem Stratfordot hagyod te el, William. 

Te tőlem szököl.
— Igazán nem. Muszáj menekülnöm, ha nem 

akarok egészen megsemmisülni. . .  Tudod, hogyan 
állok Sir Thomas Lucyvel.
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— Az a buta őzhistória ?
— Az . . . Fájdalom, az eset nemcsak buta, 

veszedelmes is. In flagranti értek rajta, s hallhat
tad, hogy milyenek a vadorzás elleni törvények. 
Embertelenek. Nemcsak a szabadságom van ve
szélyben, — az életem se biztos, ha a biráim 
rossz kedvükben vannak. A józan ész s az ön- 
fentartás ösztöne, sőt a ti családi érdeketek is 
azt parancsolja, hogy kereket oldjak, mielőtt a 
törvény emberei vállon ragadnak.

— Sir Thomas nem rossz ember, Will . . . 
Akarod, hogy elmenjek hozzá és megkérleljem ?

— Ahhoz, bocsáss meg, szegény barátnőm, 
nem vagy elég szép. S aztán késő is . . . Ebben 
az esetben hiába appellálna bárki is a derék űr 
jószívére. Az őzzel, amelyet a parkjában lepuf- 
fantottam, édes keveset törődik Sir Thomas, s 
ha egyebet nem vétettem volna ellene, nyugod
tan élhetnék itt tovább, a hajam szála se gör
bülne. De bolondot tettem, Anna, szatírát írtam 
róla, maró gúnyiratot, amelyben irgalmatlanul kifi
guráztam minden valódi és ráfogott gyöngéjét. 
Ezt sose bocsájtja meg, mert mód nélkül hiú 
ember. S aki a hiúságában van sértve, az kegyet
lenül szokott bosszút állni . . .

— A törvény oly szigorúan bünteti azokat, 
akik szatírát írnak ?

— Oh, a törvény! Attól írhattam volna ezer- 
egy szatírát . . .  A szerencsétlenségünk az volt,
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hogy ép azon férfiú ellen szegeztem ez írás gyil
kos gúnyját, akinek a kegyétől a vadorzás 
miatt függtem. Tamás úr a vers olvasására olyan 
dühbe gurult, hogy megbánva eddigi kíméletes
ségét, most könyörtelenül üldöz és rám szaba
dítja a törvény embereit amaz őz miatt, amelynek 
a hullájánál harmadmagával tetten ért.

— Bili! Én ismerlek Téged!
— Hogyne, Ann ? Hiszen három gyermeked 

van tőlem . . .
— Nekem nincs kedvem tréfálni ebben a 

komoly órában, Willy. Neked, úgy látszik, most 
is van . . . Amikor kijelentem, hogy ismerlek, 
azt akarom mondani, hogy rájöttem a csalafinta
ságodra. Te el akarsz engem hagyni, mindenáron 
szabadulni kívánsz tőlem, s hogy erre ürügyed 
legyen, magadra haragítottad Sir Thomas Lucyt. 
Hiába tagadnád, — ez pokolian kieszelt terv 
volt. Azon dolgoztál, hogy muszáj legyen szök
nöd. írtad volna-e máskülönben azt az átkozott 
verset ? Megkockáztattad, hogy letartóztassanak 
és szigorúan elitéljenek, csak azért, hogy titulu
sod legyen itthagyni bennünket.

— Ha igy volna is, Anna, nem azért tettem, 
hogy tőled szakadjak el, bár te mindent elkö
vettél, hogy elriassz magadtól. Nem tagadom, 
hogy a becsvágy s a nagyváros és a nagyvilág 
távoli igézete szólít el innen, de ha menni kívá
nok, mindentől szeretnék szabadulni, ami itt le-
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nyűgöz, e kisszerű helyen, e prózai környezet
ben, ahol nem szárnyalhat a gondolat s nem 
születhet egy magasztosabb eszme. Itt csak vágy 
születhetik, amely másfelé vonzza-taszítja az 
embert, oly világba, ahol világosabb van, mint 
itt e nyárspolgári sötétségben. Nekem hatáskör, 
társaság, érvényesülési alkalom és tér kell, Anna. 
Mi lehetek a szülővárosomban ? Gyapjűárus ? 
Gabonakufár ? Ügyvédi írnok ? A legjobb eset
ben íródiák a városházán? Nem tudok valami 
sokat, de mégis többet, semhogy e hivatások 
valamelyikével megelégedhetném . . . Úgy lát
szik, a Sors rokonszenve volt, hogy a Tamás úr 
kertjébe tévedtem, hogy e kert tulajdonosát kipel
lengéreztem, hogy a rendőrei valószínűleg már 
utánnam lesnek . . . Ha szaladok előttük, talán 
a szerencsém karjaiba futok.

— Menj hát, nem tartalak vissza. De mondd, 
fogsz-e néha gondolni ránk ? Rám s a gyerme
keinkre, Bili?

— Nem felejtelek el, s ha zokszó nélkül 
bocsájtasz el, mindig hálás leszek neked.

— Távozzál harag nélkül. De búcsúzóul egy 
szót: visszajössz-e ?

— Stratford marad az otthonom, s ha a 
vétségem elévül, hazajövök.

— Köszönöm ezt a szót, William. Fogsz-e 
írni néha?

— Nem Ígérhetem, Ann. Ha majd írok va-
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lamit, az nem levél lesz. Rám nézve a munka 
korszaka virrad. Majd ha a tevékenységemnek 
lesz eredménye, hallani fogtok rólam.

— Bili, tudom, hogy nincs pénzed. Fogd 
ezt a tiz aranyat, amit megtakarítottam.

— Ez nagy áldozat tőled, Anna, s köszö
nettel fogadom. Azt hiszem, módomban lesz visz- 
szafizetni . . .  De még jobban köszönöm, hogy 
belenyugszol az elhatározásomba. Hidd el, mind
kettőnknek jobb, ha fölszedem a sátorfámat s 
Londonban ütöm föl. Itthon boldogtalanok lettünk 
volna mind a ketten.

— Eddig is azok voltunk, Will. Gondolod, 
hogy Londonban boldog leszel?

— Reméllem, hogy boldogulok . . .  A sor
som hív, Anna, s úgy látszik, tartogat valamit 
számomra. Nevet és dicsőséget fogok szerezni 
magamnak és nektek.

Elbúcsúztak.
Will még abban az órában elhagyta a csa

ládját s a szülővárosát.
Húsz esztendő múlva visszatért oda és to

vábbi tíz év múlva ott is halt meg.
A sírkövére ezt a nevet vésték : William

Shakespeare.



F O R R A D A L O M  E L ŐT T

I.

1777-ben, május hó végén jelentették a fiatal 
francia királynénak, hogy bátyja, a német-római 
császár és leendő magyar király, megérkezett. 
Örömében fölsikoltott, szeles mozdulattal feldöntött 
egy sévres-i porcellánvázát (amely szerencsére nem 
tört el, mert vastag és lágy szőnyegre esett) s 
azt az utasítást adta, hogy a várva-várt kedves 
vendéget azonnal vezessék be hozzá.

A szép királyné csak huszonkétesztendős volt 
ekkor s már hét év óta felesége a Trés Chrétien- 
királynak. Az ember azt hinné, hogy ennyi idő 
alatt igazi asszonnyá fejlett, pedig csak megnőtt 
s most is lányos. A gondtalanság derűje nemcsak 
a mosolygó arcán, de a karcsú alakján is meg
látszik. Az a játékszer s az a sans-souci ő -most 
is, ami akkor volt, mikor még rövid szoknyácská- 
ban a schönbrunni parkban lepkéket hajszolt és
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csokoládét (ami akkor még újságszámba ment) 
majszolt. Bátyját a férjhezmenetele óta nem látta 
s ahogy ez benyitott hozzá, minden etikettszabály 
felboritásával olyan szenvedélyesen ugrott a nyaká
ba, mint egy nagyon temperamentumos ötéves 
kölyök. Az idősebb testvér szívesen látta a von
zalomnak e meleg megnyilatkozását s ő is szere
tettel becézte, ölelte és csókolta, mintha nem is 
a húga, hanem a lánya vagy az unokája lenne.

— Csakhogy végre itt vagyl — kiáltotta 
Marié Antoinette. — De jó lesz mostl Ugy-e, 
majd, ha magunkban leszünk, weanerisch fogunk 
csevegni ?

Egy pillanatra hazaképzelte magát, a rég és 
örökre elvesztett bécsi Paradicsomba, de aztán 
eszébe jutott a jelen, a derű egy pillanatra lesik lőtt 
az arcáról s be se várva a vendége válaszát, szo
morúan folytatta:

— Oh, mit is beszélek! Hiszen ezt a kedves 
puha nyelvet már majdnem egészen elfeledtem . . .  
Az ember hét év alatt annyit felejt!

A császár. — Bizony, az ember sokat felejt, 
többet, mint amennyit megjegyez magának. S ez 
egészen természetes. A kérdés az, hogy mit és 
mennyit tanultál azóta?

A királyné. — Oh, sok mindent vagy sok 
semmit, ahogy vesszük. Bámulni fogsz, ha látod, 
hogy' táncolok, mily nagyszerűen ülöm meg a 
lovat s hogy hány kártyajátékot tudok.
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A császár arca elborult. Más tárgyra tért.
— Mama sokszor csókoltat — mondta.
A királyné. — A drágái Hogy’ imádom őt! 

Pedig tudom, hogy Karolint jobban szereti, aki 
ezt meg is érdemli, mert sokkal okosabb, mint 
én. Minő öröm, ha levelet hoz tőle a kurír! De 
én jobban szeretem őt, mint a „királyné",*) biztos 
vagyok benne. Mindig ünnep nekem, ha levél jön 
tőle, bár megvallom, a tudósításaiban kevés szóra
koztatót találok, nincsen bennük semmi érdekes 
pletyka. . .  A Madame Sévigné levelei, melyeket 
a leányához intézett, sokkal mulatságosabbak . . .  
Az anyánkéi csupa tanítás, tanácsadás, korholás . . .  
De őtőle, az édestől, jól esik minden, a szidás is.

A császár. — Helyes, de neki meg nem esik 
jól, hogy nem válaszolsz pontosan minden Írására 
s hogy a leveleid rövidebbek az övéinél.

A királyné. — Hidd meg, ez nem rosszaság 
tőlem! Hiszen oly sokat gondolok az otthoni na
pokra, felséges anyánkra, Terád s a többi test
véreinkre, a gemütlich Bécsre, meghitt gyermek
szobámra, a kis Mozartra, aki feleségül akart venni, 
a Práter-re . . .  De hát úgy el vagyok foglalva, 
annyi a dolgom s a levélírás mindig egyik naprul 
a másikra marad . . .

A császár. — Rosszul védekezel, szegény 
gyermekem. Az anyánk tizenhat gyermeket szült,

*) Mária Terézia családjában mindig ezen a néven emle
gették Karolint, aki a nápolyi királyhoz ment nőül.
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országokat kormányoz, naponta száz meg száz 
aktát ír alá, tanácskozik velem és Kaunitz-cal, 
fogadja a külállamok követeit, kihallgatásokat ad 
é s . . .  és marad ideje hosszú episztolákat írni Ne
ked s a többi gyerekeinek, Te pedig, akinek nincs 
egyéb dolgod, mint szórakozni és barátságosnak 
lenni, Te nem érsz rá annyit foglalkozni vele, 
amennyi időt s fáradságot ő szentel Neked. Oh, 
kis Tónim, a legdolgosabb szülőknek több ráérő 
idejük van a gyermekeik részére, mint a legsemmit- 
tevőbb gyermeknek a szülei számára.

A királyné. — Meg fogok javulni, bátyám.
A császár. — Szívesen hallom, fiam. Mert 

lásd, egyéb panaszunk is van. Tavaly megfeled
keztél az anyánk nevenapjáról, amely, mint tudod, 
családi ünnep „ott lent" nálunk s nem küldtél 
szerencsekivánatot neki. Illik ez?

A királyné. — Belátom, nem illik. Mikor 
nagykésőn rájöttem a mulasztásomra, bocsánatot 
kértem tőle s megmutathatom a levelet, amelyben 
megbocsájtott nekem.

A császár. — Szükségtelen. Láttam a levelet 
s a dátumát is megmondhatom. Október 31-én 
írta. . .  Hogy azt meg kellett írnia, csak azt bizo
nyítja, hogy milyen jó tud lenni egy anya s hogy 
milyen fölületes és léha némely leány.

A királyné. — Bácsikám, mindenben igazad 
van, de nem szép tőled, hogy amikor annyi eszten
dők után megint találkozunk, csak korholó szavad
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van a kis húgoddal szemben. Huszonkét év óta 
vagyok a világon és hét év óta férjnél s úgy 
beszélsz velem, mintha iskolás lány volnék.

A császár. — Hozzám képest az vagy.
A királyné. — Igen, de te kivételes ember 

vagy, akiből nagy uralkodó lesz s én gyönge nő 
vagyok, aki szerencsétlenségére királyné is s igy 
inkább részvétre, mint leckéztetésre méltó.

A császár. — Szerencsétlenségről beszélsz és 
részvétet követelsz s emellett a szemed mosolyog 
s az ajkad körül a nevetés démona gúnyolódik.

A királyné. — Lajos is mondja, hogy kacag
va sirok és könnyezve nevetek. Néha nagyon bol
dognak érzem magam, máskor meg azt hiszem, 
jobb lett volna nem születnem, vagy ha már szület
tem, jobb lett volna pásztorlánynak lennem, olyan
nak, aminőket Boucher-nek a képein látni.

A császár. — A Boucher pásztornői átöltözött 
királykisasszonyok. . .

A királyné. — Legjobban az fáj, hogy nem 
tudom magam megszerettetni itten. Szívesen mo
solygok mindenkire, kivéve azokat, akiket ki nem 
állhatok s mindent elkövetek, hogy megnyerjem 
azokat, akiktől a király függ. Még kacérkodók is 
egy kicsit, hogy megnyerjem az embereket, ahogy 
a mama kívánja. De nem sikerül, a te szegény 
húgod az ő szemükben mindig Autrichienne marad 
s ha ezt a jelzőnevemet hallom, mindig úgy tetszik 
nekem, hogy a chienne-1 hangosan és akcentuálva
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mondják, az első két szótagot pedig alig hallhatóan, 
halkan. Óh, ez fáj! S hogyne esne rosszul, ha 
azok, akik legközelebb állnak hozzám, közelebb, 
mint Louis, oly sok gáncsolni valót találnak rajtam: 
Te és M am a!... Ne gondold, hogy itt minden 
fenékig tejföl. Amikor férjhez adtatok ide, olyan 
tapasztalatlan buta kis lány voltam . . .

A császár. — Jól konzerváltad magad, kis 
húgom. Most buta kis asszonyka vagy.

A királyné. — Goromba!
A császár. — Nézd, fiacskám, itt mindenki 

hizeleg Neked, de senkise őszinte Hozzád. Anyád 
és én nem hízelkedünk, hanem kertelés nélkül 
beszélünk veled. Talán jobb lett volna, ha nem 
kerülsz ide. De ha már itt vagy, meg kell a he
lyedet állnod s a kötelességedet teljesítened. Amit 
tőlem hallasz, azt anyánk és házunk nevében is 
mondom. Méltósággal kell viselned a rangot, mely
re a születésed és a házasságod „itélt.“ Már pedig 
a kártyázás és a kacérkodás rovására vannak ennek 
a méltóságnak. Amiket erre vonatkozólag hallunk, 
mert itt igen megbízható tudósítóink vannak —

A királyné. — Mercy d’Argenteau?
A császár. — Igen, ez a derék ember.
A királyné. — Ellenőriztek engem? Kémekkel 

vesztek körül?
A császár. — D’Argenteau gróf nem kém, 

de házunk barátja, bizalmasunk, aki mindenről 
informál bennünket, ami történik ebben a városban
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és országban, ahol családunknak egy kincsét, a 
mi Toinette-ünket elhelyeztük. Nos, amit ettől a 
jó urtól hallunk, nem éppen épületes dolgok. 
Beszélik, hogy sokat játszol és sokat vesztesz. Am 
a te helyzetedben a játékasztalnál se nyerni se 
veszteni nem szabad. S te csak veszthetsz, mert 
hiszen nyerned nem illik . .  . Lehetetlen, hogy a 
király a szórakozás e módját helyeselje. S ha hall. 
gat, ezt nem azért teszi, mert szívesen látja, hanem 
mert jó és gyönge ember. S neked, fiam, ezzel a 
gyöngeséggel annál kevésbbé tanácsos visszaélned, 
mert magad is gyenge vagy s így nem tudod, hol 
a határ, mikor pattan a húr s melyik csepptől 
csordul ki a pohár. Két gyengeség a trónon együtt 
nagy csapás az országra s veszély a dinasztiára.

A királyné. — Igazán nem gondoltam, hogy 
ezt az ártatlan kis szórakozást majd ennyire föl- 
hánytorgatjátok nekem.

A császár. — De azt csak gondolhattad, hogy 
jóvátehetetlen hiba, talán bűn is negyedmillió livre- 
ért ékszert vásárolni, amikor mindennap hallhatod, 
hogy az adók nem folynak be, az állam pénz
zavarokkal küzd, a nép elégedetlen s a tömeg
nyomor naprul-napra nagyobb?

A királyné. — Ezt én mind nem tudtam.
A császár. — Szegény Tónim 1 Ez épp a baj. 

Tudnod kellene . . .  A tudatlanság és tájékozatlan
ság dönti veszélybe a királyokat. Anya állandóan 
aggódik a jövőd miatt. A leveleiből olvashatod . . .
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A pozíciód itt bizony nem olyan, amilyennek az 
anyai és testvéri szivünk kívánja. Csak a népszerű 
uralkodók trónja biztos. Louis-t se szeretik nagyon; 
az elődeit, akik távolról se voltak olyan jó fiuk 
mint ő, jobban kedvelték. Téged pedig, az idegent, 
bár alapjában igen szeretetreméltó bájos hölgy 
vagy, éppen nem szeretnek. A kártya, a lovaglás, 
a tánc és az udvaroltatás nem oly „intézmények", 
amelyek rokonszenvet kelthetnek a tömegben. Ha 
én nép lennék, én is mást várnék a királyném
tó l. . .  Az anyánk, az népszerű, mert komolyan 
veszi a hivatását és a hivatalát s különösen a ma
gyarok rajongnak értté, mert bánni tud velük. 
Egyeneslelkű, vitéz nép ez, amely már csak lova
giasságból is szereti a királynéját, hisz* a királyné 
is asszony. A franciák bizony nem ilyen könnyen 
kezelhetők. Nekik már igen sok bajuk volt az 
asszonyokkal: a királyaik feleségeivel és szere
tőivel. Mégis hét hosszú esztendő alatt közelébb 
férkőzhettél volna a szivükhöz, — ha egy kis 
diplomáciai tehetséged lenne.

A királyné. — Úgy látszik, ez a talentum 
nincs meg bennem. Pedig hidd el, nagyon rajta 
vagyok, nagyon akarok —

A császár. — Papperlapapp! Dehogy akarsz! 
Semmit se akarsz, ami fáradságos. Ha a kacérko
dásod a sógoroddal, Artois gróffal, fáradságodba 
került volna, bizonyára nem kokettiroztál volna vele. 
Mondhatom, ez is rossz taktika volt, fiam, mert
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az ily flirtation-1 sem az udvar sem a nép nem 
látja szivesen.

A királyné. — Soha asszonynak ennél ártatla
nabb barátkozása még nem volt.

A császár. — Elhiszem, de a rágalmazó 
nyelvek, a pamfletirók és a pletykadombok másra, 
rosszra, a legrosszabbra magyarázzák. Ha valaki 
Königliche Majestät, akkor lehet oly szűz, mint 
a frissen hullott hó és olyan ártatlan, mint a ma 
született bárány, mégis megszólják, hacsak egyet
len mosolyt pazarol olyanra, akire — nem volna 
szabad mosolyogni. Egy királynőnek, Tóni, sok
kal kevesebb szabad, mint bárki másnak, éppen 
azért, mert több van neki megengedve.

A királyné. — Mindig éreztem, hogy az 
erőmet túlhaladó föladatok elé állítottatok, s most, 
hogy veled beszélek, még világosabban látom, 
minő nehéz a helyzetem.

A császár. — Bizony, nem könnyű. Lásd, 
gyermekem, én közel húsz esztendeje készülök az 
uralkodásra, elméleteket konstruálok, tervezeteket 
dolgozok ki, tanulmányozok minden fölmerülő 
politikai és katonai, gazdasági és közigazgatási* 
financiális és rendészeti, kulturális és morális kér
dést, mind csak azért, hogy tudjak uralkodni s 
hogy az utókor becsüléssel emlegesse valaha a 
nevem. Es mégis félek . . . Félek, hogy nem 
fogok beválni, hogy meg fogok bukni a világ
történeti vizsgán.



A királyné. — Ne szerénykedj, Pepi. Belő
led nagy fejedelem lesz, ami nagyszerű anyánk
nak méltó kővetője.

A császár. — Azt majd a történelem fogja 
megállapitani. De én félek . . . Rád azonban 
nem haragszom, kis húgom, akinek ily nehéz 
szerepet juttatott a kegyetlen végzet. Nem harag
szom, amiért a helyeden nem találod föl magad. 
Anyánk se haragszik s csak arra kérünk mind a 
ketten, légy egy kicsit óvatosabb, körültekintőbb 
s kevésbbé szeszélyes. Itt kevés barátod van, 
pedig a királyoknak nagyobb szükségük van ba
rátokra, mint bárki más emberfiának, mert csak 
tőlük remélhetnek olykor egy-egy őszinte szót, 
ami különben is nehezen talál utat hozzájuk . . . 
A fő az, hogy vigyázz magadra. Anyád, az 
előrelátó, ez a bölcs szeretet már öt-hat év előtt 
irta neked, emlékezhetel, hogy jó lesz követni a 
tanácsainkat, mert ha nem uralkodói magadon, 
másokon se fogsz tudni uralkodni. Ebből ő nagy 
szerencsétlenséget jósolt neked. Adja Isten, hogy 
a jóslat be ne következzen, de amilyen okos a 
mi anyánk, attól tartok, hogy amit jövendöl, az 
„nicht ganz ohne" . . . Most megyek Lajoshoz. 
Hogy állsz vele?

A királyné. — Szeret.
A császár. — És te ?
A királyné. — Nem tudom. Jó vagyok hozzá. 

Nem kellemetlen ember.
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A császár. — Kár, hogy nem érdekel job
ban . .  . Ugy-e, nem elég mulatságos?

A királyné. — Eltaláltad. Jó ember s azt 
hiszem, jó király is. De a társaságában nem mu
lat az ember.

A császár. — így hát nélküle szoktál mula
tozni. Ez nagy hiba, édes szívem. Ez polgárem
berek közt is baj, hát még a mi köreinkben! . . . 
Most itt maradok egy ideig az udvarnál s min
dennap diskurálunk. Majd kioktatlak egy kicsit. 
Fogsz-e rám hallgatni ?

A királyné. — Boldog leszek. Oh ha min- 
dig együtt lehetnénk! Vagy ha a mama lehetne 
mellettem!

A császár. — Igen, ez kellene neked. De 
tudod, hogy lehetetlen s ezzel a helyzettel már 
megbarátkozhattál. Hallgass egyelőre a taná
csomra. Hadd abba a magános lovaglásokat, s a 
társas galoppirozásokat is, ha nem maga a király 
a partnered s ne sétálgass Artois gróffal, se senki 
mással, akivel a gonosz nyelvek hírbe hozhatná
nak. S főképpen : ne kártyázzál. Ez a szenvedély 
férfiaknak se áll jól, hát még nőknek, hát még 
királynőknek!

A királyné. — Megígérem, hogy —
A császár. — Ne igérj semmit, hanem gon

dolj mindig arra, hogy csak olyat szabad tenned, 
ami illik a szerepedhez. S aztán, ne feledd, hogy 
te is, Lajos is oly igen nagyon fiatalok vagytok.
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Ö csak egy esztendővel idősebb, igy hát alap
jában fiatalabb mint Te. Reád szép hivatás vár
hat mellette. Neked kellene őt, az aránylag jóval 
ifjabbat, veszélyektől óvni, meggondolatlanságok
tól visszatartani. Vigyázz! Azt mondják, hogy a 
mi Hazánk a házasságai által boldog. Tu felix , 
Austria nube! Szeretném, ha ez a mondás a te 
házasságodban is megvalósulna, hogy az úgy új 
hazádnak, mint a réginek üdvére lenne. De hát 
mit várhat az ember az ily fiataloktól ?

A királyné. — A fiatalság oly hiba, amely 
napról-napra enyhül.

A császár. — Jól mondod, de nálad ez a 
hiba nagyon is lassan enyhül. Most pá, estére 
újból meglátogatlak.

A királyné. — Szeretettel várlak, de arra 
kérlek, hogy kevesebbet prédikálj.

A császár. — Még többet fogok. Tudom mi 
a kötelességem. Bár te is tudnád.



A tónörökös, amint franciaországi útjáról 
hazaérkezett, rögtön az anyjához sietett, kezet 
csókolt neki, szeretettel megölelte s alaposan 
szemügyre vette.

— Az én anyácskám még mindig szép asz- 
szony — mondta mosolyogva. — Jó színben vagy, 
mama.

Az öreg hölgy nem sírt, mert nem akart 
sírni, de mélyen meghatva, reszkető ajakkal 
szólott:

— Az én rossz fiam, aki minduntalan eluta
zik, hűtlenül elhagy s évről-évre jobban elhanya
gol engem, az én rossz fiam csak hízeleg nekem. 
Az uralkodók megszokták a hízelgést, amely fize
tésként jár a hivatalukkal, de nincs szükség rá, 
hogy a gyermekeik is hazudozzanak nekik. Na
gyon öregszek, Seppl, s érzem, hogy a császári 
cím mellett nemsokára a magyar királyit is kény
telen leszel használni.

— Kívánom, hogy ez a szomorú kénytelen-
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ség mentül később szakadjon rám. Nekem még 
sokat kell tanulnom, országainknak pedig Fölsé- 
ged bölcseségére még nagy szüksége van.

A királynő. — Te már sokat tudsz, József. 
Uralkodónak mindenesetre eleget.

József. — Balvélemény, anyám. Az uralko
dók nem tanulhatnak s nem tudhatnak eleget. 
Külön akadémia, extra-univerzitás kellene nekik s 
talán, ha ott jól vizsgáznának, kevesebb baklö
vést követnének el, mint így.

A királynő. — A te anyád se végezte ezt 
az iskolát, fiam.

József. — A jelenlévők mindig kivételek és 
Mária Terézia: geniális asszony. A lángelmék 
iskolázottság nélkül is tudnak nagyokat alkotni, 
a magamfajta trónörökösnek szenvedélyes szorga
lommal kell a pályájára készülni.

A királynő. — Ezért vagy hát oly nyugta
lan s ezért utazol oly sokat?

József. — Igen, anyám. Reisen bildet. Amit 
Felséged rossz néven vesz a fiától, hogy az végig
tanulmányozza az országait s a külföldet is be
járja, az alighanem a legokosabb, amit cseleked
het. Mivelhogy nem a népek vannak a királyok
ért, az uralkodónak alaposan kell ismernie azokat, 
akiknek a politikai sorsát intézni akarja. Azért 
utaztam be ismételve az örökös tartományokat, 
a magyar vármegyéket, a horvát országrészt, az 
egész örökségünket.



A királynő. — S mért utazol inkognitó ?
József. — Hogy bátran nyilatkozhasson meg 

velem szemben a lakosság. Ha az uralkodó udvar
tartással, nagy kísérettel, szertartásos pompával 
utazik, jobban fog mulatni s többet fog fürödni 
az ünnepeltetés és hízelgés langyos vizében, de 
keveset fog tanulni és kevés igaz szót hallani. 
Harun al Rasid (szerintem a legokosabb fejede
lem, aki volt vagy nem volt) szintén így ismer
kedett meg az alattvalói szükségleteivel, óhajai
val és panaszaival . . .  A külső országokat pedig 
azért kell ismernünk, hogy ami jót ott találunk 
államigazgatásban vagy egyéb tekintetben, azt a 
magunk viszonyaihoz alkalmazva meghonosítsuk 
a mi államainkban. Az ács-császár is ennek a 
rendszernek köszönhette a nagyságát . . .  Es 
aztán az ember sokat tanul, ha nagy szellemekkel 
érintkezik. Fridrik sokat köszönhet annak a tudós 
akadémiának, amelyet kiváló tudósokból és köl
tőkből maga mellé toborzott, Kari August pedig, 
a weimári, azáltal lesz naggyá az ő kis álla- 
mocskájában, hogy múzsaudvart varázsolt oda, 
amelynek koronázatlan fejedelme pár év óta a 
nagy poéta: Goethe. A hivatásos politikusoktól 
nem lehet annyit tanulni, mint a nagy íróktól s 
én még ma is örülök, hogy svájci utam alkal
mával tanulságos beszélgetést folytathattam Rous- 
seau-val s még ma is sajnálom, hogy ugyanakkor 
nem ismerkedtem meg Voltaire úrral.
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A királynő. — Még csak az kellett volna ! 
így is rád fogják s talán nem minden alap nél
kül, hogy sokban utánozod Fridriket, ezt a rette
netes embert, — hát még ha a vonzalmaidban 
is hasonlítanál hozzá! Engedd át Voltaire urat 
egészen az ő porosz barátjának, akikre el lehet 
mondani, hogy méltók egymáshoz. L!un digne de 
Vautre. Pár nobile fratrum l

József. — Félek, hogy nagyon is szigorú 
vagy ezekkel az urakkal szemben, anyám. Es fé
lek, hogy nem voltam túlságos okos, amikor 
Ferney-n átutazva nem látogattam meg a szelle
mes filozófust. Hallom, Friedrich ki is gúnyolt 
érte, s megvallom, igaza volt, amikor — hír sze
rint — azt mondta, hogy utazásom közben sok 
kikötőt, arzenált, hajót és gyárat szemléltem meg, 
de nem láttam Voltaire-t, pedig amazok a dol
gok mindenütt előfordulnak, oly nagy szellemet 
pedig mint a hires bölcsész nem szül minden 
század. A Te antipatiád iránti tekintetből kerül
tem el a vele való találkozást, amit utóbb, nem 
tagadom, megbántam . . .  De hát ebben a kér
désben, Mütterchen, sohase fogjuk megérteni 
egymást.

A királynő. — (Sóhajtva.) — Ez életem 
legnagyobb szomorúsága. Minden reményem te 
voltál s bármily jó véleményt tápláljak a tehetsé
geidről, nyugtalanul fogok meghalni. Félek, hogy 
az elveiddel, amelyek homlokegyenest ellenkez-
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nek az enyéimmel s a szabad gondolkodásoddal, 
amely sérti a vallásos érzéseimet, nem leszel jó 
uralkodó.

József. — Szegény jó mama! Mennyire té
vedsz ! Még mindig azt hiszed, hogy azok a jó 
királyok, akiket évszázados patináju sablonok 
szerint azokká nevelnek s akik a természet rendje 
szerint, amint a sor rájuk kerül, az elődjüket a 
trónon követik ? Még mindig azt hiszed, hogy 
az, aki másfél évtized minden istenadta hónapján 
és napján keresztül állandóan erre a szerepre 
készül, mindig a népei javára gondol, lelkiisme
reti szabadságot kíván nékik adni s mindenkinek 
meg akarja engedni, hogy az erőit akadálytalanul 
kifejthesse, még mindig azt hiszed, hogy az ilyen 
emberből rossz király lesz ?

A királynő. — Édes fiam, ezen a ponton 
mi sose értjük meg egymást.

József. — Csodálatos I Még nem volt anya 
és gyermeke, akik úgy szerették egymást, mint 
mi ketten s talán nem volt még uralkodó és 
trónvárományos, akik világnézetben oly távol állot
tak egymástól, mint mi ketten.

A királynő. — Csak anya és fiú tudják egy
mást így szeretni, ha a nézeteik alapvető kérdé
sekben ennyire divergálnak. Férj és feleség közt 
ekkora eltérés gyűlölködésre s válásra vezetne.

József. — Még apa és fiú közt is, anyám. 
Láttad a Fridrik példáját, akivel az apja ellen-
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Ságképpen bánt és elborzadhattál az Alexei pél
dáján, akit a nagy cár halálra kínozott. Hogy mi 
a külön fejünk ellenére őszintén szeretjük egy
mást, annak a jele, hogy jó a szívünk.

A királynő. — Igen, fiam, mi jobban szeret
jük egymást, mint ők szerették s talán a szívünk 
is jobb . . .  A magam szeretetéről határozottan 
jótállhatok. S épp ezért fáj, hogy az utaink elvál
nak. Te olyan gúnyos vagy, Seppl, s attól tartok, 
hogy a szarkazmusoddal sokakat megsértesz. Az 
emberek semmit se bocsájtanak meg nehezebben, 
mint a szellemi felsőbbséget. S te ezzel, jó fiam, 
gyakran visszaélsz.

József. — Mit csináljak, mama ? O est plus 
fórt que moi. Nem tehetek róla. Utálom az osto
baságot s az udvarunknál nagyon is sokszor 
találkozom vele.

A királynő. — Mint mindenütt a világon, 
fiam. De hát az ostobasághoz hozzá kell szokni, 
mint a hideghez vagy a meleghez, amelyeknek 
szintén meg kell lenni . . . Más is fáj nekem, 
József. Az, hogy családtalanul élsz. Nézd, én nem
sokára meghalok, az időm lejár . . . Tóni olyan 
messze van, Franciaországban, Karolin Nápoly
ban s a többiek is szerteszéjjel. Te pedig mutter- 
seelen alléin ! Még csak harminchat éves vagy s 
oly sok derék leány vár kérőre rangszerű körök
ben, uralkodó családokban is . . . Nem próbál
nád meg mégegyszer?



József. — Köszönöm. Elég volt kétszer. Nem 
volt szerencsém a házasságaimmal . . .  És aztán : 
kérdés, születne-e a harmadikból fiam s ha igen: 
milyen volna az? Olyan-e, aminőnek én kívánom ? 
Hiszen, látod, én se vagyok olyszabású, amilyen
nek óhajtottál . . .  De ez nem okoz nekem nagy 
gondot, — Leopold öcsém, aki utánam jön, jó 
uralkodó lesz s talán jobban közelíti meg a Maga 
ideálját, felséges anyám, mint én . . .

A királynő. — Lehet. A gyermekek sohase 
olyanok, amilyeneknek a szüleik szeretnék őket. 
Az apátok sokkal tökéletesebb volt, mint az utó
dai. Nem tagadom, egyiktek se éri el őt . . . S 
ez a Tóni különösen nagy gondot okoz nekem . . .

József. — Bizony, ő nincs a legjobb helyen. 
Egy kis országban, ahol békesség honol s a ke
délyek nyugodtak, nagyon jól föltalálhatta volna 
magát, de az ideges, forrongó, nyugtalan és szel
lemes Franciaország nem neki való hely és klíma. 
Egy kicsi udvarnak, mondjuk Toszkánának, pom
pás fejedelemnője, providenciális központja le
hetett volna a játszi kedélyével, a bécsies gráci
ájával, az osztrák felszínességével s főképpen a 
jószívűségével, de a szajnaparti nagy metropolis
ban idegenül áll, mint törékeny porcellánfigura 
rakoncátlan fiúk játékszerei közt, idegenül hat 
minden, ami benne jó és ellenségesen, ami rossz 
benne. Anyám, ezt nem gondoltuk meg jól. Tu
dom, hogy áldozatokat követel az államérdek és
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a családi politika, de ennek a szegény teremtés
nek a Versailles-ba küldése arra a meseországra 
és mesekorra emlékeztet engem, amikor Minotau- 
ros-t, hogy ne bántsa Athént és az athénieket, 
szüzekkel kellett időnként táplálni. A sokat emle
getett államrezón s a szerfölött túltaksált családi 
érdek volt az a szörnyeteg, amelynek a torkába 
dobtuk az én szépséges húgomat. Kár szegény
kéért, mama.

A királynő. — Mit tapasztaltál most, hogy 
meglátogattad ?

József. — Mindent megírtam Önnek, anyám. 
Az ura jó ember s Toinette is jó lélek. De még 
gyermekek! S ez mindent megmond. Nincs meg 
benne az a komolyság, amely a trónon szüksége
sebb, mint bármely üzletben vegy hivatalban. 
Neki még mindig játék az élet. Pedig a játék ott 
nagyba’ megy! És aztán, nem vigyáz eléggé 
magára . . .

A királynő. — Még mindig az az Artois ?
József. — Ártatlan Liebelei. S talán még az 

se. Talán csak Tändelei. De nagyon oktalan do
log. A franciák igen szabad fölfogásúak, ha 
férfiak és nők közti viszonyokról van szó, de a 
királynéjuktól elvárják, hogy irréprochable legyen. 
Én sokat példálóztam neki.

A királynő. — Ha ez is annyi hasznára volt, 
mint az én leveleim . . .

József. — Biz' igaz. Azt mondta Tóni, hogy 
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boldog, valahányszor levelet kap s csak azt 
sajnálja, hogy mama mindig moralizál.

A királynő. — Nekem az se tetszik, hogy 
külön hálószobájuk van, neki meg Lajosnak. Ez 
már némi eltávolodás jele. Én ebben a tekintet
ben polgáriasán gondolkozom. Azt tartom, hogy 
férjnek és feleségnek nemcsak az asztalnál kell 
mindennap találkozniok. Tovább megyek, jobb, 
ha nem ebédelnek mindennap együtt, mintha nem 
alusznak mindig egy-szobában. Az én ágyam 
meg az apádé mindvégig úgy álltak egymás mel
let, mint a Gevatter Schneidermeisterekéi. S ez a 
rend, ez az egészség, ez a szeretet.

József. — Talán már ez is az új idők jele. 
Ha az ember öregszik, napról-napra olyan dolgo
kat lát, amelyeket nehezen tud megérteni. Én 
nem is kívánok megöregedni. Most modernnek 
tart mindenki s irtózom attól, hogy valaha mara
dinak tűnök majd föl.

A királynő. — Te csak élj, fiam és ne légy 
oly modern. Modern ist zvas modernd ist . . . 
De a Tóni sorsa aggaszt. Franciaország, mint a 
követem onnan írja, válságban van s az én kis lányom 
nem elég okos hozzá. Ki tudja, mi lesz még ott ?

József. — Királyok sorsa a népeiké, mama . .  . 
Tónit én is féltem, hiszen tudod, őt szeretem 
legjobban a testvéreim közül, de nem segíthe
tünk rajta. Neki át kell élnie azokat a változáso
kat, amelyek a hazájára várnak.
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A királynő. — Mitől félsz ?
József. — Amitől Te, anyám. Voltaire, Diderot, 

Rousseau és Beaumarchais új korszakot készítet
tek elő. Az már nem lehet nagyon messze.

A királynő. — Tóninak ilyformán jobb volna 
itthon . . .

József. — Nem, anyám. O ott jobban mulat. 
És boldog, mert nem is sejti, hogy a talaj, ame
lyen táncol, alá van aknázva. És aztán, ez a mi 
sorsunk, szegény hatalmasoké. Ha egy polgár
asszony félti a férjnél levő leányát, hazahozat
hatja, Mária Terézia ezt nem teheti.

A királynő. — Igazad van, fiam. De lásd, 
én már öreg vagyok, kivénülök a politikából. 
Figyeld meg az eseményeket és vigyázz a kis 
húgodra, az én kis leányomra.

József. — Amennyire tőlem tellik, mama.



PERPATVAR

Vittorio Emanuele király a barát
já n a k , ///. Napóleonnak egy nagylelkű 
momentumban „rendelkezésére bocsájtottau 
a szőke Castiglione grófnét, korának egyik 
legplasztikusabb szépségét azzal a meg
jegyzéssel, hogy „apró ajándékok szilár
dítják meg a barátságot .“ A két ural
kodó baráti viszonya csakugyan szilár
dabb lett ettől az időtől kezdve, de a 
szép szőkeség sok nyugtalanságot okozott 
a Tuileriákban mindaddig, amig onnan 
a császárné határozott fellépésére k i nem 
tették a szűrét, — helyesebben a coboly
bundáját.

— Nyugalom, nyugalom! — csitította fele
ségét a császár. — Te néha olyan temperamen
tumos vagy, mint egy kofa.

— Csoda-e ? — pattant föl izgatottan a csá
szárné. — Tudod, hogy rendes viszonyok közt 
megőrzőm azt a méltóságot, amelyet rámdiktál a 
rangom. Csak a te kvalifikálhatatlan magadvise-



lete az oka, ha elvesztem olykor az egyensúlyo
mat. Gondold meg, Louis, hogy asszony és fele
ség is vagyok, nemcsak császárné.

A császár. — Az uralkodók feleségei meg
szokhatták, hogy a férjük nem szatócs . . .  S te 
mégis minden kis pletyka miatt, amely valamely 
nőszeméllyel kapcsolatba hoz, olyan jeleneteket 
rögtönzői, mintha szatócsnak a felesége lennél.

Békítőleg tette kezét az asszony vállára és 
nyájas hangon folytatta:

— Lássuk csak, mi történt?
A császárné olyankor, amikor haragudott, 

nem szerette az urát s nem esett jól neki, ha az 
hozzányúlt. Szabadulni akarván az érintésétől, 
kissé meghajolt s hátrafelé távolodva beszélt:

— Az történt, hogy a maga grófnéja épp oly 
szemtelenül viselkedik, mint aminő tapintatlan 
magatartást tanúsít Ön. Tudja, mit csinált legu
tóbb ez a szőke bestia ?

A császár. — Eugénia!
A császárné. — Neked angyal, azt tudom, 

egy meztelen angyal, aki ugyvetkezve jelenik meg 
a bálokon, ahogy a Mabille-ban egy jobbfajta 
„szabott árú" se merne mutatkozni. Szép kis an
gyal! . . . Nos, én nem vonom vissza az erős 
szót. Az én szememben ő egy szemérmetlen 
bestia. De azt mondom, vigyázz! En is tudok 
brutális lenni s ha megismétli a tegnapi affrontot, 
úgy vágom pofon, hogy —
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A császár. — Nyugalom, Génié, nyugalom!
A császárné. — Önnek könnyű, Sire. Ön a 

megtestesült álmos és ólmos nyugalom. S engem 
épp ez a szenvtelen s színtelen nyugodtság izgat. 
Önt bezzeg nem könnyen hozza ki valami a 
sodrából.

A császár. — A mesterségemmel jár, sze
gény barátném. Képzelj magadnak mai napság 
egy izgékony királyt vegy egy ideges császárt 
— az okvetlenül megbukna a politikai tudomá
nyokból s elsősorban a világtörténelemből . . . 
Victor Emmanuel is nagy flegma s Ferenc József 
fiatal kora ellenére olyan sedatus, mint egy het- 
venesztendős agg. Ez a magatartás olyan tarto
zéka az uralkodó egyéniségének, mint a becsület 
és a szótartás.

A császárné. — Jó, de ne kívánd, hogy ne 
háborodjak föl, ha olyan inzultusoknak vagyok 
kitéve, aminőről panaszkodom. Ennek az asszony
nak a viselkedése s hozzá a te protekciód, amely- 
lyel őt nyilvánosan is kitünteted, dühbe gurí
taná a legmélább és legmálébb temperamentu
mot is. Engem pedig nem ilyennek teremtett az 
Isten . . . Ne feledd, hogy andalúziai vagyok !

A császár. — Ezt gyakran tapasztaltam . . . 
Hadd hallom végre, hogy mi történt ?

A császárné. — Úgy teszel, mintha nem 
tudnád . . .  Az udvar egyébről se karatyol teg
nap óta. Ez a bájgrófné, akit a hozzád méltó
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barátodtól vettél át a leltár kedvezményével, ez 
a kézről-kézre járt asszonyság —

A császár. — No, no. . .  Csak néhány kézen 
ment keresztül s nem épp a legrosszabbakon ..  .

A császárné. — Mekkora cinizmust Azzal 
védekezel s egyúttal dicsekszel, hogy eddigelé 
csak egy felszarvazott férj és egy király, aki meg
unta s aztán rádsózta őt, osztották meg veled a 
gyönyöröket, amelyeket a tagadhatatlanul szép, 
de közszemlére nagyon is exponált tagjai nyújta
nak nektek 1 Szégyelld magad 1

A császár. — Jó, hát szégyellem magam* 
De te is szégyenkezzél, hogy ily kevéssé tudsz 
uralkodni magadon s hogy ily éppen nem előkelő 
módon vagy ideges.

A császárné. — Nem vagyok ideges . . . Amit 
te nervozitásnak tartasz, az inkább a női büsz
keség s a hitvesi méltóság tiltakozása a ti sze- 
mérmetlenségtek ellen. Hogy nem restelted elfo
gadni a barátodtól azt a némbert, aki azelőtt az 
ő ágyának a melegítésére szolgált 1

A császár. — Oh, ez viszonosságon ala
pul . . . Hát ő nem fogadott el tőlem ajándékba 
egy hátaslovat, amelyet azelőtt én lovagoltam?

A császárné. — Az Ön léhasága s a rossz 
vicce elkedvetlenít engem, Sire. De biztosítom,, 
hogy az a ló tapintatosabban viselkedett a pie- 
montinak istállójában, mint a szépséges grófné a 
Tuileriákban.



A császár. — Mondd, végre, mit művelt 
ellened? A sleppedre hágott?

A császárné. — Ha hallani fogod, mennyire 
megfeledkezett magáról, te is be fogod ismerni, 
hogy ezidő szerint nincs szemtelenebb asszony 
Párisban, mint a te legújabb barátnőd. Mikor 
tegnap megjelentem a nagy fehérteremben, az 
udvarhölgyek, mint rendesen, egytől-egyig tiszte
letteljesen felemelkedtek a helyükről s a szokásos 
mély meghajlással köszöntöttek, mig az Ön sze
retője —

A császár. — Madame!
A császárné. — Pardon, tévedtem, — az 

Önök szeretője tüntetőén ülve maradt, mintha 
mondaná: „engem nem kötnek az illem törvé
nyei s az udvari etikett szabályai, mert a császár 
favorite-ja vagyok s megengedhetem magamnak, 
hogy brüszkírozzam az én szerelmes bolondom
nak a hitvesét s e vendégszerető ország koronás 
uralkodónéját.“ Nos, mit szól hozzá ?

A császár. — Igazad van, kedves barátném. 
Ez határozott sértés, amelyet jóvá kell tennie. 
Figyelmeztetni fogom őt, meg fogom róni s kény
szeríteni fogom, hogy —

A császárné. — Óh, csak parlamentárisan 
és csak kíméletesen! Jegyzőkönyvi megrovás! 
Köszönöm szépen!

A császár. — Rá fogok parancsolni, hogy 
bocsánatot kérjen Öntől s hogy a legközelebbi
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alkalommal tüntetőleg és mint első ugorjon fel a 
helyéről, ha a császárné belép valahová, ahol ő 
is tartózkodik.

A császárné. — Ellenvetést bátorkodók tenni, 
Felség. Ön az ura Franciaországnak, de nem 
császárom nekem s így nem parancsolhatja rám, 
hogy meghallgassam e „hölgy" bocsánatkérését 
s hogy egyáltalában még egyszer szóba álljak 
vele. Bár elfelejthetném, hogy párszor csókra 
nyújtottam neki a kezem ! . . . Tudja meg, Sire 
— tudják meg mind a ketten, ő is, Ön is — 
hogy tisztelgésre és bocsánatesdésre alkalma se 
lesz neki soha. Nem szándékozom többé olyan 
helyen megjelenni, ahol az „ajándékgrófné" tar
tózkodik.

A császár. — Fiam, ez teljesen lehetetlen. 
Nagy recepcióknál a találkozás kettőtök közt el
kerülhetetlen lesz.

A császárné. — Azt bizza rám! Majd gondom 
lesz rá, hogy ő Szépsége ne lehessen ott, ahová 
Franciaország uralkodónője belép.

A császár. — Ha azt akarja, hogy megért
sem, beszéljen világosabban!

A császárné. — Óh, Sire, Ön sokkal oko
sabb, semhogy világosabb beszédre volna szük
sége. Ön bizonyára megértett engem.

A császár. — Azt akarja mondani, hogy —
A császárné. — Igen, azt, hogy ez a hölgy há

rom nap alatt — s ha a búcsúvétel nagyon nehe-
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zére esik Önnek, egy héten belül — pusztuljon 
az udvarunkból és Párisból!

A császár. — A fölháborodásodnak van 
némi jogosultsága, Génié, de . . . nem szeretem 
a botrányokat.

A császárné. — Nem én csinálom őket, Sire. 
Ezt az elégtételt föltétlenül követelem. Ahogy 
Morny herceg szokta mondani: kabinetkérdést 
csinálok belőle. Vagy ő , vagy én f Ha ezt a ném- 
bert mához egy hétre még itt látom, akkor én 
pakkolok és megyek — Spanyolországba.

A császár. — S mindezt azért, mert egy 
hölgy nem állott föl a köszöntésére, Madame?

A császárné. — E tiszteletlenséggel Ön ellen 
épp oly sértést követett el, mint ellenem . . . 
De nem ezérti Nem! Hanem azért a sok bánta- 
lomért, amelyek a tegnapi affrontot megelőzték, 
a számtalan pletykáért, amely az Ön nevét s a 
grófnéét együtt emlegette, az Önök találkozásaiért, 
amelyekről az ucca minden gyereke tud, a sutto
gásokért, amelyeknek szánalmas tárgya a francia 
császári trón örökösének az édesanyja, — mind
ezekért e nő eltávolítását követelem.

A császár. — A Lajosok feleségei nem voltak 
ilyen érzékenyek. Gondolj Quatorze-nak a szere
tőire és Quinze-nek a szarvasparkjára . . .

A császárné. — Az szilárdabb dinasztia volt, 
mint a miénk, Louis. Nekünk jobban kell vigyázni. 
S  Ön, aki máskülönben igazán jól megállja a

103



helyét, ebben a tekintetben egyáltalán nem mu
tatkozik nagynak.

A császár. — Te jól tudod, Génié, hogy 
csak téged szeretlek igazán s hogy mindig visz- 
szatérek hozzád.

A császárné. — A baj az, hogy gyakran  
térsz vissza, Louis . . .  Igazán, legfőbb ideje, hogy 
megkomolyodjál.

A császár. — Ez épp a legkomolyabb em
bereknél megy a legnehezebben. De majd meg
próbálom.

A császárné. — Te olyan tehetséges ember 
vagy, talán majd sikerül . . . Tehát a szőke 
grófné —

A császár. — Egy hét múlva nem lesz itt . . .  
S most kibékültünk ?

A császárné. — Még nem, Sire. Majd csak 
a hét elmúltával. A jövőre nézve pedig az Ön 
érdekében is azt tanácsolom, becsülje meg job
ban a feleségét, éppen azért, mert az nem királyi 
ágynak a szülöttje. Neki nagyobb szüksége van 
erre a megbecsülésre, mint azon uralkodók nejei
nek, akik már fenségek voltak, amikor a világra 
jöttek. Ha Ön megadja a tiszteletet nekem, Louis, 
a nemzet és a történet is megadja. Ha nem, 
akkor —

A császár. — Igazad van, Génié. Ezentúl 
nem lesz panaszod rám.

A császárné. — Elvárom. Az asszonyok nem 
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elégedhetnek meg azzal, ha szeretik őket. Meg
becsülésre is joggal tartanak igényt. S ha nekem 
a szerelmed és a tiszteleted között kellene vá
lasztanom, habozás nélkül az utóbbit választanám.

A császár. — Mert nem szeretsz eléggé.
A császárné. — Jobban, mint megérdem- 

led, Louis.





S Z E R E L M E S E K





A N T O N I U S  ÉS K L E O P A T R A

Néha a jó Homérosz is alszik, s megtörténik, 
hogy a hatalmas Shakespeare is álmos. Valamit 
nem jól írt meg ez a nagy költő és nem kisebb 
történetíró.

Amikor Julius Caesart Brutus és Cassius el
tették láb alól, Marcus Antonius nem szaladt min- 
gyárt a Fórumra, (amint Shakespeare sejtteti,) hogy 
föltüzelje a móbot Caesar gyilkosai ellen. A nagy 
demagóg első útja nem a néphez vezetett, hanem 
Kleopátrához, a Nilus csábos asszonyához, aki sze
retőjének a Tiberis jobbpartján fekvő egyik házában 
lakott. Első akart lenni, aki értesíti őt a nap esemé
nyéről, amelyet nem kürtölhettek világgá az akkor 
még nem létező estilapok.

Antonius barátja volt Caesarnak, de titkos 
imádója is Egyiptom bűvös kis hölgyének, aki szent 
volt előtte amíg Caesar élt, de rögtön vágya- 
tárgya lett, amint ez Brutus tőrétől elesett. Meg
hatva a veszteségtől, mely őt nemes barátja erő-
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szakos halálával érte, s izgatva, fűtve a reménytől, 
amely a széptestü asszony felé vonzotta, fiatalos 
sietséggel rohant Kleopátra villájába.

Az mosolyogva fogadta:
— Rég láttalak, Antonius.
Antonius. — Még nem tudsz semmit, szép 

királynő ?
Kleopátra. — Újságot hozasz?
Ant. — Retteneteset. Caesar —
Kleop. — Beteg?
Ant. — Rosszabb.
Kleop. — Mi történt?
Ant. — Caesarionnak nincs többé apja.
Kleopátra ájuldozott. Nem volt szerelmes Cae

sarba, aki apja lehetett volna, de kedvelte őt, s 
örült, hogy fia született tőle. Oly körülmény, 
amely hizelgett a hiúságának, mert a legális hit
vesei nem vitték ennyire . . .  A szenvedelmes An
tonius, a nőknek e nagy hóditója és bolondja, 
természetesen visszaélt a helyzettel, eszméletre csó
kolta az ijedt asszonyt, s csak akkor hivta Khár" 
miont, a királynő főkomornáját, amikor az már 
teljesen magához tért. De nem tűrte őt sokáig az 
úrnője mellett, s a hűséges nőt hamarosan kiküldte 
azzal a megokolással, hogy — periculum in mora l 
— bizalmasan kell megbeszélni, hogy ily forradal
mi viszonyok közt mi lesz a teendő.

— Én pakolok és hazavitorlázok, — mondta 
határozottan Kleopátra. — Az én uram és paran-
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csolóm nincs többé. Semmi dolgom ezután Rómábán.
Antonius. — Helyes, királynő. Róma most 

nem biztos hely, még nem dőlt el, hogy a polgár
háborúban, a mely ez órában kitör, ki marad fö
lül. így hát nem marasztalhatlak. De lesz idő, 
amikor én leszek benne az ur, s akkor —

Kleopátra. — Adj kíséretet mellém, Antonius, 
hogy biztonságban tehessem meg a utat a leg
közelebbi kikötőig. Alig várom, hogy hajóra üljek.

Ant. — Mily szívesen mennék Veled, szivem 
királynője, de nekem még itt halaszthatatlan dol
gaim vannak. Meg kell szerveznem az ellenforra
dalmat.

Kleop. — Furcsán beszélsz, jó Antóniusz. 
Mely cimen kisérnél utamon? Én Caesar mosoly
gós tulajdona voltam s most gyászoló özvegye 
vagyok. Mi voltál s mi vagy te nekem? Neked 
hagyott talán Caesar végrendeletileg ?

Ant. — Bár megtette volna! De erre a nagy 
férfiú, fájdalom, nem gondolt. O a boldogságában 
sem a te jövőddel sem az enyémmel nem törődött.

Kleop. — Antonius! Antonius! Neked most 
is pajkos gondolataid vannak.

Ant. — Amelyeket Te provokálsz, istennőm.
Az „istennő" közben kiadta a rendeletet, hogy 

mindazt, amit Rómába magával hozott s amit 
Caesartól ajándékok cimén kapott, csomagolják 
ládákba, és semmit, aminek értéke van, itt ne fe
lejtsenek. Aztán igy szólt Antoniushoz:
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— Te csak nem tagadhatod meg magad, Marc 
Anton. Ahogy asszonyt látsz, megkívánod.

Arit. — Mily tévedés, szép asszonyom 1 Na
gyon szépnek kell lenni annak a nőnek, akit a 
magamévá tenni vágyok. Kortársaim közt nincs 
senki, aki e tekintetben válogatósabb volna, mint én.

Kleop. — Mégis, már annyi viszonyod volt, 
ha hinni lehet a Fámának . . .

Ant. — Lehet hinni. De hát tehetek én arról̂  
hogy annyi a szép asszony? S arról, hogy Te 
eddig Caesarhoz való viszonyodnál fogva számom
ra megközelíthetetlen voltál, s hogy ily körülmé
nyek között olyan szépségekkel kellett megeléged
nem, akik egymással összehasonlítva ugyan nagyon 
szépek, de hozzád mérve egészen közönséges ném- 
berek voltak?

Kleop . — No, hogy e némberek nyelvén nagy
szerűen tudsz beszélni, az bizonyos.

A n t  — Tudok a tiéden is . . .  Oh, királynő, 
ha én abban a kedvezésben részesülhettem volna 
mint Julius, s megajándékoztál volna drága szerel
med legvégső nagy kegyével, akkor egészen más 
ember lennék! Akkor azt mondanák: Antonius a 
legállhatatosabb szerető s a leghűbb sziv Európá
ban és Afrikában. Akkor vak lennék minden női 
bájjal és siket minden Circe-énekkel szemben.

Kleop. — Hízelegni, azt tudsz, látom.
A n t  — Azt mondok, amit érzek, Kleopátra. 

En katona vagyok, s nem szónok és filozófus, mint
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Cicero, akivel vitatkozni szoktál, s nem író és 
poéta mint Caesar, akivel szerelemről s egyéb 
édességekről diskuráltál. Az én nyelvem úgy beszél, 
ahogy a kardom vág, — egyenesen. Szeretlek, 
hölgyem, amióta először megláttalak, s azóta az 
érzékeim lázongásától nincs nyugtom. Hogy birtok
ba vett Téged Caesar, a Szerencsés, az interdicfum 
volt nekem. Bárki másé lettél volna, elraboltalak 
volna tőle. A sorsom azt akarta, hogy az övé s 
így rám nézve sacrosancta legyél. Most ez az állapot 
megszűnt, s az igényemet ezennel bejelentem.

Kleop. — Ne feledd, hogy királynővel be
szélsz, akit nem lehet úgy possessio-ba venni mint 
egy rabszolganőt vagy egy Laís-szabásu és termé
szetű nőcskét.

Ant. — Tudom, ki vagy, de azt is, hogy én 
ki vagyok. En is király vagyok, ha nincs is korona 
a fejemen. Caesar is az volt, bár őt se koronázták 
azzá. Nem hallod a római uccák zaját, zsibongását? 
A harckiáltást, amely már is végigsüvít a Város 
téréin s a via sacra-n? Nem hallod? Rómában 
polgárháború lesz. Két párt küzd majd egymással, 
— az egyik Brutus és társaié, a másik az enyém 
s barátaimé. Ezt az órát elloptam az akciótól, 
amelynek a vezetése rám vár, — elloptam, hogy 
tisztába jöjjek Veled. Aztán megyek győzni vagy 
meghalni. A tervem is kész. Enyémnek kell len
ni a világbirodalomnak, s ha a hatalmat fölötte 
nem tudom elérni, szövetkezem egy társsal, esetleg 

113



kettővel. . .  Megszerzem a diktatúrát, s akkor én 
leszek a világ ura.

Kleop. — Nagyobb akarsz lenni Caesarnál?
Ant. — Nem, de kisebb se. Az örökébe 

akarok lépni. De megvallom, mindent akarok, 
ami az övé volt.

Kleop. — Ha a női ösztönöm nem csal, ez 
a kijelentés reám vonatkozik.

Ant. — Eltaláltad, drága asszonyom. S én 
bízom a sikerben. Hiszen még Cicero is, aki ép
pen nem barátom, elismeri, hogy Róma legkü- 
lömb katonája vagyok. Mindent remélek, Kleopátra.

Kleop . — Sikert kívánok Neked, Antonius.
Ant. — Biztatás akar ez lenni ?
Kleop. — Magyarázd, ahogy jól esik neked.
Ant. — Oh, mily kevés!
Kleop. — Csak nem kívánhatod, hogy a 

Caesarom halála utáni órában a nyakadba ugor
jak vagy az öledbe üljek?

Ant. — Nagyon kellemes dolog volna Kleo, 
de erre most igazán nem érek rá. Föl kell vilá
gosítanom Róma polgárságát és hadsereget kell 
szerveznem. Tulajdonképpen csak búcsúzni jöt
tem, mert Te kénytelen vagy menekülni, s én 
nem engedhetlek el anélkül, hogy a szerelmem
ről ne biztosítsalak.

Kleop. — Köszönöm, jó Antonius. Jó száj
ízzel távozhatok hát Rómából, tudva, hogy ma
rad itt valaki, aki szívesen gondol rám.
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Ant. — Óh, Kleopátra! Majd megőrülök 
érted, s ha nem gondolnék a világtörténeti mis- 
siómra, akkor itt nyomban —

Kleop. — Nagy a vágyad és élénk a fantá
ziád, Antonius. De ismétlem, királynékat nem igy 
hódítanak meg s nem vesznek birtokba in flagranii. 
Az ily kegyért meg kell szolgálni. Légy türe
lemmel 1

A n t  — Régóta vagyok türelemmel. De lásd, 
Caesar öreg volt, én fiatal vagyok, s azt hiszem, 
a csere, amit csinálsz —

Kleop. — Előnyös lesz rád nézve, Antonius. 
De most menj, neked is van egyéb dolgod mint 
szerelemről beszélni, s én még e percben nem 
vagyok úgy hangolva, hogy kötelező nyilatko
zatot tegyek.

Ant. — Mégis szeretném tudni, szeretsz-e ?
Kleop. — Én is szeretném tudni. Ha majd 

rájövök, értesítelek.
Ant. — Hogyan ?
Kleop. — Bízd rám. Nincs az a távolság, 

amelyről ne tudna kacérkodni az asszony azzal, 
akit meg akar hódítani.

Ant. — Mily előnyük a nőknek! Mi férfiak 
csak akkor tudunk hatni rájuk, ha jelen vagyunk.

Kleop. — Hát a Hír? A Dicsőség! A nő, 
ha hall a hőse győzelméről, a szerelme meg- 
százszorozódik.

Ant. — Óh, én csodákat fogok művelni, 
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országokat földűlni és királyságokat alapítani, 
hogy a szerelmed megszázszorozódjon!

Kleop. — Olyan biztos vagy benne, hogy 
máris szeretlek ?

Ant. — Egészen biztos. Még nem találkoz
tam nővel, aki ha akartam, ne érzett volna vá
gyat utánam vagy legalább vonzalmat hozzám.

Kleop. — Érdekes! Ebben, ha igazat mond
tál, hasonlítunk egymáshoz. En is olyan vagyok, 
hogy mindenki bomlik értem, még az is, akivet 
nem törődök semmit.

Ant. — Ujabb bizonyítéka, hogy egymás 
számára vagyunk teremtve. Olyan tökéletes sze
relmes pár, mint mi ketten, még nem volt soha» 
S úgy sejtem, nem is lesz. A szerelmünkről híre
sebbek leszünk, mint én a vitézségemről s Te a 
szépségedről.

Kleop. — Gondolod, Antonius ? Szinte ked
vet kapok hozzád . . .

Ant. — A vágyak szárnyain fogok repülni 
oda, ahol a szépséged virul, mihelyt itt elren
deztem az impériumomat. Sokat fogok szenvedni 
ez alatt, de az ölelésed kárpótolni fog minden 
nélkülözésért.

Kleop. — Nem tudok semmit, s így nem is 
ígérek határozottan semmit. De ha a jóslásod 
beválik, s te a „világ“-on kivül engem is meg 
akarsz hódítani, akkor nehéz ügyed lesz. A nagy 
elődöd árnyékával és emlékével kell megküzdened.
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A n t  — Szegény Caesar! Jupiterre, én sze
rettem és siratom, sőt meg is bosszulom őt, de 
az emlékétől, ha szerelemről van szó, nem félek, 
írni és beszélni jobban tudott, de a szerelemhez 
én értek jobban, s az összehasonlítástól egy 
csöppet se félek. Gondold meg: ő öreg volt, s 
én alig vagyok negyven éves. Caesar elmélkedő 
s gyakran elmerengő, szinte szomorú társalgó 
volt, én pedig mindig vidám, tréfás és mulatság
kedvelő. Caesar mint államférfiu nagyobb mind
nyájunknál, — mint katona és szerelmes én va
gyok a különb. Kérdezd meg — De nem, ne
veket nem mondok. Még azt hinnéd, dicsekszem. 
Hiszen majd meglátod, hogy’ tudok szeretni 1 
Megtanítalak az igazi szerelemre!

Kleop. — Engem ? Szegény Antonius! A 
nőnek nem kell sok gyakorlat és nem kell kiok
tatás, hogy művészi módon tudjon szeretni. Sőt azt 
hiszem, ezen a téren bizonyos eredetiség van 
bennem, s gondolom, még neked, a híres nőcsá
bítónak is tudnék meglepetésekkel szolgálni. 
Micsoda tehetséget érzek magamban, Antonius! 
Micsoda tehetséget! Ha csakugyan összekerülünk 
egyszer, akkor boldog férfi leszel, Antonius!

Ant. — Igen. Mert akkor a világ ura leszek 
s a tiéd is, Kleo.

Kleop. — A rabszolgám leszel, Marcus An
tonius !

Ant. — Mindegy. A szerelemben a rab- 
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szolga nem sokkal kevésbbé hatalmas mint az, 
aki parancsol benne. S én szívesen szolgállak. 
Téged, ha a világ ura leszek.

Kleop. — Menj hát és győzz 1 
Ant. — Te pedig siess, mert már idehallik 

a forradalom moraja, s aki Caesarhoz tartozott, 
annak fegyvert kell fogni vagy kereket oldani. 
En karddal védem meg Caesar örökét s vívom 
ki azt — magamnak. Téged pedig vezéreljen 
keleti hazádba az én szerelmes imám és áldá
som. Várj rám türelmesen s gondold, hogy Caesar 
végrendeletileg hagyott Téged nekem. Tulajdon
képpen nem volt szép tőle, hogy nem intézkedett 
így. így kitagadni a legjobb barátját 1

Kleop. — Azt hiszed, hogy a szeretőkről 
olyan könnyen lehet rendelkezni mint a felesé
gekkel? Caesar persze, s ti mindnyájan, római 
urak, akkor váltok el a feleségeitektől, amikor 
akartok, s annyiszor, ahányszor a kedvetek tartja* 
De a szeretőtől, aki érti a dolgát (majdnem azt 
mondtam: a mesterségét) nem lehet olyan köny- 
nyen szabadulni. S ha Caesar megsértett volna 
azzal, hogy reád hagyományoz, már csak azért 
se lettem volna soha a Tiéd. A szabad akara
tomból — talán.

Ant. — Köszönöm ezt a talán-t. En tudom, 
hogy mit jelent ez a szó a nők nyelvén. Azt 
jelenti: bizonyosan.

Kleop. — Majd elválik. De ismétlem, ha a 
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kedvesed leszek, örökké, azaz a halálomig s a 
tiedig az maradok.

Ant. — Az én programmom is ez, s amit fe
nyegetésnek szántál, az édes ígéret nekem.

Kleop . — A jövő az istenek kezében van, 
s én kiváncsi vagyok rá, Antonius . . .  De most 
válnunk kell. Gondoskodjál a kiséretemről.

Ant. — Meglesz, királynőm. A hajad szála 
se görbül, arról kezeskedem. S most megyek 
küzdeni Rómáért, a dicsőségért és teérted.

Kleop. — Élj boldogul!
Ant. — Vale!





L I O N A R D O  ÉS G I O C O N D A

A Mester már nagyon hosszú idő óta festi a 
szép firenzei asszony portréját s talán ez az a 
rittratto, amely — amióta festők és modellek van
nak a világon — a legtovább készül. A nő már 
többször mint százszor „ült" a nagy művésznek 
s ez még mindig nincs a munkájával készen. De 
ezúttal kénytelen megtenni az utolsó ecsetvoná
sokat, mert a hölgy elutazni készül. Ezt jelenti 
be most a műteremben.

A hölgy : Nem tudom, mikor jöhetek, Messer 
Lionardo. Útra készülök és sokáig fogok elmaradni.

A fe s tő : Sajnálom, Madonna. El se tudom 
képzelni a studio-mat az ön szépsége nélkül. 
Ami a képet illeti, az majdnem kész. Csak egy
két ecsetvonás . . .

A hölgy: Ezt Messere már nagyon régen 
mondja . . .  Ki tudja, mikor látjuk megint egymást?

A fe s tő : Mikor ?
A h ö lg y : Tudja, búcsúzásnál, amikor hosz- 
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szabb időre vagy örökre elválnak, őszintébbek 
az emberek, mint máskor. S én bevallom őszin
tén, hogy csodálom önt.

A festő : Mint művészt?
A hölgy : Mint férfit. Evek óta vagyunk isme

rősök, talán barátok is, száz meg száz intim órát, 
meghittet, töltöttünk együtt, s ön még csak nem 
is udvarolt nekem, pedig a képről, amelyet fest 
rólam, azt látom, hogy nem vagyok éppen csúf 
madárijesztő.

A fes tő : Óh, Madonna, ön a legszebb asz- 
szony, akit életemben láttam.

A hölgy: Akkor hát mért maradt mindig 
oly hűvös mellettem, mintha már mind a ketten 
túl volnánk a szerelem korán ? Amikor először 
ültem ebben a teremben és ön semmi érdeklő
dést se árult el irántam, azt hittem, talán kissé 
öregnek tartja magát hozzám (bár a legtöbb férfi 
nem szerényebb, hanem merészebb lesz, ha vénül), 
s a mosolyommal, a nyájas szavaimmal bátorítot
tam. Nem tagadom, kacérkodtam önnel, Messer 
Lionardo. De hasztalan 1 . . . Egyre vártam, hogy 
megért engem, hogy átkarolja a derekamat, a 
kebléhez szorít, s hogy úgy fejezzük be a napot, 
mint Francesca és Paolo, akik „aznap nem olvas
tak többet azontúl". Gondoltam, aznap nem festi 
Lionardo tovább Giocondát . . . De ön tovább 
keverte a festékeit, s olyan hideg maradt, mintha 
nem izgatható idegekből állna, hanem merev 
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márványból. Szegény Gioconda! Azt hiszem, ha 
más férfira századrész annyi biztató mosolyt pa
zarlók, már rég a lábaimnál hever.

A fe s tő : Vegye úgy, Madonna, mintha ott 
fetrengnék kínban. Mert én szenvedek, hölgyem. 
Nem hiszem, hogy van Itáliában ember, aki nőt 
jobban szeret, mint ahogy én szeretem önt, Ma
donna Lisa.

A hölgy ; Igaz volna ? Úgy látszott pedig, 
és én is azt hittem, hogy magának, Lionardo, a 
tudomány a felesége s a művészet a szeretője, 
egyiket a másikkal csalja, s velünk asszonyokkal 
mitse törődik.

A fe s tő : Én nem szeretek, mint más férfiak, 
de azért szeretek a magam módján. Szerelem-e 
az, ami önhöz vonz, nem tudom bizonyosan, mert 
mit tud az ember bizonyosan ? És én megval
lom, nem is tudom egész határozottan, hogy mi 
a szerelem. Nincs igaza az aljas rágalomnak, 
amely természetellenes hajlandóságokkal vádol. 
Olyan nagyra becsülöm a Természetet, hogy nem 
tehetnék ellene a világért se semmit; sőt olyan 
tiszteletben tartom, hogy azt se teszem meg mind, 
amit megenged és elvár. A testi szerelmet is 
követeli, s ebben igaza van, mert máskülönben 
kihalna az emberiség, amelyért — bármily tudat
lan és erkölcstelen — mégis csak kár volna. De 
így én nem tudok szeretni, Madonna, s bár ön
höz úgy tekintek föl, mint egy oltárképhez, ame- 
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lyet én festettem, még se tudom és nem kívánom  
úgy szeretni, ahogy Messer Giocondo szereti 
önt . . . Lehet, hogy én nem vagyok eléggé 
férfi, szép Madonna. Talán inkább ember vagyok, 
s ez a tragikumom. Mert ez nem elég a boldog
sághoz. Az Isten azzal bünteti, akiket kiválasztott, 
hogy nem engedi őket boldogokká lenni . . . 
Ereztem mindég, még mielőtt találkoztam önnel, 
s azóta fájóbban érzem, hogy az, ami több ben
nem az emberből, s amivel az emberiséget szol
gálom, az hiányzik bennem a férfiból, ami aztán 
távol tart a nőktől. Bizonyára ez az oka, hogy 
nem vagyok irígye Giocondo úrnak. O nem a 
vetélytársam s én nem vagyok az övé. En egé
szen másként szeretem önt, Monna Lisa, — sok
kal rajongóbban, semhogy egy pillanatig is gon
dolhatnék arra, hogy a testi egyesülés gondola
tával szennyezzem be az imádatom tárgyát.

A hölgy: Téved, Messer Lionardo. Ha sze
retünk valakit, s az minket, akkor a szerelem, 
ha testi is, tiszta, s nem szennyezheti be a sze
relmesét. Félek, hogy Francesco Giocondot inkább 
lehetne illetni e váddal, mert bár ő szeret engem, 
én — megvallom önnek, Lionardo — sose sze
rettem őt.

A fes tő :  Tudom, Madonna. El se képzel
hető másként. O se a felesége testére, se annak 
a lelkére nem méltó.

A hölgy: O nagy nőfogyasztó, Lionardo 
124



uram. Giocondo már kétszer volt házas, mielőtt 
engem megkért, és majd meglátja, hogy ha én 
meghalok, újból házasodik. Nem tud nő nél
kül élni, s annyira nyárspolgár, hogy azt hiszi, 
csak azzal a nővel élhet, akivel oltár előtt eskü
dött meg. Mikor másodszor lett özvegy, megtet
szettem neki — én, sajnos, mindenkinek tetszem 
—, s az apám hozzáeröltetett. Azt kívánta, hogy 
bőségben éljek s gazdag legyek, mert Francesco 
úr nagyon kincsdús ember. Sokáig ellenkeztem, 
semmi kedvem se volt Giocondo úrhoz menni. 
Figyelmeztettem apámat, hogy ez egy fatális férfi, 
akinek a feleségei meg szoktak halni s hogy 
engem is el fog temetni. Apám kinevetett s addig 
beszélt, amig csak igen-t nem mondtam. Oh 
Lionardo, mi akkor még nem ismertük egymást! 
Oh, mért nem ismertem önt akkor ? !

A fes tő :  Én feleségül nem vehettem volna, 
Madonna. Én, mint nagy ellenségem Michelangelo 
Buonarroti, arra vagyok teremtve, hogy egyedül 
álljak, egyedül éljek. Az ilyen lelkek mint mi 
vagyunk, Michelangelo és én, mi, zseniknek ne
vezett boldogtalanok, vagy nem tudunk szeretni 
egyáltalában, vagy olyan bolondul szeretünk, 
hogy magunkat is, a kedveseinket is tönkresze
retjük. Mi ketten e szerencsétlenek első kategó
riájához tartozunk. Michelangelo nem képes nőt 
szeretni, mert a nők nem érdeklik, helyesebben: 
nem a nők érdeklik, — én pedig nem tudok
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testileg szeretni, mert a nőt tisztának óhajtom s 
csak ilyennek tudom elképzelni. En boldog va
gyok, Madonna, amikor látom önt, amikor fes
tem a nemes vonásait, s amikor társalgók önnel. 
Azt hiszem, az ágyában nem volnék boldog.

A hölgy: Szegény barátom! Nem tudom, 
kit sajnáljak jobban, magamat-e vagy önt, Mester?

A fe s tő : Egyikünket se, Madonna. Maga 
halhatatlan lesz az én különös szerelmem által, 
amely megteremtette a világ legszebb arcképét, 
amely felbecsülhetetlen kincse lesz valaha a mű
velt Európának, — nem ér ez többet néhány 
múló boldog esztendőnél ? Engem pedig olyan 
boldoggá tett néhány esztendőre, amennyire csak 
asszony boldogítani tud. A maga mosolya, ame
lyet halhatatlanná örökítettem meg ezen a képen, 
többet ér nekem, mint huszonnégy meztelen szűz 
vagy ugyanannyi körülöttem táncoló és fölkinál- 
kozó heteira.

A hölgy : Különös ember! En bizony nem 
restellem beösmerni, hogy az egyetlen férfi, aki 
megdobogtatta a szívemet, s azt az óhajt plán
tálta beléje, hogy anyja legyek a gyermekének, 
Lionardo da Vinci volt. Szeretem önt, Messere, 
amióta festeni kezdett, s amióta a fürkésző sze
mével a lelkem fenekére tekint. Mindig szeret
tem és mindig haragudtam.

A fe s tő : Miért Madonna ?
A hölgy : Mert sose udvarolt nekem, mind- 
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máig egy szót se szólt szerelemről s nem ipar
kodott a szeretőjévé tenni. Mert látja, Messere, 
ilyenek vagyunk mi, tisztességes asszonyok. Ha 
hívek akarunk is maradni a kötelességeinkhez, 
elvárjuk, hogy megkívánjanak s a kedveseikké 
óhajtsanak tenni bennünket azok, akik egy kicsit 
tetszenek nekünk.

A fes tő : De, ugye, most már nem neheztel?
A hölgy : Már nem, caro amico, hiszen a 

tekintetéből annyit már régen láttam, hogy nem 
egészen közömbös irántam, s most már tudom, 
bár nem értem teljesen, hogy mért nem óhajtott 
a magáévá tenni.

A fe s t ő . Oá, mia bellezza , óh én szépsé
gem 1 Nem is képzeli, mennyire az enyém volt ön !

A hölgy : De igen, amióta érzem, hogy Lio- 
nardo az enyém.

A fes tő : S most már így maradunk.
A hölgy : Ki tudja, meddig, Messer Lionardo?
A fes tő :  Mig élünk mink ketten.
A hölgy: Éppen ez az . . . Ki tudja, med

dig élünk mind a ketten.
A fes tő :  Ne félj, Mona Lisa, én még ötven 

esztendős se vagyok. Még jóidéig szándékozom 
élni, gondolkozni és alkotni.

A hölgy: Az isten éltesse önt, Lionardo, 
az emberiség üdvére, s a művészet és tudomány 
dicsőségére, de én, én, szegény barátom, én a 
halál menyasszonya vagyok.
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A fes tő :  Az istenért!
A hölgy: Már lánykoromban megjövendöl

ték, hogy nem leszek sokkal öregebb harminc 
esztendősnél, s most annyi vagyok . . . Azért 
mondtam, hogy Messer Giocondo negyedszer is 
meg fog házasodni, mert halálsejtelmeim vannak, 
kedves Lionardo.

A fes tő : Quod Deus avertat! Babonás vagy, 
mia poveretta, babonás mint minden okos ember, 
de a jóslások hiúk és légből kapottak, s a leve
gőben szétpattannak. Nem lesz semmi bajod, én 
tiszta szerelmem l

A hölgy : Már nem is lehet, Lionardo. Most 
már, hogy tisztában vagyunk egymással, úgy is 
mindegy . . . Érzéki boldogságot úgyse nyújt
hatsz nekem, te különös istenteremtése, a lelkem 
pedig már nem lehet boldogabb mint mostan, 
hogy kibeszélhettük magunkat. De nekem azért 
is meg kell halnom, mert ezt a szép szövetséget 
kötöttem Veled, égi szerelmem, nagy Lionardóm. 
Én most már a testvérednek, a feleségednek, a 
szeretődnek, mindezeknek érzem magam, bár az 
ajkad még a hajamat vagy a homlokomat se érin
tette. Meg kell halnom, barátom, testvérem, uram, 
Mindenem, mert ezzel az érzéssel hogy engedjem 
ezentúl a közelembe Giocondót?

A fes tő : Nem tudom.
A hölgy : Én se tudom, s ez a probléma öl 

meg, Lionardo.



A fe s tő : Nem szabad, Madonna. Szépséged
nek, amely most ragyog a delelő pontján, itt kell 
maradni a földön, hogy gyönyörködtesse a töké
letes Szépnek szerelmeseit. Te, istennővé lett 
asszony, nem halhatsz meg — amig szép vagy.

A hölgy : Rám nincs többé szükség. Itt van 
a cavalletto-n a másik, a szebb én-em, talán élet- 
elevenebb is mint a szegény Gioconda, mert a 
Te nagy lelkedet, a Te fenséges géniuszodat le
helted belé, Lionardóm. A napokban elutazom, 
messzire, Nápolyba, s valami azt súgja, hogy 
onnan nem jövök, nem jöhetek soha vissza, s 
nem látlak többé soha . . •

A fes tő : Nem lehet, Madonna. Oly szép és 
fiatal vagy!

A hölgy : Itáliában sokan vannak szépek s 
fiatalok, s ez a két körülmény még senkit se tett 
mentessé a haláltól . . . S hidd el, nem is oly 
rossz ifjan halni meg, én pittore-m. S ha az órám 
üt, nyugodtan költözöm el, mert a legkiválóbb 
elmék egyike tüntetett ki a rokonszenvével s egy 
geniális művész tette halhatatlanná a bájaimat, 
amelyektől sohase volt igazi örömem.

A fe s t ő : Nem volt, Madonna?
A hölgy: Nem volt, Lionardo. A szépség 

csak úgy ér valamit, ha a fokához s a mértéké
hez méltó szerelemmel jutalmazzák. Az én sze
relmi szerencsém ugyancsak kicsi volt: Messer 
Francesco Giocondo . . .
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A fes tő :  És én, szépséges Madonna? Az 
én hódolásom mitse számít?

A hölgy : A te szerelmed felbecsülhetetlen, 
de egyszersmind végzetes ajándék, mert a tiéd 
lehetetlenné tette a hites uramét. Mátul fogva 
nem engedhetem őt többé az ágyasházamba, 
mátul fogva úgy élek mellette mint a tiszta Da 
Vinci szűzies arája . . .  Ez az új élet csak ha
lállal végződhetik, Lionardo, korai halállal. Ha 
Francesco el nem tesz vagy el nem tétet láb 
alól, akkor mihamarább sírba visz a helyzetem 
tragikuma.

A fes tő : Rémeket látsz, Madonna. Én vissza
várlak.

A hölgy: Ahogy Isten rendeli. Az Ég áldjon 
meg . . . Csókolj meg végre egyszer. (Megkí
nálja a szájával.)

A fe s tő : (Az arcát megcsókolva.) A viszont
látásra !

A hölgy : Isten veled 1
Gioconda jól sejtette. Meghalt Nápolyban és 

Lionardo nem láthatta viszont a különös szerelmét.



H O T E L  DANIELI

A költő, aki kedvesével: a nagy Írónővel, 
egy szép velencei palotahotelben lakott, fölgyó
gyult a betegségéből és búcsút szándékozik venni 
az álmai városától s a szeretőjétől. Velence hű 
maradt hozzá, de ez utóbbi megcsalta. Amikor 
betegen, szinte haldokolva feküdt, látta, hogy 
zseniális barátnője csókolódzik az orvossal s egy- 
pohárból iszik vele. A nő tartóztatja.

— Szeretném, ha maradnál, amig jobban 
megerősödöl, — így szólt.

A költő : Nincs többé türelmem. Már Velen
cét se szeretem . . . Nem, nem szeretem, amióta 
csalódtam benned . . .

Az irónö: Barátom, minden szerelemnek ez 
a vége . . . Csalódás . . .  S te elsősorban abban 
csalódtál, hogy megcsaltalak.

A kö ltő : Tagadni mered? A szemem látta. 
Közös pohárból ittatok s az ajkatok összeforrt.

Az irónö: Pillanatnyi megfeledkezés . . .  Csak 
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nem gondolod, hogy szeretem azt az urat ?
A kö ltő : Semmi lehetetlenség sincs benne. 

Tagadhatatlanul szép fiű.
A z írónő : A férfiszépség nem számít sokat. 

Jó dolog, de nem döntő tényező a szerelem
ben . . . Azt hiszed, Frantz a szépsége által lett 
oly hódítóvá?

A kö ltő : Tudom, Lisztet a zsenije teszi 
ellenállhatatlanná . . . Annál inkább csodálom, 
hogy Te, akit már annyian imádtak, Sandeau, 
Sainte-Beuve, Liszt, Balzac, s ha szabad a neve
met szerénytelenül említenem : Musset, te ezzel a 
jelentéktelen doktorkával tudtál elárulni.

A z írónő: Ismétlem, nem csaltalak meg* 
Pagello csakugyan kellemes ember s valóban 
megható, mennyire rajong a költeményeidért, 
amelyeket könyv nélkül tud, s a regényeimért, 
amelyeket olaszra szeretne fordítani. S aztán, 
ahogy Téged ápolt 1 Mint egy hű testvér, mint 
a legszeretőbb anya. Ez volt az, ami oly közel 
hozott hozzá. Azért kedveltem meg, mert oly jó 
volt hozzád.

A kö ltő : Köszönöm . . . Elárultad mostan,, 
hogy nemcsak zseniális iró, de közönséges asz- 
szony is vagy.

Az írónő: Alfréd 1
A költő : De milyen közönséges ! Több ere

detiséget vártam volna Tőled . . . Hiszen majd
nem minden asszony a férje valamelyik barátjá-
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val csalja meg az urát, sokszor a legjobbal (való
színűleg ama meghatottság folytán, amelyet e 
barátság láttára érez), s jutalmul ajándékozza ma
gát neki azért, mert az úgy szereti őt. Nem az 
asszonyt, henem a férjet. Aurore, szégyeld magad!

Az irónő: Keserű vagy, Alfréd.
A kö ltő : Még beteg vagyok, szegény barát

nőm. Oly sokat vesztettem.
A z írónő: Mit?
A kö ltő : Téged, Aurore. Az a jelenet a po

hárral mindig előttem áll.
A z írónő: Lázálom volt, Alfréd. Az egész 

meg se történt. Nem mondom, hogy Pagello nem 
hangoztatta előttem a szerelmét, s nem tagadom, 
hogy egyszer a karjaiba dőltem, de az a törté
net az ivópohárral a fantáziád műve. Hogy’ tehe
ted föl a legjobb barátnődről, hogy akkor, ami
dőn a drága életedért aggódik, a szenvedésed 
ágya mellett ölelkezik és a szerelem poharát viszi 
a szájához?

A költő: Láttam . . . Pagello doktor maga 
is mondotta, hogy akkor lázmentes voltam. Sze
gény fiú! Lehet, hogy jó doktor (engem úgy 
ahogy talpra is állított), de ügyetlen Don Juan. 
Ha mestere volna a szerelemnek és a nőnek, azt 
állapította volna meg, hogy magasfokú a lázam. 
Nála az orvos fölülmúlja a férfit, a szakember 
túlszárnyalja a szerelmest. Neki se jóslók nagy 
és hosszú jövőt nálad . . .
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Az irónö: Mégis lázad volt, fiam. A költő 
mindig lázas. És mégis álmodtál, Alfréd. A költő 
ébren is álmodik. S te oly nagy költő vagy!

A kö ltő : Nagy költő vagyok, s te úgy bán
tál velem, mintha valami igen kicsi férfi volnék.

Az irónö: Most is szeretlek, gyermekem, s 
mindig foglak szeretni, de igazságtalanságnak 
tartom, hogy azt a hűséget követeled tőlem, ame
lyet a szatócsok szoktak igényelni a hites asszo
nyuktól. Gondold meg, hogy nem vagyok a hites 
feleséged, s hogy nem vagyunk szatócsok. Ha 
Dudevant úr, a férjem és gyermekeimnek atyja, 
tűri, hogy hónapokig kóboroljak a világban egy 
idegen úrral, egy bizonyos Alfréd de Musset-vel, 
te is eltűrheted, hogy pillanatnyi szeszélyből vagy 
ötperces önfeledkezésből szerelmes jelenetem volt 
egy másik idegennel, akinek az idegenségét még 
enyhíti, hogy a jóltevőd s talán az életmentőd.

A kö ltő : Tűröm, George, tűröm, de bele
keseredem. Pagello barátunknak én szívesen meg
fizettem volna minden honoráriumot, még oly 
nagyot, amelyet kialkudott magának, de nem 
ismerhetem el azt a jogát, még ha a halál tor
kából ragadott is ki, hogy magát elégítse ki s 
épp azt szedje el tőlem, ami a legbecsesebb ne
kem. Ha kikötötte volna, amikor a kezelésemet 
átvette, hogy a gyógyításom díja: George Sand, 
azt feleltem volna neki, hogy hagyjon meghalni, 
George-ot nem adom !



A z irónö: Köszönöm, Alfréd, hogy úgy sze
retsz. De végre is, ő nem rabolt el engem. Be
csületes vagyok s beismerem, én is hibás voltam. 
Az történt vele, ami Goethe „Halász“-ával, ame
lyet Harry Heine olyan szépen ültetett át a nyel
vünkre s oly remekül szavalt. En voltam a hab
leány, ő volt a halász. En vontam őt s ő belém- 
sülyedt. Látod, őszinte vagyok, de a cselekede
tem motívumaiban is az óhajtok lenni. Az ellá- 
gyulásom és az odaengedésem nem a szép férfiú
nak, hanem az orvosodnak és a megmentőd- 
nek szólt.

A költő : Ha nem hangsúlyoznád annyiszor, 
hogy hálával tartozom neki e megmentett életért, 
amelyet nem becsülök valami sokra: akkor bizony 
arra gondolnék, hogy felelősségre vonom.

A z irónö: Nem olyan sokat vett el tőled, 
Alfréd, — csak a testemnek egy porcikáját, né
hány erotikus rohamnak a könnyelmű ajándékát. 
A lényem, a lelkem az egyéniségem itt maradt érin
tetlenül, mondhatnám: szűzen, s az most is a tiéd.

A kö ltő : Érzem, hogy újból a rabod leszek. 
Megint el fogsz szédíteni s fölperzselsz nagy tel
kednek a lángján. De sose leszek többé boldog, 
se veled, se általad, se nélküled. Bámullak Téged, 
s nem értem azokat, akik a kedveseid voltak. 
Hogy’ tudnak ezek továbbélni, miután birtak s 
aztán elvesztettek Téged, a század legnagyobb 
asszonyát! Nem értem őket . . .
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Az irónö: Túlbecsülsz engem, Alfréd. Lehet, 
hogy az irói tehetségemnél fogva nagy no vagyok, 
s azok szemében, akik elfogultak irántam, talán 
a század legnagyobb asszonya is, de mint nő 
nem érzem magam különbnek a többinél. Liszt 
és társai épp oly könnyen élték túl az én bírá
somat mint többi szerelmeiket, s amint te túl
élted kedves kis grisette-jeidnek az öleléseit. 
Hogy a nő szeretni tudjon, ahhoz nem kell neki 
fem m e d* esprit-nek lenni és regényeket irni. Csak 
élnie kell és éreznie és szenvedélyesnek lennie. 
S regényt élni, s szerelmet és meleg szenvedel
met érezni és kelteni akármelyik nő éppen úgy 
tud mint én, esetleg még jobban. Ismétlem, te 
túlbecsülsz engem.

A költő: Oh, édes George-om, te nemcsak 
mint iró, te mint szerető is nagy vagy, és én 
nem éllek túl, én beléd pusztulok.

Az irónö: Kedves poétám, megsértesz. Hi
szen, ha így szenvedsz, akkor nem a szellememet 
szereted, amely halhatatlan bennem, hanem pusz
tán a testemet, amely talán hitványabb, mint azé 
a kis camerera-é9 aki esténkint az ágyunkat meg
veti. Lásd, én a lelkedhez, a poézisedhez von
zódtam s ahhoz hű maradok akkor is, ha elvá
lunk egymástól.

A költő: Te eklektikus vagy, Aurore. Az 
irodalmi ízlésed időnkint változik, szeretőddé te
szed valamelyik iránynak egy képviselőjét, s ha
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e jó urat meguntad, azzal a jámbor csalással 
búcsúzol el tőle, hogy az iskolájához hű maradsz, 
csak őt ejted el szegényt, mint most engem . . . 
En másként szeretlek téged. A testedet-lelkedet 
óhajtottam birni. S mert már nem vagy és nem 
lehetsz egészen az enyém, boldogtalan vagyok.

A z irónő: Szegény barátom, ebben ártatlan 
vagyok. Az isten látja lelkemei, én boldoggá 
akartalak tenni, s hogy ez nem sikerült, nekem 
legalább is annyira fáj mint neked. Mégis, Alfréd, 
van az esetünkben valami vigasztaló. A mi sze
relmünk volt a legszebb szerelem az egész vilá
gon. Hozzáképest a Dante és Beatrice-é meg a 
Petrarca-é és Lauráé szenvedélytelen álmos próza. 
A mienk az énekek éneke. Nem lehetünk egé
szen boldogtalanok soha, amig vissza tudunk 
emlékezni egymásra és a perzselő tűzre, amely 
egymás karjaiba kergetett bennünket. A tudat, 
hogy egymáséi voltunk, hogy egymás lényében 
kölcsönösen fölolvadhattunk, hogy bennünk nem
csak két kéjben vonagló test, hanem két konge- 
niális szellem is ölelkezett, két rokon lélek is 
csókolódzott és két istenáldotta költőnek a sze
relmes dala csengett-bongott össze, ennek a tu
data már életünkben halhatatlanokká tesz ben
nünket.

A költő: George-om, te még boldog leszel, 
mert még tudsz szeretni, s a boldogságodat csak 
fokozni fogja, ha visszaemlékezel arra, hogy Alfréd,
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a csapongó, Alfréd, a szeszélyes, Alfréd az állha
tatlan, a szemed, a karod, a kebled s az öled 
rabja marad mindig. De én boldogtalan leszek 
ezentúl, mert ismerlek, Aurore. Tudom, hogy 
kárpótolni fogod magad másokkal, hogy új em
berek, talán érdemetlenek is ily nagybecsű ke
gyekre, fogják hallani ajkaidról azokat a meleg 
suttogásokat, amelyek nemrég még az én lelkem 
húrjait hangolták föl lírai rezgésre. Oh én min
dig fájón gondolok vissza a csókjaidra, az ölelő 
karodra s az ágyadra, legédesebb gyönyöreim 
otthonára. Oh, Aurore!

Az irónő: Nagyon is elégikus hangon be
szélsz. Hiszen nem válunk el örökre. Találkozunk 
megint . . .

A keltő : Tudom . . . Páris kis város. Két 
iró ott nem kerülheti el egymást. De ha talál
kozunk is, nem leszünk egymásnak az, akik vol
tunk. En nem látom viszont az én régi George- 
omat, s te se találod föl régi Alfrédodat.

A z irónő : Együtt vonulunk be az irodalom- 
történet csarnokaiba, Alfréd. S a kritikusaink, a 
boncolóink, s az Írásainknak meg a jellemünk
nek az anatómusai kénytelenek lesznek megálla
pítani, hogy méltók voltunk egymáshoz. Lun  
digne de íau tre . Szerelmes fiatalok zarándokol
nak majd a sírunkhoz, leteszik ott a virágado
mányukat, s a mi példánkból tanulnak erősen és 
szenvedélyesen szeretni.
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A kö ltő : Csak az én példámból fogják ezt 
megtanulhatni, Aurore. Terád azt fogja mondani 
az objektív kritika, hogy a szerelmed állandó volt 
ugyan, de a tárgya gyakrabban változott mint 
okvetlenül szükséges lett volna.

A z irónö: Nem félek ettől a kritikától, Alfréd. 
Remélem, belátják majd azok, akik foglalkoznak 
velem, hogy úgy kellett élnem, ahogy élek. Ha 
hű maradtam volna egy-emberhez, akár Dudevant 
úrhoz, akár Sandeau-hoz, akár hozzád, nem írhat* 
tam volna azt a sor regényt, amely utánam örök
ségül marad. Mint ahogy az a színésznő, aki nem 
él változatos szerelmi életet, nem lesz képes azt 
a sokféle szenvedelmes szerepet megjátszani, ame
lyeket kiosztanak neki, úgy az irónő se tud sok
féle szerelmet festeni, ha önmaga csak egyfélét 
ismer. Én nem félek az utókortól, Alfréd.

A költő: Halhatatlan leszel, George. S a 
többivel igazán nem kell törődni. Váljunk el hát 
békén. Isten áldjon ! Ne légy csapodár!

A z irónö: Nem fogadkozok, Alfréd. De te 
igérj meg egyet: ne igyál!

A költő: Én se Ígérek semmit. Asszony nem 
kárpótolhat a veszteségemért. Csak a költészet 
és a — pohár.

A z irónö: Kár volna érted, Alfréd. Isten 
veled életem legszebb regénye, isten veled!

A köliö : Isten áldjon, életem bájos de rö
vid illúziója! George, isten veled!
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F E L E S É G E K  F ELE SÉ GE

1847. május közepén a szigorú Szendrey 
Ignác még teljesen intranzigensnek látszott. Elé
gedetlenkedett, duzzogott, pattogott az öregúr. 
Szidta az „éhenkórász" verselőt, a rosszmodorú 
firkászt s hallani se akart a „bolond" házasság
ról, amelyet a hóbortos leánya „könnyelműen" 
terveit. Nem elég, hogy a termés rossznak mu
tatkozik, — még ez a mésalliance is! Ha egy 
ábrándos leányzó költeményes műveket olvas, 
ahelyett, hogy valami okos dolgon jártatná a 
csekélyke kis eszét, ilyen az eredmény I Beleha
barodik egy földnélküli, pénztelen s jövőtlen poé
tába, akiről csak nemrég is úgy ítélt a pesti 
sajtó, hogy „Hiador munkái a divatos Petőfiéi 
fölött annyival fönnebb állanak, amennyivel egy 
európai műveltségű költér fönnebb áll oly költő
nél, ki saját hóna keskeny szellemkörén túl mit- 
sem ismer.a *)

*) Honderű, 1847. február 9.
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De ugyanannak a szép tavaszi hónapnak a 
végén más húrokat kezdett pengetni a büszke 
úr. Lasankint belátta, hogy amit a nő akar, azt 
az Isten is kénytelen akarni s kijelentette dohogva, 
hogy ő ugyan nem házasítja ki a lányát, nem ád 
vele semmit, egy vasat se (kaparj kurta, neked 
is lesz!), de ha annyira szerelmes és sehogyse 
tud lemondani (a balga szűz a bolondos ifjúról), 
hát, isten neki (mindenki a maga szerencséjének 
a kovácsa), menjen hozzá és legyen vele boldog, 
ha tud. O ugyan azt hiszi, hogy boldogtalan 
lesz, de mit csináljon ? Nem nézheti tovább a 
lánya sápadtságát, ezt a fakó arcot, a bánatos 
tekinteteket, a könnyező szemet s a méla só- 
hajtozást.

A végszava ez volt:
— Csináljatok, amit akartok!
Ezt dühösen mondta s a szavaiból több átok 

hangzott ki, mint áldás, de a fiatalokra a rideg 
kijelentés mennybéli muzsikaként hatott, mert 
ezen a napon — május 27-én — hosszú abszencia 
és absztinencia után újból találkozhatott a regé
nyeshajlamú fiatal pár, s a költő és Júliája ezen
túl jegyeseknek tekinthették egymást. Először 
váltottak szót ekkor, mint vőlegény és meny
asszony.

A költő. — Oh, mily boldog vagyok, Júliám, 
Juliskám ! A nap megint kisütött ránk, az irigy 
fellegek elvonultak, újból élek. Ami eddig történt,
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kínos vergődés volt, a föl-fölvillanó reményt min
dig kétség és bánat semmisítette meg s a te ka- 
cérságod meg az apád merevsége be sokszor 
ejtett kétségbe! Most, hogy ez a vihar elmúlt s 
a birásod biztatóvá teszi a jövőnket, most leszek 
csak igazán férfi és valódi költő !

Jú lia . — Én is boldog vagyok, imádott köl
térem s a boldog jegyesed lehetvén, az életkedv 
pírja megint vissza fog térni bánatos arcomra, 
melyet a szomorúság s az utánnadi epekedés 
halaványra festett. Sokat szenvedtem miattad, 
Sándor, a naplóm bizonyítja, az én legmeghit- 
tebb barátom, amellyel híven közöltem minden 
titkomat, a szerelmemet is.

A költö. — Te is költő vagy s a költő arra 
született, hogy szenvedjen. De arra is, hogy min
denkinél boldogabb legyen. Azt hiszem, nincsen 
a hazában most még egy oly boldog szerelmes 
pár, mint mi ketten.

Jú lia. — Nincs, Sándor, nincs. Csak Rómeó 
és Júlia lehettek volna ennyire boldogok, ha a 
családjuk gyűlölködése nem fekteti őket korai 
sírjukba.

A költö. — (Mosolyogva.) — Ami a famíliát 
illeti, bősz Capulet itt is mindent megtett, hogy 
ne lehessünk egymáséi. Szerencsére az én jó 
szüleim, Montecchiék, nem ilyen rossz természe
tűek és boldogok lesznek, ha Rómeójuk azt a Júliát 
vezeti oltárhoz, akit szeret. Mondd, drága meny-
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asszonyom, fogod szeretni az én egyszerű, de jó
ságos szüléimét?

Júlia. — Kötelességemnek tartom, Sándor»
A költő. — Ök imádni fognak Téged.
Júlia. — Remélem, Sándor. De én legjobb 

bán arra vágyom, hogy te szeress, hogy nagyon 
szeress. Veled s általad óhajtok halhatatlan lenni» 
Nem is képzeled, mily büszke vagyok reád! A 
halhatatlan alanyi költő, akinek versei oly pom
pás kiállításban jelentek meg Emichnél, az 
uram lesz!

A költő. — En is büszkén tekintek Rád, 
édes kis arám. Te, minden bálok királynője, űri 
társaságok kényeztetett kedvence, a megyéd mú̂  
zsája, feleségül jössz egy ex-komédiáshoz, kicsiny 
újság szerkesztőjéhez, közönséges paraszti embe
rek fiához . . .

Jú lia . — A nagy költő felesége leszek, Sán
dor, a szabadság és szerelem dalnokáé s nem 
csupán azé a Petőfié, aki volt, hanem azé is, aki 
lesz, megírandó verseidnek a szerzőjéé. En tulaja 
donképpen a költészetedbe vagyok szerelmes s 
a regényem azzal kezdődött, hogy a verseidet 
szerettem meg . . .

A költő. — Azokat, amelyeket Rólad írtam, 
és Hozzád intéztem ?

Júlia. — A többit is szívesen olvasom, Sán
dor . . .  De persze legszívesebben s legtöbbször 
azokat, amelyeknek tárgya a Te Júliád . . » 
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Csak az fáj, hogy apa nem szeret téged s épp 
oly keveset tart rólad, mint általában a költé
szetről, amely iránt, sajnos, nincs érzéke. Nem 
akarja belátni, hogy a költészkedés a legneme
sebb művészet s hogy azt szokatlan ügyességgel 
gyakorlód.

A költő. — Fiam, a vőlegényed menyasszo
nyának nem szabad ily negédes szavakat hasz
nálni, mint „költér" és „költészkedés", amelyek 
azt árulják el, hogy Csató Pál és Kuthy Lajos 
novellái voltak az olvasmányod.

Jú lia. — Ah, azok oly érzelmesek!
A költö. — De a nyelvük finomkodó és 

affektált.
Jú lia. — Majd ezentúl együtt olvasunk, Sán

dor, s mindig oly irodalmi műveket, amelyeket 
te is jónak tartasz.

A költö. — Ennek előre is örvendek.
Jú lia. — S ha mindig együtt leszünk, talán 

megcáfolod apa vélekedését, amely szerint állha
tatlan vagy a szerelemben s a hűségedben nem 
lehet bízni.

A költö. — Oh, Juliskám! A Te apád olyan 
távol van minden költészettől, mint én az állat- 
tenyésztéstől. O ehhez ért jobban, én meg a 
versíráshoz.

Júlia. — Ha a versíráshoz nem is, de az 
olvasáshoz ért valamit s azt állítja, hogy már 
számtalan hölgyhöz írtál verset s ugyanannyiba 
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voltál szerelmes. Mit szól ehhez az én csapodár 
vőlegényem ?

A költő. — Ez együtt jár a poézissal, bará
tom. A költő, amig szerelmes, mindig rímel s 
amig rímel, mindig szerelmes. De a mai nappal 
minden megváltozik. Ezentúl csak Téged énekel
lek meg s csak Tégedet szeretlek.

Júlia. — Ki áll jót értted?
A költő. — Te meg én, drága menyasszo

nyom. Mától fogva kitépek a szívemből minden 
emléket, amely más nőhöz vonzott . . . Nem 
mondom, hogy Te vagy az első szerelmem, de 
bizonnyal Te vagy az utolsó. Eddigi érdeklődé
seim apró, jelentőség és következmények nélküli 
epizódok voltak s csak az az érzelem komoly  ̂
amely a Te képedet rajzolta szívembe.

Júlia. — Etelka ?
A költő. — Megsirattam, amikor meghalt s 

bánatos verseket intéztem az emlékéhez. Komo
lyan csak akkor kezdtem foglalkozni vele, amikor 
már nem volt az élők sorában. Tetszett nekem, 
hogy fájdalomtul megtörve és vigasztalhatatlanul 
állhatok egy díszes és virágokkal borított ravatal 
mellett s hogy gyászolva kesereghetek egy fiatal 
hölgy sírján.

Júlia. — S a bankár leánya ?
A költő. — Múló ötlet s fenegyerekeskedés 

volt csupán. Hiszen szót se váltottam vele soha. 
Júlia. — Hát Berta ?
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A költő. — Akkor még nem ismertelek, 
Juliskám. O is azzal vonzott, amivel Te, a finom
ságával és a műveltségével. Az úri leánysága 
csábított. De ő nem volt költő, mint Te s így 
nem tudott igazán lekötni.

Júlia. — A cigányleány?
A költő. — Erről is tudsz? Oh milyen 

pletykafészek ez a Szatmár! . . . Nincs az a 
fiatalember, akinek családalapítás előtt nem volt 
egynéhány ilyfajta kalandja. E vádpont ellen nem 
is védekezek.

Jú lia . — Es Nelli ? Lásd, Sándor ez az eset 
sértett a legjobban s mikor besúgták nekem, 
szégyenpír boritá el arcomat s szívemre kínos 
hidegség nehezült. Hiszen az ő kezét akkor kér
ted meg, amikor már joggal hihetém, hogy egy
máshoz vagyunk láncolva. Ha nem is mondtam 
még neked határozott igen-t, a viselkedésemből 
láthatád, hogy mindenki fölött kitüntettelek. Mi
kor hírül vevém, hogy a kacér színésznővel má- 
rul-holnapra egybekelni vágytál, rettenetes zsib
badást éreztem, mely ólomnak a terhével súlyo- 
sodott fájó keblemre. Az abban viharzó szenve
dély föl volt korbácsolva, s nem tagadom, abban 
az órában inkább gyűlöltelek mint szerettelek.

A költő. — Abban az órában, amelyben a 
szőke színésznőt megkértem, az én lelkemben is 
több gyűlölet izzott mint amennyi szerelem for
rott irántad. Határozatlanságodat és habozásodat
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nem tarthatám másnak, mint szívtelen kacérság- 
nak, amellyel lovagodat kínozni jól esett neked. 
Oh, Juliskám, Nelli nem volt soha olyannyira 
kokett mint Te akkor . . . Játszottál az érzel
meimmel, és pedig kegyetlenül, mintha mulatni 
óhajtottál volna a sóhajtozásomon. Azt hittem 
akkor, hogy gyűlöllek s hogy bosszút kell álla- 
nom rajtad. De az ily gyűlölet több mint szere
lem. Fokozata annak . . .  Ne törődjél vele, Júlia. 
Ez az epizód éppen olyan nyomtalanul merült 
feledésbe mint a többi.

Jú lia . — S ha a lelkész megáldja frigyedet 
Kornéliával, akkor hozzá lettél volna kötve, Júliád 
pedig a bánattól elpusztul. Talán már nem is 
volnék életben . . .

A költő. — Az a pap okos ember volt, s a 
szolgálatot, amelyet tett nekem, amikor az áldá
sát megtagadta, elfelejteni sohase fogom.

Jú lia . — En sem . . . Bár ki tudja, Sándor? 
Tán mégis jobb lett volna, ha összeád benne* 
teket . . .

A költő. — Isten ments! Boldogtalanok let
tünk volna mind a hárman s a frigyünkön nem 
lett volna áldás. Hiszen nem szerettem, nem sze
rethettem azt a különben tehetséges nőt, aki 
Kuthy Lajos érzelgősségeit többre becsülte a te 
Sándorod költészeténél.

Jú lia . — Ez hát elmúlt. De vájjon nem lesz* 
nek-e ezentúl is hasonló lobbanásaid ?
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A költő. — Lehetetlen ! Aki Téged szeret s 
akit Te szeretsz, az nem törődhet többé asszony
nyal, leánnyal.

Júlia. — Oh, gyöngék a férfiak ! És, hajh, 
még gyarlóbbak a nők! Az én elmém és kép
zetem előtt nem a férfiúi szépségnek és erőnek 
az ideálképe lebegett, amikor éretted hevülni 
kezdtem, hanem egy a felhők fölé és a nap felé 
szárnyaló nagy költőé, akire bámulattal néz min
den leány és irigységgel minden férfi. Ki tudja, 
hányán fognak ezentúl is szerelemmel tekinteni 
rád, s te képes leszel-e ellentállni a csábnak, 
amely szép hölgyszemeknek a tüzéből sugárzik 
feléd ? Ami engem megejtett, a költészeted meg 
a híred s dicsőséged, másokra is hasonló vonzást 
gyakorolhat, s engem az az aggály bánt, hogy 
még sok kisértésnek leszel kitéve, Sándor. A 
lapok oly szép méltatásokat írnak rólad, s az 
ítészek mindennap leborulnak a nagyságod előtt. 
Ha a szép honleányok olvassák e dicsőítéseket —

A költő. — S ha ezren bomlanának érttem, 
én egyet se tudnék viszontszeretni. Kérdezd meg 
Aranyt, mit írtam neki Rólad!

Jú lia . — Mit?
A költő. — Hogy Te vagy a világ legtöké

letesebb teremtése.
Júlia. — Oh Sándor, ezt minden valamire

való vőlegény írja a menyasszonyáról. . .
A költő. — Amit Petőfi mond, az nem „min- 
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den vőlegény" semmitmondó frázisa, az szent 
mint a Szentírás maga. Bár Benned bízhatnám 
úgy mint magamban!

Jú lia . — Óh, Sándor, te sérted arád érzel
meit !

A költö. — Hát vájjon én vagyok az első, 
akit szeretsz? Tagadhatod, hogy az ismeretségünk 
előtt voltak már vonzalmaid? Tudja ezt Szatmár 
és Nagy-Károly. A bálokon, amelyeknek király
nője voltál, mindenkivel táncoltál, sokakkal mulat
tál és nem eggyel kacérkodtál.

Júlia. — Kislányos tréfálkozások, ártatlan 
enyelgések voltak ezek.

A költö. — Lauka Guszti?
Jú lia . — Ő volt a legviccesebb mindazok 

közt, akik az udvarházunkban megfordultak. Mu
lattam vele, jókat nevettem a sikerült mókáin, de 
komolyan őt sose vettem.

A költö. — Tóth Lencit se?
Júlia. — Öt sem. Ö volt a legelegánsabb 

úriember az egész társaságban, akinek modora és 
ruházata például szolgálhatott mindenkinek. A lá
nyok örültek, ha e finom gavallér foglalkozott ve
lük s én is szívesen hallgattam a csevegését, ame
lyet néha röpversekkel fűszerezett. Ez az egész.

A költö. — Schreiner?
Júlia. — Ez olyan zenebarátság volt, amely 

abból állt, hogy négykézre klavíroztam vele. Azért, 
hogy belém bolondult és felőlem álmodozott, még

150



nem következik, hogy engem mélyebb érzelmek 
fűztek hozzá. Csak nem szerethetünk mindenkit 
viszont ?

A költő. — S az én barátom Riskó?
Jú lia. — A Náci? Talán még ma is szeret. 

De hát ő sokkal jelentéktelenebb, semhogy a 
figyelmemet is leköthette volna. Oh, Sándor, 
amióta ismerlek, mindenkit hozzád mértem, s veled 
szemben mindenkit könnyűnek találtam.

A költő. — Uray Endrét is?
Júlia. — Bandi a szüleim jelöltje volt, de 

sose az enyém.
A költő. — Akkor se lettél volna nejévé, ha 

velem nem találkozol? Vagy ha nem lehetett volna 
belőlünk egy pár?

Júlia. — Oh, Sándor, ha te elvetted volna 
Prielle-t vagy valamelyik más kedvesedet, én nem 
mentem volna férjhez soha.

A költő. — S ha én meghalnék, Juliskám, 
ha fiatalon halnék meg, akkor se felednél el?

Jú lia. — Mily különösen hangzik ez a szó: 
„halál" ily ifjú ajkakról, amelyek arra látszanak 
teremtve lenni, hogy mindig csókoljanak s örökké 
szerelmet és egyéb életörömöket daloljanak! Min
dig mélabúval olvasám a költeményeket, ame
lyekben a halállal jegyzéd el magad. Oh, ne be
szélj e szomorú témáról, amellyel a naplómban, 
amig boldogtalan valék, épen eleget foglalkoztam 
én is ! Most, hogy boldogok vagyunk, ne emlegesd! 
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A költő. — A költő bátrabban beszél a ha
lálról, mint bárki más, mert az ő élete az ő ha
lálával nem szűnik meg, sőt esetleg akkor kezdő
dik igazán. S ezt hívják halhatatlanságnak . . . 
Felelj a kérdésemre.

Júlia. — Sohase felejtem el, hogy nemcsak 
annak a férfiúnak vagyok jegyese s leszek a fe
lesége, akit szeretek, de a költőnek is, akinek 
nevét viselni magában is írígyletes szerencse s a 
legnagyob dicsőség.

A költö. — Ne is beszéljünk hát a múltról, 
Júliám. Apád is próbálta kedvemet venni annak 
közlésével, hogy már voltak udvarlóid, s azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy ne bízzak a hűségedben. 
Neked is bizonyosan hasonlókat mesélt rólam. 
De mi ne bolygassuk, ami elmúlt, hanem éljünk 
a jövőnek, amely sok örömmel kecsegtet bennün
ket. Hiszen fiatalok vagyunk és szeretjük egy
mást. Csak költők tudnak igazán szeretni, s mi
velhogy mind a ketten azok vagyunk, hiszem, hogy 
halálig s azon túl is szeretjük egymást. Ugy-e?

Júlia. — Előbb dűl össze a nagy-károlyi 
nagytemplom mint a mi szerelmünk temploma, 
Sándor.

A költö. — Még több mint három hónap a 
teljes boldogság napjáig, Juliskám. Szeptember 
nyolcadika még messze van.

Júlia. — Oh az esküvőnk napja nekem tá
volabb esik mint neked. Te e hónapok alatt uta-
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zol, verseket közölsz, amelyek nevedet négy vi
lágtáj felé viszik a dicsőség szárnyain, s a bará
taiddal mulatsz, talán delnőkkel is, a poézised 
bámulóival, míg én itt lebzselek, unter Larven  
die einzige fiihlende Brust, ebben a sivár vissza- 
vonultságban, ahol nincs hozzámvaló s a szárnya
lásomat megértő társaság, óh, mily hosszú lesz ne
kem ez az idő! Te nem tudod, mi az itt vegetálni 
e szűkhorizontu vidéki emberek közt! Mily jó 
lesz majd Pesten, a barátaid körében, akik közt 
Te vagy az Első, híres férfiak köre, akikkel in- 
teresszáns dolgokról lehet eszméket cserélni! Te 
az én megváltóm leszel szeptember nyolcadikán.

A költő. — Te pedig az ón múzsám, Juliska. 
Addig türelem! A csókjaiddal fogok álmodni.

Jú lia. — S én a verseiddel, drága poétám. 
Mikor írsz megint egyet?

A költö. — Hozzád?
Jú lia. — Nos, igen, hozzám.
A költö. — Lehet, hogy ma; lehet, hogy holnap.
Júlia. — Inkább ma mint holnap, Sándor. 

Nem is képzeled, mily jól esik a menyasszony
nak, ha verssel ünnepük. S ki fog jönni az a 
költemény az Életképekben?

A költö. — Természetesen. Ott vagy vala
mely más lapban.

Jú lia. — Helyes! Hadd lássák, mily boldog 
vagy! S hadd lássák, hogy nagy férfiú felesége 
leszek!





IRODALOM





E CK ER MANN

I.

Néhány évvel a háború után a világhíres író 
beszélgetést folytatott egy bámulójával, aki időn- 
kint segítségére volt a kutatásaiban s önkéntes 
titkári teendőket végzett nála.

— Mélyen tisztelt Mester, — interpellálta 
meg a fiatalember, — az ön álláspontja az em
berekkel szemben fölötte különös. Mindenkivel 
szóba áll, aki megkörnyékezi, de alapjában nem 
intim senkivel.

— Ügy van, — hagyta helyben a kitűnő író,.
— Vesztegetem az időt mindenkivel, aki meg
szólítással tüntet ki, mintha az idő nem is volna 
drága, mert mindig könnyelmű voltam egy kicsit,
— barátságot pedig azért kötök oly nehezen, 
mert valamennyire rátartós is vagyok, s ha az 
időmmel pazarul is bánok (legfeljebb egy kötettel 
kevesebb marad utánam), de a lelkem ekonó-
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miájára jobban vigyázok. Mi más a barátság, 
mint a lélek kicserélése vagy odaajándékozása ? 
S amit kapunk helyébe, vájjon megéri-e azt, 
amit adunk érte ?

— Oh, drága Mester, akár eszméket cserél 
ön, akár a leikéből juttat másnak, ön okvetet- 
lenül rossz üzletet csinál.

— Isten tudjál Álszerénység volna tőlem, 
ha azzal vádolnám magam, hogy senkihez se va
gyok méltó, s hallatlan szemtelenség, ha azzal 
védekezném, hogy senkise méltó énhozzám. Inkább 
így fejezem ki magam (s azt mondják, elég érthe
tően tudom magam kifejezni): az emberek átlaga 
és én nem vagyunk méltók egymáshoz.

— Egynéhány csak akad itt-ott, aki méltó 
önhöz.

— Igen, de azokhoz meg én nem vagyok 
méltó.

— Játék a szavakkal, Mester.
— Úgy van, játék. De hát nem találja, 

hogy minden Írásunk is többé-kevésbbé az ? És 
én, aki állítólag majdnem olyan plasztikus mon
datokban beszélek mint amilyenekkel írok, mért 
ne játszanám a szavakkal, ha önnel bizalmasan 
diskurálok ?

— Önhöz minden illik, nagy művésze a 
nyelvnek, a játék is.

— Ez a legjobban. Egyebet se tettem egész 
életemben, csak játszottam. Ez az írók mester-
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sége. Az eltérés legfeljebb abban nyilvánul meg, 
hogy az egyik beismeri, hogy így tesz, mig a 
másik komolykodva tiltakozik a „méltatlan gya
núsítás" ellen, hogy játszik, pedig ennél nagyobb 
dicséretet a leglelkesebb apologistája se mond
hatna róla. Csak a dilettánsok s az írógyakor
nokok meg az Ohnet-féle könyvgyárosok nem 
játszanak, amikor írnak. Ok szegények dolgoznak 
ilyenkor, a műkedvelők babramunkát, némely 
értéktelen női kézimunkához hasonlót, s a fabri- 
kánsok bazárárút . . . Van vérbeli író is, aki 
téved, — nem tudja, mit csinál, s azt hiszi, pró
fétáknak vagy apostoloknak a dolgát végzi, pedig 
— hiába, ez az irodalom ! — csak szavakkal s 
mondatokkal játszik. A legnagyobb játékos mind
annyiunk között alighanem Victor Hugó volt, 
aki hosszú életének a végéig hitte, hogy halá
losan komoly ember, pedig játszi gyermek ma
radt mindig, s mentül öregebb lett, annál inkább 
játszott . . . Csak egy foglalkozás van, amely a 
miénknél is játékszerűbb.

— A színészé ?
— Oh kis tapasztalatlan! A színész a leg

komolyabb művész, aki mondja ugyan, hogy ját
szik, de amit ábrázol, az maga a komoly vagy 
komikus élet, amely minden, csak nem játék . . . 
Akire én gondolok, az a politikus:

— Ön sohase szerette a politikát.
— Ugyan melyik jóravaló ember szereti ?
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Csak a politikus, aki él belőle, vagy kielégíti 
vele a hiúságát. A különbség köztünk, hogy a 
mi játékunk : finom művészet, s az övék : orde
náré mesterség. Az írók és művészek játékából 
sarjadzik ki mindaz a szép, ami gyönyörködteti a 
Szépre éhes emberiséget, kép, szobor, zene és 
könyv, — a politikusokéból pedig a háború fa
kad ki s mindaz a nyomorúság, amelyet az ma
gával hoz.

— Kérem, ne feledje, vannak érdemes és 
becsületes politikusok, akik a hazájuk, az embe
riség vagy az igazság érdekében működnek s az 
eszményeikért föl is áldozzák magukat.

— Nem felejtem és érdemük szerint becsü
löm őket. Ámde e jó urakat nem tekintem poli
tikusoknak. Ezek: derék emberek, akik beleke
veredtek az intrikák dzsungeljébe, ahol előbb- 
utóbb áldozataivá lesznek annak a mocsárláznak, 
amely ott megmérgezi az erkölcsi szervezetüket. 
E jóhiszemű ellentalentumokat mindig őszintén 
sajnáltam, s nem mondtam róluk soha semmi 
rosszat, csak azt az egyet, hogy a munkájuk, 
bármily szép és önzetlen, nem éri meg a gyertyát, 
mert olyanok számára világítják meg vele az utat, 
akik ármányos gáncsvetésekkel és ügyeskedő 
trükkökkel meghamisítják az ő általuk naiv lelke
sedéssel hirdetett egészséges morált. A politiká
ban, édes fiatal barátom, mindig a legbecsüle
tesebb fél marad alul.



— Ön túloz, Mester. Túloz, mint minden 
mizantróp.

— Hiába olvasta a könyveimet, fiam, ha 
mizantrópnak gondol. Még szívesebben veszem 
ha (ami még nagyobb abszurdum) filantrópnak 
néznek, de ezt is restellem, s ha lehet, letaga
dom, mert nincs kómikusabb, mint egy ember
barát, aki nem tud segíteni az embertársain. Es 
ugyan melyik emberbarát tud? . . .  Ez a fog
lalkozás különben se valami népszerű, mert — 
kivált Franciaországban — nagyobbrészt zsidók 
űzik. A leghíresebb köztük az emlékezetes Hirsch 
báró volt, aki azzal iparkodott jóvátenni a jóvá
tehetetlen felekezeti hibáját, hogy a „rue de Rómeó
ban lakott, persze nagyon szépen. Ezt a jólelkű 
urat jobban gyűlölték az emberbaráti hajlandó
ságaiért, mint a vagyonáért vagy a zsidóvoltáért, 
pedig e két utóbbi tulajdonság se szokott ép 
rokonszenveket váltani ki az irigy embertársak 
érzékeny szívéből. Bizony a filantrópikus tevé
kenységét vajmi kevesen utánozták. A zsidók, 
számtalanszor hoztam föl a védelmükre, igen te
hetséges és derék nép, de művészek abban, hogy 
virtuóz módon tudják lejáratni az erényeket, ame
lyeket ők maguk szenvedélyesen gyakorolnak. Ott 
van mmgyárt a liberalizmus és a szabadkőmű
vesség. Mily finom foglalkozás s mily előkelő 
sport volt mind a kettő, mielőtt ők kezdték nagy
ban és nem minden feltűnés nélkül űzni. Ahogy

161



ők rájuk kaptak, mások nyomban másfelé kezd
tek orientálódni. Vannak, úgy látszik, politikai 
irányok és erkölcsi világnézetek, amelyektől az 
Isten választott népe elriasztja a hivatottak egy 
részét, s aki mégis velük marad, az könnyen jár 
pórul. Mint a kitűnő Zola, aki olyan időben, ami
kor a szabadelvűség és a felekezeti türelmesség 
indekszre került, a szabadságával (s kicsi hijja, 
hogy az életével is nem) lakolt, amiért velük 
tartott a cvikkeres kapitány afférjében, amelyben 
pedig nekik volt igazuk, s nem azoknak, akik 
Dreyfus-t az Ördög-szigetére internálták s a Ger- 
minal szerzőjét börtönbe csukták s majd hogy 
nem a Szajnába fullasztották . . . Nem győzöm 
csodálni, hogy ezek az emberek, akik máskülön
ben igazán okosak, még nem jöttek rá a mot de 
rénigme-rey pedig már egyszer adtam nekik erre 
vonatkozó jóindulatú tanácsot. Nekik kellene az 
antiszemitizmust lefoglalni, bérbevenni és minden 
kultúrállamban patentiroztatni. Ha ők állanának 
e jámbor intézmény élére, megbuktatnák és el
riogatnák tőle azokat az elemeket, amelyek azt 
eddig cégjegyezték. Ha a zsidóság zsidóellenes 
politikát inaugurálna s azt egy ideig a nála meg
szokott szenvedelemmel folytatná, a többi anti
szemiták lassan-lassan elidegenednének tőle (nem 
a zsidóságtól, amelytől már régen és valószínű
leg örökre elidegenedtek, hanem az antiszemitiz
mustól mint programmtól és pogromtól, amely
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félszázad óta a kedvenc időtöltésük) — schocking- 
nek tartanák, s épp úgy a faképnél hagynák mint 
a liberalizmust, amellyel valaha még jobban ösz- 
sze voltak esketve. Szóval: e tehetséges, de ke
resztény körökben kevésbbé kedvelt emberekkel 
nem akarnának egy-párton lenni . . . Igen, így 
van. A szegény zsidókat, még ha gazdagok is, nem 
szeretik azok, akik oly szerencsések, hogy nincse
nek egy-valláson velük, s nem óhajtanak velük 
semmit együtt csinálni. (Legfeljebb bankot, mert 
a pénznek nincs se szaga, se felekezete.) . . . 
A filantrópia is gyakoribb jelenség lehetne, ha a 
zsidók el nem vennék tőle azoknak a kedvét, 
akiknek kevesebb hozzá a szívük meg a pénzük... 
Nem, nem, én nem sajnálom, hogy nem vagyok 
filantróp. Nem szeretem, ha mosolyognak fölöt
tem. Jobb, ha én mosolyoghatok az embertár
saimon. S erre van alkalmam elég, mert attól 
tartok, kedves barátom, hogy emberismerő vagyok.

— Alig tudok ezen a téren nagyobbat ön
nél, Francé úr.

— Köszönöm szépen ! Azt hiszi, hízeleg ez
zel a bókkal? Nagy csapás ez, kérem! Mit gon
dol ? — lelkileg levetkeztetve kell látni a polgár
társainkat ! Micsoda csontvázak! Amilyen kedves 
és kellemesen csiklandozó dolog, szép nőket, 
jólszabottakat, a meztelenségükben szemlélni, és 
ón, nem tagadom, kedvelem az ily tanulságos 
látványt (óh, ez egészen ártatlan kedvtelésem
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miatt hányszor kellett hallanom, hogy buja és 
kéjelgő természetű immorális élvember vagyok !), 
épp olyan kínos és lehangoló, ha az embereket 
erkölcsi nuditásukban vagyunk kénytelenek látni. 
Hogy nem engedem őket soha egészen a köze
lembe férkőzni, s hogy szokásos értelmű barát
ságot csak kevesekkel kötöttem, annak a nyitja 
ebben a szomorú szemlében rejlik. Oh, nem szép 
az ember, a legszebb se, ha lehámlik róla az 
álszenteskedés, az áludvariasság és még sokféle 
konveniencia formaruhája ! Fájdalom, többet olva
sok ki (s így több rosszat is) a szemükből meg 
a lelkűkből mint nem egy írótársam, akár Bourget 
úr is, aki pedig specialista a pszikológiában és 
elsősorban lélekanalizisben dolgozik.

— Már látom, hogy a Mester se nem gyű
löli, se nem szereti eléggé az emberkollégáit, 
hanem egy kicsit megveti őket, ugy-e ?

— Jól mondja, egy kicsit. A megvetésem 
ugyanis megbocsájtással jár. Nem haragszom 
rájuk, amért olyanok, aminőknek valószínűleg len- 
niök muszáj.

— Igen, ön megbocsájt nekik azzal a fel- 
sőbbséggel, amely mindent megért s így min
denre talál mentséget vagy legalább magyará
zatot. Mégis, mondja, kedves Mester, nem fáj 
önnek, hogy ilyformán több rosszat kénytelen 
fölfödözni az ismerőseiben mint jó t?

— Oh, tisztelt barátom, ez az életem leg-
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nagyobb fájdalma! De hát én a legszerencsétle
nebb flótás vagyok, ha nem is a föld kereksé
gén, legalább a mi uccánkban. Igen kevés oly 
ismerősre akadtam, akiben túlnyomóak voltak a 
jótulajdonságok. De ne essünk kétségbe, — azért 
bizonyosan sok jó ember van a világon, de óh 
kárhozat, ezek nem kerestek föl a Villa Said- 
ban . . .  Ez mindig rosszul esett nekem, mert az 
emberiséget általában s a jóembereket — ha még 
oly kevesen vannak is — különösen sokra be
csülöm. Az ismerőseim közül, az igaz, nem sze
retek mindenkit; kevés köztük, aki méltó arra, 
hogy szeressék (ha még oly szeretetreméltó is 
máskülönben), de az emberiséget, ezt az én nagy 
családomat, fájón szeretem és szívből — sajnálom. 
Ezen az érzésen alapszik a szocializmusom, amely 
őszintébb és becsületesebb sok üzletszocialistának 
a deklamálva hangoztatott társadalmi igazságér
zeténél. Oh, mint tudok búsulni a nagy családom 
nyomorúságán s az egyes társadalmi osztályok 
szerencsétlen helyzetén I

— Tudom, drága Mester. Olvastam a Crain- 
quebille-jét.

— A mosolyom azért oly keserű, s az iró
niám sokszor azért oly szomorú, mert az indig- 
nációmat az igazságtalan társadalmi rend fölött 
másképp ki nem fejezhetem. Elmúlt az idő, ami
kor Hugó és Sue mértföldhosszúságu regények
ben emelték föl tiltakozó szavukat a kitagadottak
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érdekében, — ma nem regénykötetekkel kell 
ostromolni a szociálellenes törvényeket és intéz
ményeket (mert ki olvas ma ily hosszúlélekzetű 
írásokat?), hanem fejezetekkel és argumentumok
kal, s nem filippikáknak a frázisaival kell küzdeni 
egy szebb jövőért, hanem gúnnyal-szatirával . . . 
Jaurès talán a legjobb barátom volt. Sokat vitat
koztunk, de csak árnyalatokon és minúciák fölött, 
— kardinális kérdésekben mindig egy-meggyő- 
ződésen voltunk. Nagyban és egészben egy-poli- 
tikára esküdtünk fel, ha ugyan politika volt az 
az elmélet, amelyet a magunkénak vallottunk. Az 
ő szocializmusa, antimilitarizmusa, pacifizmusa és 
háboruiszonya az én programmom is volt. Csak
hogy én sohase voltam oly harcos természet mint 
ő, a békének e lelkes katonája. Én nem verek- 
szek, csak írok és nagynéha beszélek. Mint iri
gyeltem őt (azzal a megtisztelő és hízelgő irigy
séggel, amellyel a mintaképünkhöz vagy az ideá
lunkhoz tekintünk föl), aki oly páratlan mestere 
volt a szónoklatnak, hogy a legnehezebb elhatá
rozásra is könnyen rá tudott bírni egy sereg 
azelőtt revanséhes és harcias embert: a béke 
szeretetére ! A halála súlyos csapás volt rám 
nézve, de még többet vesztett vele a hazája és 
az emberiség. A vértanúsága nagyon is korán 
jött s a nyomában nem tisztitó vihar, hanem 
pusztító orkán támadt . . .  A gúnyolódó kedvem, 
amióta e kitűnő testvéremet eltelték láb alól, ke- 
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sernyésebb lett mint a háború előtt volt. De hát 
mit tegyünk ? Franciaország nem volt hozzá 
méltó . . . Es én ? En gyakran attól tartok, hogy 
én meg nem vagyok méltó a hazámhoz . . .

— Oh, hogy mondhat ilyet, Mester ? Az ön 
neve nem hiába hangzik úgy mint a hazájáé. 
Ugyanazt jelenti, s külföldön az ön nevét jobban 
ismerik és becsülik, mint bármely más franciáét. 
Itthon pedig a könyveit tizezerszámra fogyaszt
ják a hálás olvasói.

— Igaz, de nem olvassák őket haszonnal... 
Az a golyó, amely nemes barátomnak a mellét 
átfúrta, annak a bizonysága, hogy hiába írtam.

— Ez már határozott diszkóba, drága Mes
ter, mely rácáfol arra a megnyugvó és derült 
világnézetre, amellyel nagyszerű könyveinek azok 
az alakjai gyönyörködtetnek bennünket, akiket 
megszoktunk az Anatole Francé jól informált 
szócsöveinek tekinteni.

— Nem én vagyok az egyetlen, akinek a 
világnézete módosult s a kedélye szomorúbb lett 
ama históriai esztendő óta, amelyben a világ 
megbolondult. Különösen mi öregek nagy csaló
dáson estünk által. Azt hittük, hogy ez emberi 
nem haladása föltartóztathatatlan s hogy évről- 
évre tökéletesedik körülöttünk minden, úgy hogy 
jó szájízzel hagyhatjuk el az életet, amely halá
lunkig folyton a fejlődés és nemesedés mutatvá
nyaival fog nekünk szolgálni. Ehelyett romlást,
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pusztulást, hanyatlást látunk minden vonalon s 
nekünk csúnya kaccenjammer-rel, kétségbeesve 
kell sírba szállanunk . . . Mint szerettem volna 
akkor élni, amikor még nem volt olyan boldog
talan a világ! Vagy : mi jó lenne akkor támadni 
föl, amikor megint vidámabb lesz az ember és 
az élet! A jövőbe nem menekülhetek, mert annak 
a könyve hét pecséttel van lelakatolva, — a 
múltba sietek hát vissza, amely mindig rendelke
zésemre áll. Gondolatban egy régmúlt században 
pihenek meg, amelyben a csábos-bájos Thais-om 
szeretett, s egy későbbiben, amikor az abbém 
okoskodott. Innen az előszeretetem régi könyvek 
iránt, amelyeket mint bibliofil kedvelek, de mint 
hálás olvasó is imádok. Mondhatom önnek, az 
akkori könyvek jobbak és becsületesebbek a 
maiaknál, amelyek se nem jók, se nem újak. Ha 
jó emberrel akarok társalogni, a múltnak törté
netébe álmodom magamat bele, s ha uj könyvet 
kívánok olvasni, beleásom magam a klasszikus 
irodalomba. Komolyan mondom: csak régi köny
vekben találok olykor valami újat és meglepőt. 
Az újak: vieux jeu. S ha produkáltam valami 
eredetit, azt is a régieknek köszönhetem. Bará
tom, nincs vigasztalóbb, mint egy régi könyv.

— Ha szépen van nyomva és Ízlésesen kötve.
— És jól megírva.
— S a nők nem vigasztalják önt, dicső 

Mester ?



— Nem, de élvezetet még nyújtanak ne
kem . . . Félre ne értsen és ne gondoljon semmi 
rosszat, helyesebben: semmi jót. A nő pompás 
műtárgy és igen használható háztartási cikk, de 
nem vigasztal. Ha választanom kellene, mit tart
hatok meg, a könyvtáramat vagy X. asszonyt, 
én habozás nélkül az előbbit választanám. A 
könyveim közt még sok van, amit nem olvastam, 
mig X. asszony . . . De már kissé fáradt vagyok. 
Legközelebb folytathatjuk a beszélgetésünket.



A kitűnő iró titkára kezdte meg a társalgást:
— Utóbbi együttlétünk alkalmával a Mester 

úgy nyilatkozott, hogy jobban szereti a könyv
tárát mint X. asszonyt. Mit akart ezzel mondani?

— Hogy kevésbbé szeretem ezt a kedves 
hölgyet mint a könyveimet.

— Egyebet semmit ? Megszoktuk, hogy amit 
ön mond, az jelent még valami mást is.

— Ezúttal nem . . . Csodálkozik az állítá
somon ?

— De mennyire! Azt hittem, hogy a nőket 
még a könyveinél is jobban szereti.

— Úgy is van. Ez édes teremtéseket való
ban jobban szeretem. De közülük egyet I?  Hová 
gondol ? Annyi könyvet s köztük oly sok szépet, 
inkunábulumokat is (amelyek könyvtárakban ugyan
azt a szerepet játszák, mint szüzek egy hárem
ben), csak nem adok oda egy nőért, ha az még 
oly kívánatos!

— Ön hát, drága Mester, a nőket általában
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többre becsüli, mint azt az egyet, akit mind közt 
a legjobban szeret?

— Mért legyek ebben a kérdésben kivétel ? 
Ismer ön férfit, aki jobban imád egy bizonyos 
asszonyt, mint az egész nővilágot ?

— Browning tán ilyen volt.
— Sir Róbert? Meglehet. De csak azért, 

mert az a nő, akit szeretett, neki az egész női 
nemet jelentette. Én nem voltam oly szerencsés 
(vagy szerencsétlen ?) természet. S talán ez az 
oka, hogy késő vénségemig nőtelen maradtam, 
mig a nagyszerű Browning feleségül vett egy vele 
kongeniális hölgyet, akinél ő fiatalabb, egészsé
gesebb, szebb és gazdagabb volt. Csak olyan 
asszonyba lehet egy férfi ennyire szerelmes, aki
nek ily fogyatkozásai vannak . . . Nincs nagyobb 
hódolat a nőkkel szemben, mintha az ember nem 
veszi el őket. Az az egy, aki számított ránk, 
sohase bocsájtja meg, hogy a zsarnokunkká vagy 
a szolgálónkká nem tettük, de a többi . . .  A 
többi meg sohase felejti el, hogy így kitüntettük 
őket . . .  A házasember többé-kevésbbé elve
szett részükre. A hites feleség, ha még oly 
frigidet, s ha a férj még oly szoknyavadász, vala
mivel mindenesetre megrövidíti a többit. Képze
lem, hogy’ haragudtak Róbert úrra azok az angol 
lady-k, akik a kezére, szívére, poézisére s a gyö
nyörű velencei palazzó-jára pályáztak, s a nagy 
szonettköltőre, a boldog Elisabett-re, aki mindez
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értékek társtulajdonosa lett! . . . Igen, én sokkal 
jobban szeretem az asszonyokat, semhogy ilymód 
foszthattam volna meg magamat tőlük. Csak 
akkor s oly későn házasodtam meg, amikor már 
nem veszthettek velem semmit . . . Tudom, hogy 
az ily késői házasságban van némi komikum, s 
ha hallunk róla, moliére-i komédiák jutnak az 
eszünkbe és nem minnelied-ek meg Petrarca- 
versek, s én nem kívánnám végighallgatni azokat 
a vicceket, amelyeket az akadémiában, a színhá
zak parloir-jaiban s a kávéházakban csináltak a 
rovásomra abból a szomorú alkalomból, hogy 
törvényessé tettem egy viszonyt, amely az én 
szememben mindig az volt, de a világ és a tör
vény előtt nem, mert ezeknek az törvényes, ami 
természetellenes: a házasság, és törvénytelen, ami 
természetes: egy kölcsönös vonzalmon és szabad 
megegyezésen alapuló szerelmes életközösség . . . 
Ugy-e, sokat nevettek az esetemen ?

— Oh, Mester! Legyek őszinte ? Ha Flers 
úr egy vigjátékán félennyit nevetnek, akkor az 
újságok másnap arról számolnak be, hogy ebben 
a színházban ilyen jól még sohase mulattak.

— Helyes. Mindig annak van igaza, aki 
nevet. Én is mosolygok magamon s néha azt 
hiszem, cirkuszban játszom s az arcom be van 
lisztezve . . . De hát az én koromban már nem 
bánja az ember, ha ki is nevetik, s több sottise-t 
tud elviselni, mint az élet tevékeny és termékeny
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éveiben. Az öreget mindig kinevetik, ha olyat 
tesz, amit fiatalok szoktak cselekedni. Es mi sír- 
feléhanyatlók, mi sokszor viselkedünk úgy, mint 
ha fiatalok lennénk, — például néha fiatalabb 
könyveket írunk, mint egynémely ifjú, aki esetleg 
olyan irodalommal rukkol ki, amely fölött mi 
már a múlt században napirendre tértünk. Mi 
öregek ilyenkor nem nevetünk, inkább szomor- 
kodunk. Mert ez illik a mi tiszteletreméltó lené
zett korunkhoz . . . Nini, megint irodalomról be
szélek ! Végül mindig ide lyukadunk ki.

— Hiába, ez az ön gyöngéje, Mester.
— Mert elég erősnek érzem magam benne, 

íiam . . . De ez csak az egyik.
— S a másik ?
— Úgy tesz, mint ha nem tudná . . • Ami 

minden rendes férfié: a nő. S van még egy har
madik : a könyv.

— A könyv ? Hiszen az bennfoglaltatik az 
irodalomban.

— Néha. A könyv sokszor valami egészen 
más. Gyakran szeretjük a szerzőjére való tekintet 
nélkül, mig az irodalmat a szerzővel együtt és 
őérette szeretjük vagy únjuk. Aldus-t, Elzevirt 
vagy Bodoni-t akárhányszor többre becsülöm, 
mint az auktorokat, akiket kinyomattak. A köny
vek nem jelentenek mindig irodalmat, s az iro
dalom se jelent mindig könyvet. Legjobb persze, 
ha a kettő találkozik s egy magas irodalmi érték
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Ízléses könyvnek szépen nyomott finom lapjairól 
gyönyörködteti a bibliofil olvasót. Az ily köny
vek a kedvenceim, s különösen ezekre vonatko
zik az a fogadkozásom, hogy nem adnám őket 
oda cserébe azért a dámáért, akit pedig, ameny- 
nyire ezt a hajlott korom megengedi, szintén 
eléggé — becsülök.

— A mester bizonyos előszeretettel beszél 
a könyvekről, s épp a napokban, amikor a régi 
irodalmat dicsérte, odanyilatkozott, hogy ha van 
eredetiség az Írásaiban, azt a klasszikusoknak 
köszöni. Hogy’ értsem ezt ? Az ember azt hinné, 
hogy az eredetiséget az író önmagának köszön
heti (hiszen benne működik az a tehetség, amely 
az eredetiséget teremti), s ha az írótársaitól köl
csönöz valamit, az már nem lehet originális.

— Hm, sokszor az, amit önmagából szólít 
életre valaki, merő banalitás, s amit másoktól 
hódit el, az ő feldolgozásában eredetivé lesz.

— Drága Mester, önnél minden eredeti . . . 
De ez a szó eszembe juttat valamit. Ont gyak
ran vádolták plágiummal, s ön nem tiltakozott e 
gyanúsítás ellen, se nem védekezett ellene. Miért 
hallgatott ilyenkor mindig?

— Bizonyos rangú írónak nem kell vála
szolni hasonló támadásokra. Molière, Lesage és 
Lafontaine se mosakodtak soha, ha találtak vala
mely irodalmi kuckóban, pincében vagy padlá
son, a makulatúra közt egy elfeledett mesét, témát
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vagy motívumot, s felöltöztették azt az ő arany
hímzéssel díszített remek szöveteikbe, s aztán az 
értelmetlen kritikusok és impotens írótársak rájuk
fogták, hogy tolvajok. A szuverén hallgatás itt a 
legékesebben szóló dementi.

— Mégis, lehetnek itéletnélküli olvasók, akik 
elhiszik, hogy —

— Hogy loptam! Hadd higyjék! Ki törődik 
az ily olvasókkal ?

— írók is akadnak, akik örülnek, ha efféle 
leleplezést olvashatnak egy olyan tisztelt bálvány
ról, aminő ön, Francé úr.

— Akadnak. Figulus figulum odit. Ok bizony 
nem bánják, ha valaki „leleplez“ egy irodalmi 
tolvajlást, amely természetesen később ártatlan 
kis hasonlatossággá enyhül vagy némi emlékez
tetővé zsugorodik össze. Oh, de hát hagyjuk 
meg nekik ezt az ártatlan örömet, amely nem 
lehet nagyobb, mint az én csodálkozásom, hogy 
bár e jó urak az irodalomhoz tartoznak, 
ennyire hors de la litlérature élnek . . . Mondja, 
elhinné ön, ha hallaná, hogy Rothschild báró el
csent egy szegény ördögtől ezer frankot ?

— Dicső Mester, ön tréfál. Egy szegény 
ördögnek nincs ezer frankja.

— Eh bien ! Hát hinné, hogy elsinkófált tőle 
százat ?

— Persze hogy nem hinném.
— S ha egy félkegyelmű mégis állítaná róla,
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kellene neki védekezni e gyanúsítás ellen ?
— Nem volna rá szükség. Ki hinné el, hogy 

Páris leggazdagabb embere egy szegény polgár
társától lop ?

— No látja ! Nem tudok olyan jól írni, mint 
amily ügyesen tudja ez az úr irányítani a börzét* 
mégis merem állítani, hogy az ellenem emelt pa
naszok semmivel se alaposabbak, mint azok, ame
lyek e hatalmas pénzembert egy bankjegy jog
talan eltulajdonításával gyanúsítanák meg. Gon
dolkodó ember sohase fogja elhinni, hogy a ban
károk bankárja meglopja egy szűkölködő ember
társát, s azt se, hogy egy író, akinek elismerten 
van némi esprit-je és styl-je, ki fogja fosztani egy 
szegény kollégáját, akinek talán mindössze egy 
témája van s gondolata még ennyi sincs, úgy 
hogy azt tisztességesen meg se tudja írni. A  
7emys-ban nyilatkoztam e kérdésről egyszer. Nem 
olvasta ?

— Hogy lehet ezt föltételezni egy művelt 
franciáról? Olvastam a két cikket, s épp azért 
teszem szóvá az ügyet, mert ezekben ön csak 
azokról a plágiumpörökről emlékezett meg, ame
lyeket Molière, Lafontaine és Daudet ellen indí
tottak, s védelmükre is kelt azzal a lojalitással 
és szellemességgel, amelyet megszoktunk öntől. A  
saját dolgát ellenben agyonhallgatta, — pro domo 
egyáltalában nem nyilatkozott.

— Nem tulajdonitottam fontosságot a dolog-
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nak. És aztán, megvédve őket, tisztáztam maga
mat is . . . A gondolat mindenkié, egyetlen egyet 
se lehet kisajátítani, és sohase állíthatjuk bizton
sággal, hogy amit elgondolunk, az ami agyunk
ban fogamzott meg először. Nincs az a marhaság 
és nincs az a geniális eszme, amelyet előttünk 
már el nem gondoltak mások. S ha szabad no
vellát csinálnom és Guitrynek szabad színdarabot 
írni a históriából vagy a lapok törvényszéki ro
vatából, mért ne volna megengedve ugyanezeket 
megszerkeszteni egy újsághírből, régi krónikából 
vagy egy elfeledett író elfeledett könyvéből ? 
Egy.régi téma új formáját plágiumnak csak az a 
szánandó pasas érzi, aki valószínűleg nagyon 
büszke az egyetlen ötletére, amellyel ő maga 
nem tudott valami okosat csinálni, s kétségbe
esésében tolvajt kiált, mikor azt egy íróművész 
podgyászában megtalálja. Szubjektive talán igaza 
van, ha megrövidítettnek érzi magát, de aki az ő 
dolgát nagylelkűen adoptálta és ügyesen adap
tálta, mégse tolvaj. Épp oly kevéssé, mint az 
ékszerész, aki a kontárul foglalt drágakövet új 
és méltó foglalatba helyezi. Öt nem az írótársa, 
hanem a mostoha természet lopta meg, amely 
csak annyi tehetséggel ruházta föl, amennyi az 
alkotás vágyához szükséges, de azt a talentumot, 
amely művészi alkotásra képesít, megtagadta tőle. 
Az ily plágiumpör tulajdonképpen duellum a di
csőségért, amelynek nem lehet más bírája, mint
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az írói lelkiismeret és a pártatlan irodalomtörté
net. Ha egy eszmével dicsőség jár, az annak az 
osztályrésze lesz, aki a legszebb formába tudja 
öltöztetni . . . Mondom, az ily pör megokolat- 
lanságát és reménytelenségét semmi se bizonyitja 
jobban, mint az az évtizedről-évtizedre ismétlődő 
tünet, hogy azt rendesen kistehetségü író indítja 
valamely kitűnő kollégája ellen. Az ellenkező esetre 
még nem volt példa. Ez utóbbi, ha megírta a 
művét, nyugodtan foglalkozik a legközelebbi ter
vével, és nem bánja, ha más is belekontárkodik 
a dolgába, — ő nem fél a konkurrenciától, sőt 
örül, ha valaki meglopja. Az ő kétségtelen tulaj
donjoga csak annál hatékonyabban lesz bekebe
lezve az irodalmi leltár főkönyvébe. Ellenben a 
vékonytehetségű írócska, ha az övéhez hasonló 
mondatot talál valahol, mingyárt rendőrért, bíró
ért és ügyészért eseng, — szegénynek oly kevés 
a vesztenivalója, s fájdalommal érzi, hogy azt is 
elragadják tőle . . . Ami engem illet, csak akkor 
érezném magam bűnösnek, ha jelesebb írónak 
jelesebb művéből tulajdonitottam volna el témát 
s azt a magam ügyetlen feldolgozásával ütöttem 
volna agyon. No és most itt a circulus vitiosus! 
Ez valóban plágium volna, de mivelhogy az ily 
eltulaj doni tás nem árthat a meglopott művésznek, 
nincs károsult és kárnak hiányában kártérítésre 
sincs szükség. Végkövetkeztetésem a vitás kér
désben, hogy plágiumot csak tehetségtelen író
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követhet el nagyobbaknak a kifosztásával, mint 
ahogy az útszéli haramia rendesen szegényebb 
az általa megrabolt utasnál. Ez a „szegény le
gény" persze valóságos és néha érzékeny kárt 
tesz a megtámadottnak vagyonában, — de a plá- 
giumos ember vajmi kevéssé rövidíti meg azt, 
akitől ötletet vagy témát csúsztatott el, mert ez 
utóbbinak a szellemi vagyonáról el lehet mon
dani : „jut is, marad is", s a lopás után semmi
vel se szegényebb, mint azelőtt volt. Az igazán 
jelentékeny író ellenben sohase lop, — megél a 
maga emberségéből. S ha én művészi formába 
öntöm az alaktalant s elegáns foglalatot adok a 
foglalatnélküli kőnek, akkor alkottam és nem 
loptam. Shakespeare és Molière is ezt tették s 
ha nem teszik, nem lennének oly nagyok, ami
lyeneknek azok is elismerik, akik a bölcs fejüket 
csóválják arra, hogy e ragyogó szellemek ott 
szedték a témáikat, ahol találták őket. Ez a két 
nagy költő, ha csak azt írta volna meg, amit a 
maga agyából termelt ki, nem jelentené az embe
riségnek azt, amit a két kitűnő „plagiátor" ma 
jelent nekünk, — a legremekebb dolgaik megirat- 
lanok maradtak volna. A régi krónikák és az el
feledett írók épp oly munkatársaik a nagyoknak, 
mint a saját szenvedélyük, humoruk és fantáziá
juk . . .  De mennyit beszélek I Ön talán már 
unja . . .

— Mivel vádol engem, Mester ? !
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— Csak azért mondom, mert — őszintén 
szólva — én már unom. Szeretek besrélni, de 
néha azt hiszem, sokat is fecsegek.

— Ön sokkal szellemesebb, dicső Mester —
— Hagyjon nekem békét. Nincs kellemetle

nebb az érintkezésben, mint egy szellemes em
ber. Aki megérti a mondásait, az bosszankodik 
rajtuk, s aki nem fogja fel őket, az kifárad tőlük.

— En megértem önt, Francé úr, és mégse 
bosszankodok.

— Ön jó fiú, barátom, s ennélfogva igen 
elnéző. Elnézésre pedig ugyancsak rászorul a 
szellemes férfi vagy nő, aki minden mondásával 
megsérti azokat, akik kevésbbé szellemesek. Nem 
csoda, hogy Chamfort oly embergyűlölő lett. 
Bántva érezte magát mindenki, aki társalgóit vele* 
s ellenségeivé lettek mindazok, akik kénytelenek 
voltak elismerni a felsőbbségét. Ezt tapasztalva* 
ő is ellenséges álláspontra helyezkedett velük 
szemben, még csípősebb lett s végre meghason- 
lott az egész világgal . . . Higyje meg, a szel
lemesség csapás mindenkire, — arra is, aki meg 
van vele verve, s arra is, akinek birkózni kell 
vele : az olvasóra.

— Az ön könyveit mégis oly sokan s oly 
szívesen olvassák.

— A szívekbe és a vesékbe csak a jó Isten 
lát be . . . Lehet, hogy nem is szívesen. Hacsak 
nem azért, mert remélik, hogy valamelyik pártot
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vagy irányt, amely ellenszenves nekik, jól lerán
tom. Ez oly érzést kelt sokakban, mint revükben 
a meztelen leányok: kellemes bizsergést, kéjes 
elektrizálódást.

— Nos hát, ön ilyenformán mégis jóleső 
szenzációkkal szolgál a közönségnek. Nem di
csőség ez ?

— Ugyan menjen I Konkurrálni az én korom
ban meztelen lányokkal!



Egy napon így szólt a híres francia íróhoz a titkára:
— Ön mindig érdekesen beszél. Kár, hogy 

a tanulságos szavai veszendőbe mennek, s hogy 
nincs, aki följegyzi és megörökíti őket. Gyors
írónak kellene jelen lenni, ha a Mester csevegő
kedvében van. Gondolkoztam rajta, hogyan le
hetne azt a sok eredeti és elmés ötletet, amelye
ket társalgás közben elhullajt, megmenteni, s rá
jöttem. Hogy volna az, ha beállanék önhöz 
Eckermann-nak, Francé úr?

— Ah 1 Úgy látszik, maga is olvasta a 
Conversations de Goethe-t. Nagyszerű könyv ez, 
talán jobb, mint a nagy író bármelyik műve, s 
bizonnyal érdekesebb és őszintébb mindegyiknél. 
Azokat a megjegyzéseit tartalmazza a költőnek, 
amelyeket az kisebb társaságban, a barátai közt, 
családi körében s négyszemközti diskurzusban 
mondott. Nagyon szeretem ezt a könyvet és nem 
győzöm dicsérni Fasquelle urat, hogy lefordít- 
tatta és kiadta.



— Hát nem volna jó, ha hasonló mű jelen
hetne meg valamikor ezen a cimen : Beszélgeté
sek Anatole France-szal, s az nemcsak önt, talán 
engem is halhatatlanná tenne ?

— A magam halhatatlanságát semmiképpen 
se veszem biztosra, de a magáét, mivelhogy egy 
csöppet se vagyok irigy, szívesen előmozdítanám. 
Csakhogy ennek a könyvnek a megjelenése s a 
maga eckermanni szereplése lehetetlenné vált 
pusztán azáltal, hogy azt egyáltalában szóba hozta.

— Hogyan? Megvonja a bizalmát tőlem? 
Száműzni akar ? Nem engedi, hogy továbbra is 
a körében maradjak s a társalgásában gyönyör
ködjek?

— Oh, nem vagyok ilyen energikus ! Csak 
maradjon . . . Nem nélkülözhetem magát, s sze
retem, ha olykor látom. Mert jól tud hallgatni.

— Ez is érdem ?
— Nagyon is az. Hallgatni mindig nagyobb 

érdem, mint beszélni. Beszélni utóvégre mindenki 
tud, hallgatni pedig csak az aki szerény s az aki 
szellemes.

— Óh!
— Csodálkozik ? Hát nem vette észre, meny

nyivel több szamárságot hallunk társalgásközben, 
mint okosmondást? Ez mind azért van, mert a 
szellemesek hallgatnak s az együgyüek fecsegnek. 
Maga például, fiatal barátom, elég elmés ahhoz, 
hogy tudjon hallgatni. S nekünk u. n. szellemes
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íróknak szükségünk van ily hallgatóságra. Közön
ség kell nekünk, ha csak egy tagból álló is. Saj
nos, a legtöbben — nemcsak nők, férfiak is — 
akkor a legbeszédesebbek, amikor kiváló szelle
meknek a társaságában vannak. Ilyenkor e jó em
bereknek meg nem áll a szájuk, s a kedvező 
alkalmat a világért se szalasztják el, hogy ragyog- 
tassák a bölcsességüket — ahhoz méltó publi
kum előtt. Ön barátom e tekintetben jó fiú, 
akiben örömem tellik. Valószínűleg szintén sokat 
tart magáról, — nono, ne tiltakozzon, a tartalmas 
emberek sincsenek rossz véleménnyel a saját te
hetségükről, — de megbecsül annyira, hogy kíván
csibb arra, amit én mondok, mint arra, amit ma
ga gondol el. Kár, hogy ön ily ritka kivétel. A 
legtöbb ember bizony — még ha együgyű is, s 
az talán leginkább — imponálni kiván a szelle
mességével s nem engedi szóhoz jutni a szelle
meseket. Valószínűleg attól fél, hogy ezek bár- 
gyúságokat fognak mondani . . .

— Örülök, hogy meg van velem elégedve, 
Mester . . . így hát szabad följegyeznem, amit a 
nyilatkozataiból megörökítendőnek tartok ?

— Nem akadályozhatom meg. De tessék 
elgondolni: Eckermann nem azzal a kijelentéssel 
állított be Weimárban az öreg Goethe-hez, hogy 
az Eckermannja kíván lenni, hogy jegyzőkönyvet 
vesz föl a fejtegetéseiről s hogy spirituszba teszi 
azokat az utókor számára. Ha a „Faust" költője
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tudja, hogy ily célzattal settenkedik körülötte 
Eckermann úr, más dolgokat és másként mon
dott volna néki, mint amiket beszélt, amikor nem 
is sejtette, hogy sub spécié aeternitatisy az örökké
valóságnak nyilatkozik. Senki se elfogulatlan, ha 
arra kell elkészülnie, hogy amit mond, kritikus 
közönség elé kerül. Talán még a jó Isten is, ha 
meginterjuolnák, s tudná, hogy a feleletei más
nap az újságokban jönnek, másként beszélne, 
mint ha, nem gondolva félremagyarázásoknak a 
lehetőségére, sua sponte szólalna meg . . . Ami 
engem illet, nem tartok valami igen sokat annak 
az embertömegnek a véleményéről, amelyet a 
széphangzás kedvéért közvéleménynek hívnak, — 
mégis feszélyez kissé, ha elgondolom, hogy amit 
most elfecsegek, azt bizonyos idő múlva (sőt 
nemsokára, mert már bosszantóan öreg vagyok), 
mint kegyeletes visszaemlékezést fogják olvasni 
valamelyik lapban vagy egy Entretiens című könyv
ben. Az író másképp beszél, ha négyszemközt 
diskurál egy barátjával, mint hogyha előadást 
tart a publicitás dobogóján, valamint a legke- 
vésbbé hiú ember is más arcot csinál, ha tudja, 
hogy fotografálják, mint amikor ez a veszély nem 
fenyegeti. S ha ön azzal a szándékkal jön, hogy 
Gespráche-t akar velem-rólam közzétenni, akkor 
tulajdonképpen interjút adok, amit pedig az Írá
saimnál is jobban utálok. Az ily társalgás bizony 
az őszinteség rovására kell, hogy menjen, s ön
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azt a célt, hogy az író valódi véleményeit adja, 
aligha fogja elérhetni. Önnel szemben ezentúl 
nem lehetek oly őszinte, mint eddig voltam, sem 
oly elfogulatlan, mint lehetnék, ha a merényletét 
hebehurgyán be nem jelenti nekem.

— Bevallom, Francé úr, hogy bakot lőttem. 
De hát ami nagy Mesterünk nem is tud más 
lenni, mint elfogulatlan és őszinte. Ez az ön egyet
len hibája, s nem az egyetlen kitűnő tulajdonsága.

— Majd meg fogom próbálni, hogy ne le
gyek túlságos őszinte.

— Ez nem fog önnek sikerülni, Mester.
— Olyan tehetségtelennek tart ?
— Annyira igaz embernek ismerem.
— Ez nem sokat jelent. Nem is képzeli, 

mennyivel könnyebb az igaz embernek hazudni, 
mint a hazugnak igaz módjára viselkedni.

— Óh, Rousseau távolrul se volt oly igaz 
férfiú, mint ön, s mégis a legőszintébb könyvek 
egyikét írta, s nyíltságban a páratlan egyenességű 
Alfieri se múlta önt fölül.

— Ki tudja, igazán őszinte könyvek-e azok, 
amelyekre most gondol ? A Confessions csak 
annyiból őszinte írás, hogy a szerzőjére kellemet
len és szégyelnivaló adatokat tartalmaz és nem
telen tulajdonságokat revelál, de a nevezetes könyv 
épp azért ily híres, mert az írója, máskülönben a 
18. század legérdekesebb szellemeinek egyike, 
minden volt, csak igaz individualitás nem . . .
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Mivelhogy nem volt egészen rendes esze — a 
kitűnő Lemaitre napnál világosabban bebizonyí
totta, hogy az elméje kissé meghibbant, — ab
ban kereste az eredetiséget, hogy még gyengébb 
jellemnek festette le magát, mint aminőnek a kor
társai, akik rossz véleményt tápláltak róla, tar
tották . . . Ami engem illet, sohase fogok vallo
másokat vagy memoárokat írni. Nem mernék oly
annyira őszinte lenni, hogy a szenzációs önlelep
lezésekre éhes olvasóknak eleget tehessek, sem 
annyira hazug, hogy igazán érdekes művet alkos
sak. Az Alfieri becsületes önéletrajza például 
őszinte a legszélsőbb gyónásig, de ez az erénye 
nem teszi a könyvét oly sokkal vonzóbbá. A 
szerző hibái, amelyeket feltár benne a jeles dráma
író, nem elég súlyosak, hogy döbbentő szenzá
ciókként tudnának hatni, — olyannyira közönsé
ges gyarlóságok azok . . . Ha bevallott volna a 
nemes gróf egy rablógyilkosságot vagy sejttette 
volna, hogy a nővérével tiltott viszonyt folytatott, 
akkor talán . . . De hát sokkal becsületesebb 
volt, semhogy ekkorákat hazudott és hasonló 
hőstettekkel dicsekedett volna. így hát a könyve 
jóformán csak az írókat érdekli, akik megtudják 
belőle, mily nehezen fejlődik és egészül ki egy- 
némelyikünk íróvá. A jó közönséget az ily lélek- 
fejlődési folyamatok csak annyira érdeklik, mint 
a nőket az a probléma, hogy az igazgyöngyök,
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amelyekkel a nyakukat díszítik, hogyan és miből 
termettek . . .

— Mégis, az írók nagyrésze érzi a vágyat, 
hogy közlékeny legyen s világgá tárja, amit egy- 
ideig titkolt, a legbensőbb érzéseit.

— Úgy van. Ezt a vágyat én is éreztem 
sokszor, s amit a hitemnek és meggyőződésem
nek vallók, azt megtalálja az olvasó a Bergeret- 
ciklus köteteiben. Ebben a dologban, mint sok 
másban, a legbölcsebben — s hogy úgy mond
jam : a legíróibb módon — Goethe viselkedett. 
Ez a rendkívüli férfiú voltaképpen igen kellemet
len ember, — a bölcsességével s az okos életvi
telével mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy 
mellette mily kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk. 
Bámulom őt, szinte térdelek előtte, de haragszom 
is rá. Miért lett oly elérhetetlenül nagy! Ez érzé
semben van talán egy kis francia féltékenység is, 
amely kedvetlenül nézi, hogy a „boche"-ok nem
zetének a kulturéletéből egy ily egyetemes szel
lem tudott kibontakozni. Talán . . .  De bizonyos, 
hogy ez írónak az irodalomtörténeti alakja egy
szersmind a szemrehányásnak a szobra azoknak 
szemében, akik a kicsiségüket akkor érzik a leg
fájóbban, ha azt az ő nagyságához mérik. Ismét
lem, kellemetlen ember . . .

— A nagyság és elérhetetlenség mindig kel
lemetlen.

— Igen, s lehet, hogy néki magának is az
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volt, mert az se kellemes ám a köztünk legkülönb- 
nek, ha azt érzi folyton, hogy nálánál mindenki 
kisebb.

— Kár, hogy erről a témáról a Mester még 
nem írt.

— Még élek, s így lehet, hogy írok egyszer 
róla. Hiszen már van egy ember, aki kívánja.

— Gúnyolódni méltóztatik szerény szolgájá
val . . . Az valóban fölötte érdekes írás lenne. 
S most azt bátorkodik kérdezni a Mester aláza
tos Eckermannja: mire célzott, amikor kijelen
tette, hogy vallomások dolgában is Goethe volt 
a legokosabb az összes memoárírók közt ?

— O már a könyve címlapján is bölcsebb 
volt mindenkinél, amikor autobiografikus följegy
zéseinek ezt a különösen ügyes cimet adta: Va- 
lóságés Költészet. Nem látja a ravaszságot benne ?

— A Mester bizonyára látja.
— Azt hiszem legalább. A ravaszság ott 

székel, hogy e rugalmas elnevezés védelme alatt 
mindent beírhatott a könyvébe, akár igaz volt, 
akár nem, s biztos lehetett abban, hogy az olvasói 
és a magyarázói nem fogják tudni, hogy ez ér
dekes lapokon mi a valóság és mi a költészet. 
A címben illatozó Dichtung-szó a poézis színei
vel vonta be a való részleteket is, a Wahrheit 
pedig a valóság nimbuszát kölcsönözte azoknak 
a fejezeteknek is, amelyek fantáziás kitalálások 
voltak. A végén talán a halhatatlan szerző se
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tudta, hogy mit élt át igazán abból, amit lejegy
zett, s mit álmodott meg belőlük langyos éjjele
ken. Hiszen a költő élete csupa álom . . . Arra 
kérem, barátom, ne figyeljen túlságosan arra, ami 
— talán könnyelműen vagy tréfából — kiszalad 
a számon, s ne tálalja azt szószerint a t. c. pub
likum elé. Az ember, ha megöregszik, néha igen 
fiatalosan, azaz szeleburdi módon nyilatkozik s 
könnyen sérti meg a common sense-et anélkül, 
hogy ez szándékában volna. Kérem, legyen tekin
tettel rám és kímélje az olvasóim érzékenységét, 
s ne rontsa el azt a szívélyes jóviszonyt, amely 
köztem és a publikum között a kölcsönös lebe
csülés alapján fennáll. Szeretném, ha ez az entente 
cordiale a halálom után még egy ideig megma
radhatna.

— Oh, az még igen sokáig fog megmaradni!
— Gondolja, hogy azok közül való vagyok, 

akiket sokáig fognak olvasni ?
— Ön annyira kifejezője és reprezentánsa a 

francia szellemnek, hogy amig franciák lesznek a 
világon, mindig lesznek olvasói s ennélfogva bá- 
mulói. S amint tudjuk, a hazánkon kivül is min
denfelé van jókora France-közönség, amely eskü
szik a Mester szavára, s ahol ön átkozottul divat
ban van, Francé ur.

— Rettenetes elgondolnom, hogy divatban 
vagyok, s hogy szinte a bon tón-hoz tartozik, 
olvasni az írásaimat és beszélni róluk. Épp ezért
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félek, hogy a könyveim rövidebb életűek lesznek, 
mint a szerzőjük, aki oly botrányos módon tudott 
megöregedni. Ami modern, az múlandó is . . . 
Mondja, nem voltam nagyon is aktuális sokszor ? 
S ez a körülmény vájjon nem lesz-e útjában a 
műveim fennmaradásának ?

— Az ön kedvelt Goetheje —
— Már megint ez a kellemetlen ember 1
— Kérem, nem én kezdtem. A Mester az, 

aki minduntalan emlegeti . . .  Ez a kellemetlen 
ember úgy nyilatkozott egyszer, hogy a versei 
mind alkalmi költemények. Nos, ha ezek halha
tatlanok maradhattak, mért ne lehetnének az ön 
írásai is azok, amelyek a koruk szellemének hű 
kifejezései és styl-ben a legplasztikusabb meg
nyilvánulásai ?

— Köszönöm, barátom. Ön megnyugtatott 
engem. Most már nyugodtan halok meg.

— A Mester megint ironikus.
— Hisz1 ez a rendes lélekállapotom. De most 

téved, — szentimentális vagyok. Meghalni magá
ban és elméletben egészen jó dolog, de mégis 
szomorú. Aki meghal, érdekes dolgokat kényte
len itthagyni. Az emberiség tovább fejlődik vagy 
sülyed, a városok szépülnek, a repülőgépek töké
letesednek, a múzeumok gazdagodnak, a mozik 
szaporodnak, a nők szépek maradnak, és — óh 
balsors 1 — bizonyos időn túl minden nélkülünk 
történik. Ez oly lehangoló . . .
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— A Mesterre talán kevésbbé, mint más
nak. Hiszen ön érdekes dolgokat hagy itt más 
értelemben is: a könyveit!

— Valami emlékét csak kell hagyni a mű
ködésünknek, ha elköszönünk innen. S nekem 
gondolnom kell erre a búcsúzásra, mert hihetet
lenül öreg vagyok.

— Ön talán az egyetlen, aki érzi, hogy 
Anatole Francé vénül.

— Tudja, ennél az ügynél végre is én va
gyok a legjobban érdekelve, s így én figye
lem meg ezt a folyamatot a leggondosabban.

— Az olvasóinak a Mester mindig fiatal 
marad.

— A közönség nem ismer engem. Bátran 
följegyezheti az Eckermanniádái közé : nagyon 
korán lettem öreg.

— Mert a kortársai körülötte fiatalok ma
radtak. Azaz : fejletlenek és éretlenek. Nem tud
tak fölérni a Mesterhez.

— Ez volt mindig a nagy hiányosságom. 
Nem tudtam arra a mélypontra leszállni, ahol 
nálamnál szerencsésebb írók oly szilárdul vetették 
meg a lábukat. Ök tömör, súlytbiró talajon álltak, 
én az elmélkedés felhői között lebegtem folyton. 
Engem kevésbbé értettek meg, mint ama boldo
gabbakat, akiket e szerencséjükért csak azért nem 
írígylek, mert sokkal büszkébb vagyok, semhogy 
irigy tudnék lenni.



— Francé úr, ön nem panaszkodik, hanem 
dicsekszik. Az az igazi nagy író, akit csak min
den tizedik olvasója ért meg, s ön ilyen.

— S a többi kilenc miért olvas?
— Hogy dicsekedhessen az ön ismeretsé

gével. Sok embernek az minden büszkesége, hogy 
az Anatole Francé írásait olvassa.

— Furcsa népszerűség!
— Ez az igazi, mélyen tisztelt Mester!





HIRES EMBEREK

Hatalmas autó állt meg a költő fejedelmi 
villája előtt. Egy Felsőolaszorságban lakó gaz
dag angol bocsájtotta honfitársának, a világhírű 
szatirikus írónak rendelkezésére, aki meg akart 
ismerkedni egy talán nálánál is híresebb poétával.

De a nagysebességű és elsőrendűmárkájú 
jármű nem imponált a villa lakóinak, akik már 
sok autót láttak. Nincs nap, hogy nem állana 
meg néhány az előkelő rácsoskapu előtt, amely 
mögött ízzómelegségű regényeknek az illusztris 
szerzője lakik. Rendesen hiába. A költő nem 
fogad. Dolgozik. Már öreg, még igen sok írniva- 
lója van, s pótolni szeretné, amit egy évtized 
alatt a katonai és politikai szereplésével mulasz
tott. Ha szóba áll a látogatóival, azok elrabolják 
az idejét, a drágát, amely a Múzsáké. Valamikor 
azt egyéb asszonyokkal is megosztotta, most csak 
ezeknek a kevésbbé kacéraknak és nem oly for
róknak szánta. Az autók s az utasaik (pedig ren-
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desen nagyurak ülnek benne) legtöbbször „foga- 
datlanul“ robognak vissza, s a költő a leadott 
névjegyeket csak akkor szokta megtekinteni, mikor 
a tulajdonosaik már messze vannak az éppen 
nem vendégszerető háztók

A kártya, amelyet most tesznek eléje, fölkelti 
figyelmét.

Érdekes nevet olvas rajta.
— Már elment ? — kérdi.
A titkár felel:
— Várja a Főparancsnok úr határozatát. Azt 

mondja, nem mozdul innen, amig nem beszélt 
Hercegségeddel.

A villa lakója végigsímítja finom kezével a 
kopasz fejét, amelyet a bélyeggüjtők olyan jól 
ismernek. Mert az a kitüntetés érte őt már éle
tében, amely Cervantesnek és még néhány író
társának csak pár száz évvel a haláluk után jutott 
osztályrészül: egy hálás és költészetkedvelő állam 
egész hosszú sorozat levélbélyegen örökítette 
meg a babérkoszorúzott fejét. A bélyeggyűjtők 
maradandóbb emléket biztosítanak azoknak a je
leseknek, akiknek a képét az albumukba gyűjtik* 
mint a szobrok, amelyek egyszer mégis csak 
ledőlnek . . .

— Kedvem volna fogadni őt, — így szólt 
rövid gondolkozás után.

— Ha parancsolja Hercegséged . . .
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— Parancsolom, — felelte nemes egyszerű
séggel a költő.

. . . Belépett hozzá az író, akinek az angol 
írásait minden nyelvre lefordítják s a színműveit 
minden színpadon játszák.

— Isten hozta! — üdvözölte őt a költő. — 
Kivételt teszek önnel, mindenkit mást elutasítok.

— Megszoktam ezt, — mondta az író. — Min
denütt kivételt tesznek velem. Meglehetősen kivé
teles egyéniség vagyok, s azért kerestem fel önt, 
mert önt is annak tartom. Látni akartam a szá
zad egyik legérdekesebb emberét, aki magát a 
legeslegérdekesebbnek tartja.

— S én azért fogadtam önt, mert megis
merkedni kívántam azzal az írótársammal, akinek 
az önbizalma még a tehetségénél is nagyobb . . . 
Hogy’ tetszik önnek Itália ?

— Jobban mint Anglia, — felelte az angol író.
— Nem is értem — jegyezte meg a költő 

— mint lehet másutt élni mint itt.
— Az ember megszokik mindent — magya

rázta az író. — Az angolok életét az teszi tűr- 
hetővé, hogy sokan és sok időt töltenek e szép 
országban.

— A szépségeit ők se tudják lerontani . . . 
Sokáig szándékozik itt utazni ?

— Ameddig az ön honfitársai megadják a 
kellő tiszteletet, amellyel a géniuszomnak tartoz
nak . . . Min dolgozik most Hercegséged?
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— Kérem, ne nevezzen engem hercegnek* 
Csak nemrég lettem azzá, s igazán nem volt 
érdemes kinevezni engem erre a rövid időre . . . 
Az ember vagy szülessen hercegnek vagy legyen 
azzá húszéves korában. De hatvan esztendővel l 
Bliktri! Nem ér semmit . . .

Az író : Hát minek hívjam ?
A k ö liő : Nevezzen engem egyszerűen Mes

ternek.
Az író : Hm, ez tulajdonképen az én cimem*

De azért, ha kívánja, megosztom önnel.
A költő : Mostanában egy hatkötetes regé

nyen kivül az emlékirataimon dolgozok.
Az író : Azok nagyon érdekesek lesznek.
A költö : Remélem. Az életem elég érdekes 

volt . . Hát ön mit mível ? Még mindig harc
ban áll Shakespeare barátunk szellemével ?

Az író : Shakespeare egy előítélet, amelyből 
szeretném kigyógyitani a nemzetemet.

A költő arcán finom, alig észrevehető mo
soly cikázott végig.

— En is azt hiszem — mondta —, hogy 
bizonyos dolgokat jobban tudok megcsinálni mint 
ő. De ezt nem merem hirdetni, mert azt mond
hatnák, hogy szerénytelen vagyok.

Az író: S ezt a vádat még sohase hallotta* 
Mester ?

A kö ltö : A szemembe még nem mondta 
senki. Tud ön németül ?
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Az iró : Valami keveset.
A k ö liő : Nos, egy német költő, aki nem 

sokkal áll alattunk, azt mondta: Nur die Lumpé 
sind bescheiden. Csak a lumpok szerénykednek.

A z író : Goethe néha fején találta a szöget. 
Én azt hiszem, most a század két legkevésbbé 
szerény híressége van együtt.

A k ö ltő : E  possibile. Az ember sose ismeri 
magát elég alaposan. Épp ezért nem is tiltako
zom. Gondolom, van jogom hozzá, hogy ne le
gyek lumpok módjára szerény. És ön?

Az i ió :  Oh, én híres vagyok arról, hogy a 
szerénykedést ízléstelenségnek tartom. De ön, 
Mester, oly sokat írt, cselekedett, hódított és 
annyit ért el, hogy bátran lehetne, már csak ere
detiségből is, szerény.

A  kö ltő : Az én egyéniségemhez az illik, 
amit teszek.

A z iró : Testvérek vagyunk. Mert én meg 
azt teszem, ami az egyéniségemhez illik . . .  Az 
emlékirataiban persze szó lesz Duse-ról is. Em
lékszik rá ?

A k ö ltő : Hogyne ? Valaha nagyon szeretett 
engem, s az ember jobban emlékszik azokra, akik 
szerették, mint azokra, akiket szeretett.

A z ir ó : Már látszik, hogy hatottam önre. 
Már aforizmákban beszél és parodoxokat mond... 
Ön is szerette ő t?

A  k ö ltő : Már nem tudom. Oly régen volt... 
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Tudja, az ember egyre nő a nagyobb céljaival 
s a nagyobb sikereivel. Azokban az esztendők
ben, amelyekben politizáltam, sokat felejtettem. 
De világosan emlékszem, hogy jó nő volt, tehet
séges is, s általam lett híres, — talán halhatat
lan. Amig az én nevemet emlegetik, az övé is 
forgalomban marad. S én, ha még oly szerény
telennek tart, azt hiszem, hogy —

A z író ; Hogy ön is halhatatlan ?
A kö ltő : Remélem. S ön?
Az író: En biztos vagyok benne, hogy az 

leszek. Ha Shakespeare az ő gyenge dolgaival 
nem tudta lejárni magát három évszázad alatt, 
én egy ezredévet biztosítottam magamnak az 
írásaimmal.

A k ö ltö : Valami azt súgta nekem, hogy fo
gadnom kell önt. Most már tudom, hogy mi.

Az Író : ? ? ?
A kö ltö : A vágy: találkozni valakivel, aki 

még elbizakodottabb mint én.
Az író : Érdekes találkozása a véletlennek... 

En azért jöttem, hogy lássak már egyszer valakit, 
aki túltesz rajtam az önbizalomban.

A k ö ltö : Angliában nem talált ilyet?
Az író: Nem is kerestem. Angol ember — 

engem kivéve, aki tulajdonképpen nem vagyok 
angol — nem is lehet ennyire elbizakodott, mert 
nincs elég fantáziája és temperamentuma, amely, 
mint önnél, fűti a tehetsége által fölidézett halha-
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tatlansági érzést. Tudtam, hogy ezt az embert 
Itáliában kell keresnem. S a közelebbi adreszt is 
tudtam . . .

A kö ltő : A kérdés csak az, kinél jogosul
tabb ez az érzés ?

A z iró : Meddő hajszálhasogatás. Az önbi
zalom mindig jogosult, még a tehetségteleneknél 
is. Hát még —

A k ö ltő : Hát még két olyan kiválóságnál 
mint mi vagyunk! S ön mit ír most?

A z író : Egy színművet, amely jobb lesz 
minden eddigi darabomnál.

A kö ltő : Az ember mindig a legutóbbi mű
vét tartja a legkülömbnek.

A z író : Ön is ?
A k ö ltő : Rég fölhagytam volna az írással, 

ha azt tapasztaltam volna, hogy hanyatlók.
A z iró : En még fölfelé haladok, s már ott 

tartok, ahová csak tíz év múlva kellene eljutnom.
A kö ltő : Azt hiszem, s ezzel nem kívánok 

bókolni, hogy ön még jobb véleménnyel van a 
képességeiről, mint én a magaméiról.

Az iró : Iparkodok, Mester, de ez lehetet
len . . . Önt mindenesetre sokra becsülöm, s ha 
szerencsére nem volnék Bemard Shaw, talán 
Gábrielé d'Annunzio szeretnék lenni.

A költő : Én belenyugszom, hogy az vagyok, 
aki vagyok. S azt hiszem, hogy ez se épp sze
rénység. De azért önt is becsülöm, mert az em-
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bér kénytelen, ha még oly kiváló, elismerni még 
egy-két nagy szellemet, hogy túlságosan szerény
telennek ne tartsák.

Az iró : S gondolja, hogy ez elegendő ehhez?
A költö: Talán igen, talán nem . . . Semmit 

se szabad túlozni, se a szerénységet, se a sze
rénytelenséget.

Az iró: S ezt ön mondja, a nagy túlzó, aki 
mindent túlozott?

A költö: Ez csak úgy látszott. Amit teszek, 
a mások cselekedeteként talán túlzás, de az én 
méreteimhez viszonyítva egészen normális és ter
mészetes. Meg kell szokni a gigantikus emberi 
arányokat, mint ahogy a szemünk, ha Svájcban 
vagyunk, hozzászokik a matterhorni magasságok
hoz, s ha Rómában élünk, a San Pietro dómjá
nak s a Kolosszeumnak az arányaihoz.

Az iró : Ön némi elismeréssel viseltetik ha
zájának talán legnagyobb költője iránt.

A kö ltö : Talán?
Az író : Ez a szó ne nyugtalanítsa. Az nálam 

néha azt jelenti, hogy „semmiesetre" s olykor 
azt, hogy „mindenesetre". Magyarázza, ahogy 
jól esik önnek.

A költö: Engedelmével a rám nézve hízel
gőbb variánst választom.

Az iró: Jól teszi. Bármennyire nagyok va
gyunk, a hízelgést szívesen halljuk.

A költö: Csak is azt halljuk szívesen, s ha 
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magam is, mint konstatálni méltóztatik, elisme
rem zsenialitásomat, ezt csak azért teszem, hogy 
ne jöjjek ellenkezésbe a hazámban uralkodó köz
véleménnyel . . . De hát ön sincs éppen rossz 
véleménnyel a legtöbbet emlegetett angol író felől.

A z író ; Nekem más természetem van. Örü
lök, ha ellentmondhatok az angoljaimnak, akik 
nem szeretnek annyira, amennyire én űtálom őket. 
Az angolok nem szeretik a zseniket, Byront és 
Shelley-t se szerették . . . De azért veszik a 
könyveimet és, bár bosszankodva, olvassák is 
őket.

A költö: E tekintetben nekem nincs pana
szom. A népem és én viszontszeretjük egymást, 
annyira, hogy bármi bolondságot írnék, a honfi
társaim azt — ilyen a vak szeretet! — remek
műnek fogadnák el.

A z író: Ön persze visszaél az előnyös hely
zetével s mindenféle irkafirkát mint klasszikus 
értéket tálal föl nekik.

A költö: Óh, erre nem szorultam. Ugyan
azzal a fáradsággal írok mesterműveket mint 
amilyennel tucatárut termelhetnék, így hát min- 
gyárt halhatatlan könyvekkel ajándékozom meg 
a nemzetemet.

A z író: Jól teszi, kedves Mester.
A költö: Noblesse obiige . . . Ön bizony 

írt néhány gyönge regényt is.
A z író : Hm !



A költő : Igen a regényei, hogy is mondjam —
Az író : Ha olyan jók volnának mint a drá

máim, halhatatlanok lennének. De hát nem lehe
tünk minden téren specialisták.

A költő: Beszéljen, kérem, egyes számban... 
En mindenben specialista vagyok, amihez fogok.

Az író: Csak a szerénységben nem.
A költő: Mondtam már, hogy csak a lum

pok szerények.
Az író: Valljuk meg, hogy nincs az a lump 

a világon, aki oly szerény tud lenni, mint aminő 
szerénytelenséget mi tudunk produkálni.

A kö ltő : Igaz, de hát hol van még két olyan 
lángelme mint mi ketten ?

Az író : Nem tudom. Az élők és a holtak 
közt nincs.

A költő: Talán majd ezentúl születnek.
Az író: Adja az Eg! Mert ez az emberiség 

érdekében kívánatos. Nekünk ugyan mindegy 
lehet . . .

A kö ltő : S az emberiség is várhat . . . De 
már is soká tartóztattam. Az autója már bizo
nyára türelmetlen.

Az iró : Köszönöm a marasztalását, de men
nem kell, és pedig re bene gesta . A célomat el
értem. Megismerkedtem önnel, s ez nekem érde
kes élmény volt.

A költő: Nekem is, hogy láthattam önt. 
Vigye meg nemzetének szíves és jóakaró üdvözletem.
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A z író : Át fogom adni. Van remény, hogy 
ön is fölkeres egyszer otthonomban?

A  kö ltö : Nincs. Én már csak dolgozni és 
meghalni akarok.

A z író : Ami engem illet, én még nem tar
tok ott. Egy ideig még gúnyolódni szándékozom. 
Oh, micsoda édes szórakozás ezl

A kö ltö : Boldog ember! Látja, ezt nem 
tudok. En mindent olyan komolyan veszek . . .

A z író : Ennek tulajdoníthatja, hogy önt nem 
veszik elég komolyan. Próbáljon szatirizálni s 
mingyárt nagyobb lesz a tekintélye.

A  költö : Még nagyobb legyen ? Meg vagyok 
elégedve a pozíciómmal.

A z iró: így hát ön mégis szerényebb mint 
gondoltam . . . Megírhatom a beszélgetésünket?

A kö ltö : Felhatalmazom, hogy dicsekedhes
sen az ismeretségemmel.

A z iró : Erre én is fölhatalmazom önt, dicső 
Mester.

A kö ltö : Én nem dicsekszem senkinek az 
ismeretségével. Még a magaméval se. Pedig erre 
igazán büszke lehetnék. Nem is képzeli, mily 
intim vagyok magammal! . . . S aztán, tudja, 
mit hiszek néha? Azt, hogy igazában magamat 
se ismerem.

Az iró: Poétasors, uram, amelynek bánatát 
szerencsére enyhíti az, hogy az ember különb
nek tartja magát, mint a milyen.
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A k ö ltő : Lehetséges ez az én esetemben ?
Az iró : Mért ne? Talán még az enyémben 

is! Bármily óriási a tehetségünk, a fantáziánk, 
amely alkotórésze neki, még annál is nagyobb. 
És ennek a megvilágításában akkorára növünk, 
hogy szinte megijedünk magunktól. Én néha 
keresztül megyek ezen a fura szenzáción. Ön nem?

A költő: Én inkább bámulom magam és 
másoknak engedem át a szerencsét, hogy félje
nek tőlem.

Kezét nyújtotta az írónak, mint ha hasonló 
sorsúval volna dolga, s az író megrázta azt, mintha 
nem is volna köztük rangkülönbség. S a beszél
getésnek vége volt.



MINDENT A K Ö Z Ö N S É G É R T

Az ismert jeles író betoppan a nem kevésbbé 
ismert áldozatkész kiadóhoz s minden bevezetés 
nélkül — mert igen kíméletlen ember — így szól:

— Kéziratot hoztam.
A kiadó feljajdult:
— Szent Isten !
A z író. — Mért ijed meg ? Az én könyvei

men még nem sokat vesztett.
A kiadó . — Nem is nyertem rajtuk sokat.
A z író. — Mindenesetre többet mint, én.
A kiadó . — Ne tessék affektálni! Az újsá

gok a tavaly megjelent munkáját agyba-főbe di
csérték, sőt Schöpflin Aladár irodalmi esemény
nek mondta. Oly eredmény, amely fölér azzal a 
kis anyagi sikerrel, amellyel a kiadása rám 
nézve járt.

A z író. — No igen. De hát ez csak erkölcsi 
haszon és merő magasztalásból nem él meg az 
ember . . . Most valami igen jót hoztam.
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A kiadó. — Az író urak mind ezzel jönnek. 
Még nem láttam szerzőt, aki nem azzal állított 
be hozzám, hogy most hozza a legsikerültebb 
művét, pedig —

Az iró. — Pedig ?
A kiadó. — Néha bizony cimeres marhasá

gokkal és hűdéses butaságra valló kéziratokkal 
kedveskednek nekünk. A saját művét a legna
gyobb antitalentum is a század legtökéletesebb 
alkotásának tartja.

Az iró. — Istenem, ha még ez a kis önbi
zalmunk se volna! . . . Amit most tisztelettel 
átnyújtok önnek, az igazán értékes dolog, amelybe 
belefektettem minden tehetségemet.

A kiadó. — Minden tehetségét ? A kará
csonykor megjelent könyvéről is ezt mondta. 
Csodálatos, hogy még maradt.

Az iró. — Mi ? Könyvpéldány ?
A kiadó . — Az is . . .  En azon csodálko

zom, hogy tehetsége maradt, holott azt — vest- 
rissima verbai — egészen a tavalyi művébe 
temette.

A z iró. — Az effajta állításokat nem szokás 
szószerint értelmezni. Ha az ember minden hevé
vel és szenvedelmével körülölel egy nőt, marad 
még szerelme mások részére is, s ha az író min
den képességét beleöli egy könyvébe, marad még 
ereje, hogy újabbakat írjon. Jut is, marad is.

A kiadó. — Szerény kis ibolyái . . . Nos 
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hát nézzük, mivel akar tönkretenni ? Mit hozott ? 
Reméllem, regényt.

Az iró. — Ebben a reményében csalatkozik. 
Novellákkal jövök.

A kiadó . — Brr 1
Az iró. — A borzongásától nem vagyok 

megsértve, mert föltételezem, hogy az a műfaj
nak szól s nem a novelláimnak, amelyeket az én 
nagylelkű és áldozatkész kiadóm még nem ismer. 
Ha majd elolvasta őket, egészen más indulatszóba 
fog kitörni. Akkor nem fog berregni.

A kiadó . — Oh, én tudom, hogy a kérdé
ses novellák jók. S éppen ez a rossz . . . Ami 
pedig a tiltakozásomat illeti, azt valóban maga 
a most népszerűtlenné lett műfaj váltotta ki belő
lem s nem az ön módszere, amely művészi, na
gyon is művészi. Künstlerisch, allzukünstlerisch . . .  
De hát, kedves Mester, nem tűnt fel önnek, hogy 
a novellák a rövid lélekzetüknél s a gyors meg
oldásuknál fogva nem tetszenek a mai közönség
nek ? En, aki kereskedek velük, én bizony észre
vettem s azt tapasztaltam, hogy mennél jobbak, 
annál kevésbbé kellenek. Az olvasópublikum sok
kal nyugtalanabb és szakgatottabb, semhogy az 
elbeszélés művészi formája kielégíthetné. A mai 
olvasó beteges mentalitásának és csapongó fan
táziájának a fantasztikum, az egzotikum s a per
verz irányzat kell. Regényben, még a komolyabb 
stílűben is, talál legalább érdekfeszítő mesét,
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néhány izgató helyzetet és szerelmes fejezetet, de 
azok a prospermérimée-i és konrádferdinandmeyeri 
tökéletességek, amelyekkel ön és néhány kollé
gája próbálják emelni az elbeszélőirodalmunk 
nívóját, alkalmasabbak arra, hogy a szerzőiket 
halhatatlanná tegyék az irodalomtörténetben, mint 
arra, hogy népszerűséget szerezzenek nekik a 
könyvesboltban.

Az iró. — Megnyugtathatom önt, kedves 
pártfogóm. Én tavaly óta sokat javultam, — már 
nem írok olyan jól. Rám se fog ismerni, ha átla
pozza ezt a könyvet, s be fogja ismerni, hogy 
előnyömre változtam . . .  Ez a tizennyolc rövid
ség éppen annak a publikumnak való, amelyről 
ön beszélt. A tárgyakat úgy válogattam meg, 
hogy a szenzációra éhesek is megtalálják a szá
madásukat mellettük.

A kiadó . — Rám nézve az a fő, hogy ért 
találjam meg a számadásomat.

Az iró. — Hiszem, hogy a könyv kelendő 
lesz s ön szívesen fizet majd fejedelmi honoráriu
mot értté.

A kiadó . — Még nem tartunk ott. Mielőtt 
erről a rám nézve is fontos kérdésről tárgyalunk, 
tájékozódni óhajtok, hogy milyenek ezek a novel
lák . . . Ha megfelelnek az ízlésemnek, helyeseb
ben a közönségének, akkor hajlandó leszek, vagy 
ahogy egy írótársa szokta mondani: haj leszek 
landó önnel megállapodni.
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A z író. — Meg kell jegyeznem, hogy az 
igényeim ezúttal nagyobbak, mint eddig voltak. 
Viszonzásul a koncesszióért s a tehetségleépité- 
sért, amelyet az ön s a vevői kedvéért tettem s 
a megalkuvásért, amelyre a közízlés kielégítése 
érdekében határoztam el magam, nagyobb tiszte
letdíjra tartok igényt.

A kiadó . — Ujabb pisztolyt szegez a mel
lemnek. Gondolja meg, kérem, hogy családapá
val beszél. Sem az én helyzetem, sem az általános 
konjunktúra nem olyan, hogy hasonló követelé
sekkel lehessen előállni. Azért egyelőre csak a 
nagyobb tiszteletet szavazom meg s a díjról majd 
később beszélünk . . . Nos, hát lássuk, van-e a 
kérdéses elbeszélésekben groteszk és fantaszti
kus elem ?

Az író. — Ha csak ez kell! Edgár Poe, 
Hans Heinz Ewers és Gustav Meyrink legedzet
tebb olvasói is lúdbőrözni fognak tőlük. Ha 
akarja, fölolvasok egyet.

A kiadó. — Fölösleges. Eltekintve attól, 
hogy egy idő óta egyáltalában nem olvasok — 
régi kiadó vagyok, kérem alásan ! — megbízom 
a szavában. Ön sokkal komolyabb író, semhogy 
a hivatását ne fogná föl magasztosan s ha ön azt 
mondja, hogy a novellái borzalmat keltenek, lúd- 
bőrt idéznek elő, szóval esztétikai hatást és nemes 
elragadtatást keltenek, akkor ez bizonyosan így lesz.

A z iró. — Köszönöm a bizalmát. Hogy a 
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kiadóm meg legyen velem elégedve, épp oly 
fontos rám nézve, mint hogy a publikumnak meg
nyerjem a tetszését.

A kiadó . — Kedvében kell járni mind a ket
tőnek. Mondja, van ezekben az apróságokban 
humor ? Mert e szomorú időkben épp oly nagy 
szükség van egy kis földerítésre, mint száraz
ság idejében jótékony esőre.

A z iró. — Az imént már említettem, hogy 
alaposan megjavultam. Lemondottam a forma töké
lyéről s ehelyett annyi humort, viccet, szatírát, 
iróniát, elmésséget és esprit gaulois-t halmoztam 
föl a kötetben, hogy ennyi derűt Rabelaistől máig 
senki se látott egy-rakáson. Marc Twain, Sipulusz, 
Karinthy együttvéve. — De jobb, ha hallgatok, 
mert még azt a benyomást kelthetném, hogy di- 
csekszek. Csak annyit mondok, hogy én is mulat
tam, amikor elolvastam őket, pedig — amint 
tudja — difficil olvasó vagyok.

A kiadó. Ez a kijelentése megnyugtató. Mert 
az a derék ember, aki öt, hat, sőt nyolc pengőt 
guberál ki egy könyvért, nem zokogni akar, 
amikor azt olvassa, hanem nevetni. Ha már nevet
ségessé tette magát, hogy pénzt ád könyvekért, 
hát legalább nevessen ő maga is . . .

Az író. — No, aki ezeket a dolgokat olvassa, 
az nem lesz bűskomor, sőt örülhet, ha a sok 
nevetéstől meg nem pukkad. Egyet e novellák: 
közül fölolvastam tegnap egy barátomnak és a

212



feleségének. A hatás rendkívüli volt. A férj any- 
nyira kacagott, hogy lefordult a székről, a nő 
pedig —

A kiadó . — Nos, a nő —
A z iró. — Hogy azzal mi történt nevetté- 

ben, azt el se mondhatom. Ön, mint tapasztalt 
kiadó, s igy tetőtől talpig litterátus ember, ugy-e 
tudja, hogy amit ki szabad nyomatni, azt sok
szor nem lehet élőszóval előadni ? Ma reggel 
tudakoltam a hogylétüket és őszintén örültem, a 
mikor hírül hozták, hogy mind a ketten jobban 
vannak.

A kiadó. — Ha csak mind az igaz, amivel, 
kedves szerzőm, ön dicsekszik . . .

Az iró. — Kérem, olvassa el a Két Szoknya 
címűt, s majd meglátja . . . De ne székre üljön, 
mert arról már a harmincadik sornál legurul, 
hanem kényelmes és lehetőleg széles kerevetre, 
amelyen könnyebb megtartani az európai egyensúlyt.

A kiadó. — Nem elég, hogy eladom a köny
veit, még olvassam is őket?

A z iró. — Kérem, nincsen semmi kényszer . . .  
Annyi bizonyos, hogy nagy élvezettől fosztja meg 
magát, s a legkedvezőbb alkalmat szalasztja el, 
amikor jóízűn nevethetne. De hát: volenti non 
f it  infuria . . . Avagy ön úgy fogja föl a dolgot, 
hogy eleget nevethet a szerzők élhetetlenségén 
és a publikum naivitásán, — minek önnek még 
humor is ?



A kiadó. — Mi jut eszébe ? Nem a szerzők 
élhetetlenek, hanem a kiadók s nem az olvasók 
naivak, hanem én és a kollégáim . . . Ha nem 
lennék ilyen, akkor már rég író vagy olvasó, 
szóval boldog ember volnék . . . S most egy 
fontos kérdés : van a könyvében erotika ?

Az iró. — Ez a kérdés egyenesen sértő. 
Csak nem tart annyira hülyének vagy klasszikus
nak, hogy szembehelyezkedjek az olvasóknak ama 
jogosult hajlamával, amely őket a kanapéprocesz- 
szusok és ottománharcok, a bontott ágyak és 
diribdarabra tört házasságok történetei felé vonz
zák ? Van benne erotika. Igenis, van. Nem egy 
olvasómnak és olvasónőmnek lesz tőle nyugtalan 
éjszakája. Annyi meztelen nő szerepel benne, mint 
egy párisi revüben s a férfiszereplők olyan szen
vedelmekben laborálnak, hogy a legvénebb ruék 
is találnak bennük újat és meglepőt.

A kiadó. — Már látom, hogy nem lesz rossz 
könyv. Végre megtalálta a kontaktust a közön
séggel . . . Mit gondol, hány példányban nyo
massuk ki ?

Az iró. — Dupla annyiban, mint a régibb 
köteteimet.

A kiadó. — Ezt persze azért tanácsolja, hogy 
dupla annyi jutalékot kapjon. *

Az iró. — Ez a szempont nálam nem döntő, 
de fontos. Az ön érdeke itt találkozik az enyém
mel. Ha közhírré teszi, hogy az írói pályám ezzel 
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a könyvvel új irány felé ível, s hogy a közön
ségre nem is sejtett meglepetések várnak, a nagy 
siker biztos. A kiadvány elsőrendű sláger és úgy
nevezett Bombengeschäft lesz.

A kiadó. — Állapodjunk meg ötezer pél
dányban, azonkívül hozzunk kétszáz számozzottat 
fó r  private circulation only.

A z iró. — Igen, azok részére, akik nem 
olvasnak, de szeretnek könyvet vásárolni.

A kiadó. — Kénytelenek vagyunk favorizálni 
ezt az ellenirodalmi irányzatot annak az ellensú
lyozására, hogy a műveltek nagy tömege meg 
szeret olvasni, de nem vesz könyvet.

A z iró. — Ezt majd veszik.
A kiadó. — A számozottak minden bizony

nyal elfogynak. Ügy fogom hirdetni, hogy a 200 
extra-példányból még 50 kapható, — akkor erre 
az ötvenre jelentkezik legalább is kétszáz vevő.

Az iró. — Igen elmés gondolat, amelyet 
viharosan helyeslek.

A kiadó. — Ne gondolja, hogy csak az írók
nak van esprit-jük. A numeráit és kinai, hollan
dus meg japán papirosra nyomatott példányok 
eszméje csak szellemes kiadótól eredhetett, s én 
szívesen propagálom ezt az életrevaló ideát, amely 
alkalmas rá, hogy szerencsésen hozza forgalomba 
a könyvet. Ezeket a köteteket nemcsak azért fog
lalják le szenvedéllyel és lelkesedéssel, mert drá
gábbak, de mert — tapasztalásból beszélek — 
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azok voltak mindig a leglelkesebb fogyasztóim, 
akik nem olvasni kívánják a legújabb „megjele
n é sit, hanem borítólappal, tokba dugva elhe
lyezni a szekrényükben.

Az iró. — Ez olyan, mint mikor valaki sze
retőt tart, nem azért, hogy —, de minek ismétel
jem magam ? Olvassa el a Furcsa Viszony című 
novellát a kötetemből.

A kiadó. — Kivételesen majd elolvasom . . .  
Egyebekben, azt hiszem megegyeztünk.

A z iró. — A ll right! A régi föltételek, ugy-e ? 
Minden eladott példány után kapok —

A kiadó. — Igen, úgy mint eddig. Mentül 
több példány fogy, annál nagyobb a tiszteletdíj. 
Kívánom, hogy minél többet fizethessek önnek.

Az iró. — Mily jó ön!
A kiadó. — Már mi ilyenek vagyunk. A jó

ság a kiadó természetrajzához tartozik. Művelt 
államokban, ha valakinek a jószívűségét akarják 
dicsérni, rendesen ezzel a hasonlattal élnek : olyan 
jó mint egy könyvkiadó. Csak nálunk akadnak 
emberek, s épp az írók közt, akik ezt nem tudják 
vagy nem akarják belátni.

Az iró. — En azt hiszem, tudják is, akarják 
is, de nincsen rá alkalmuk.

A kiadó. — Hálátlan népség . . . Most még 
a könyv címének a megállapitása van hátra. Arról 
még nem beszéltünk. Pedig ön tudja, hogy ez milyen 
fontos. A helyes cím: félsiker, a helytelen: teljes bukás.
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Az iró. — Már gondolkoztam rajta. Mit szólna 
ehhez: Buja Temperamentumok? Nem tetszik? 
Hát ez : Szerelmes Éjszakák? Ez se?  Talán így : 
Egymásra Borulva? Megint tagadólag csóválja a 
kritikus fejét. Szerencsére van raktáron még egy, 
amely talán megnyeri a magas tetszését.

A kiadó . — Halljuk!
A z iró. — Harisnyakötőn, vagy ha jobban 

konveniál: Térden Fölül.
A kiadó . — Ugyan kérem 1 Hát leányisko

láknak ír ön ? S én öreg napjaimra harmincesz
tendős kiadói múlt után a Szent István Társulat
tal konkurráljak és ifjúsági olvasmányt tálaljak 
az intelligencia elé? Oh, nem! Az ön címei na
gyon is zárdái szelleműek. Sejtetni kellene, hogy 
érdekes dolgokról van szó. En ezt ajánlanám: 
Meztelen Nők. Ez a cím ugyan csak az érettebb 
fiatalságra appellál, de vonzani fogja a kevésbbé 
serdülteket is. Kérem, ha ön ötezer példányt akar 
eladni a könyvéből, akkor olyan cím kell, amely 
vág, szúr, gyújt, csiklandoz . . . Mit gondol?

A z iró. — Pompás cím és illik is a könyv
höz, amelyben nem egy hölgy szerepel, akinek 
sok ugyan a ruhája, de egyik sincs rajta . . . 
Mégis lehetetlen, mert a máskülönben nagyszerű 
cím az én sajnálatomra és bizonyosan az önére is 
nem elég eredeti. A német és francia irodalom
ban vannak hasonlók.

A kiadó . — Akkor hát lemondok róla. Mél- 
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tányolom azt a törekvését, hogy könyvének lega
lább a címe legyen eredeti. Kérek további ja
vaslatot.

Az író. — Talán megegyezhetnénk ebben : 
Női Lelkek ? Itt is eléggé van hangsúlyozva, hogy 
az illusztris szerző nőket vonultat föl s azokat 
boncolja.

A kiadó . — Az ön makacsságán még föl
borul az egyességünk . . . Kit érdekel manapság 
a női lélek ? Ezzel a szerencsétlen titulussal leg
kevesebb másfélezer vevőt kockáztatunk. S erre 
nem vagyok hajlandó. Ön talán igen ?

Az író. — Isten mentsen ! Másfél százat se 
szeretnék föláldozni.

A kiadó. — No lám . . . Tehát hajlandó 
vagyok ötven percenttel kiegyezni. Elfogadom a 
javasolt címből az első szót, s akceptálja ön a 
másodikat, — legyen a novelláskönyv címe: Női 
Testek. Mit szól hozzá?

Az író. — Pompás! Könyvet én alighanem 
jobbat tudok írni, de címet adni ön tud jobbat. 
Elfogadom. Beismerem, hogy a női testeknek 
több vevőjük lesz mint a női lelkeknek lett volna.

A kiadó. — Többet is érnek. Honny sóit 
qui m ai y  pense . . . Örülök, hogy ön ily kon- 
ciliáns.

Az író. — Azért vagyok ilyen előzékeny, 
hogy követendő példát szolgáltassak önnek. Majd 
ön is ilyen legyen, ha előleget kérek . . . Valami

218



szép, hangulatos, s a tartalmat sejttető képet kel
lene rajzoltatni a külső címlapra.

A kiadó . — Erre már én is gondoltam. A 
Mona Lisa-t vagy a Tizian mester Flora-ját raj
zoltatom meg úgy, hogy a címet illusztrálja.

Az író. — Mi az ördög! Le akarja vetkőz- 
tetni ezeket a hölgyeket?

A kiadó. — Csak az egyiket . . .  Ez eset
leg ezer példánnyal nagyobb konzúmot jelent.

A z iró. — Mily szerencse, hogy ön min
denre gondol 1 Mennyit kell dolgoznunk és spe
kulálnunk a kultúra terjesztése és az irodalom 
fejlesztése érdekében ! Milyen munka !

A kiadó. — Reméllem, hogy az utókor hálás 
lesz értté.

Az iró. — Adja az Isten!





VE SZ TE T T ILLÚZIÓK

A veterán író, tagja az Akadémiának és el
nöke egy tekintélyes irodalmi egyesületnek, majd
nem mindig a studio-\ában ül, amely egyike a 
főváros nevezetességeinek. Ötablakos szabályta
lan sztruktúráju terem, amely nemcsak írószoba, 
de könyvtár és múzeum is, tele egy soksikerű 
gazdag élet érdekes emlékeivel s egy finom esz
téta-természet műgyűjtésének az eredményeivel. 
Az „öreg" már csak igen keveset dolgozik, a 
reprezentatív műveit rég megírta s már csak azért 
se ad ki újakat, hogy kikerülje az összehasonlí
tást a nemrég beérkezett vagy most törtető „fiatal 
óriások" írásaival, amelyek jobban felelnek meg 
a mai generáció olvasókedvének . . . Újabban 
csak könyveinek a „végleges teljes" kiadását 
rendezi sajtó alá, jegyzeteket ír hozzájuk, s elő
szóval látja el azoknak a fiataloknak a kísérleteit, 
akiket szeret fölfedezni. Máskülönben csak olyan
kor ad életjelt magáról, ha valamelyik eleven
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lapnak a fürge riportere kérdést intéz hozzá egy 
újabban fölmerült probléma vagy egy szenzációs 
körkérdés dolgában. Ilyenkor szívesen szólal meg 
azon a nobilis hangon, amely az ő külön elő
kelősége (s amelyet még a Holnapután és a Jövő 
Hét című hipermodern újságok is elismeréssel 
konstatálnak nála), s mélabús eleganciával paza
rolja apró dolgokra is a plasztikus mondatait s 
az artisztikus megállapításait, amelyeket a szem
füles kis újságíró kegyelettel hallgat és őszinte 
csodálkozással jegyez le.

Ott tölti idejét a múzeumában régi dicsősé
ges munkásságának a boszorkánykonyhájában, 
ahol az eredeti eszméi s a népszerű írásai ter
mettek, s ahonnan a neve évtizedek előtt ország
határokat átlépő energiás tempóban indult világgá. 
Elmélkedik s a múltját éli újból által, a ragyo
gót, amelynek könyv- és színpadsikerei már csak 
melankóliás emlékek neki, csakúgy, mint azok a 
helyesírási szempontból nem mindig kifogástalan, 
de szenvedelemtől izzó levelek, amelyek a saját 
elégett szenvedélyeire, forró éjszakákra és meleg- 
testű szerelmes asszonyokra emlékeztetik. Mindez 
elmúlt, de nem annyira, hogy ne foglalkoztatná 
naponta néhány óráig az öreg emlékezőt, akinek 
ez édesbús visszatekintések némi — de óh mi 
sovány 1 — kárpótlás a nem ismétlődhető irodalmi 
sikerekért és asszonygyőzelmekért, amelyeket most 
újabb tehetségek zsebelnek be s délceg ifjú urak
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halásznak előle el. Ez az emlékezés, amely bántó 
is, vigasztaló is, óvja meg a nagy írót az una
lomtól, s ez a szemle teszi az öreg életét, ha nem 
is derültté, de tűrhetővé.

Nem jár sehová, hiúságból vagy büszkeség
ből, mert nem tudja megszokni, hogy második 
vagy harmadik legyen ott, ahol azelőtt első volt. 
Csak az egyesülete ülésein jelenik meg pontosan, 
ahol formaszerint még ő az Első, bár ott is na
gyobb hatalmasság az a fiatalabb kollégája, akit 
az utódjául szemeltek ki. O se kap sok látogatót, 
— csak azok keresik föl, akik ajánlólevelet vagy 
egyéb protekciót kérnek tőle, s egészen fiatal 
lányok, még erkölcsileg is szüzek, akik a nagy
szerű író egy-egy díszkötésű könyvével tipegnek 
be hozzá, a kezevonását kérve. Azok, akik haj
dan azért kopogtattak be nála, hogy a társalgá
sában gyönyörködjenek, sose mutatkoznak a mú
zeumában, amelynek egyetlen gyakoribb vendége 
az a fiatal írótársa, akit tiz év előtt fölfedezett, 
a védőszárnyai alá vett s „behozott" az irodalmi 
társaságba.

Tegnap is ott volt, és kérdezte:
— Hogy’ van, drága Mester?
— Nem olyan jól, mint Te.
— Sajnálattal hallom, hogy kedves bátyám 

nem dicsekedhetik s nem mondhatja: semmi bajom.
— Fiam, az én koromban ezt senki se 

mondhatja.



— Az ember azt hinné, hogy önnek a kivé
teles helyzetében s az irigyelt pozíciójában bol
dognak kell lenni.

— Nagyon erős kifejezést használsz. Boldog
ság ? Tudod, mit jelent ez a szó ? Aligha. Ha 
tudnád, nem ejtenéd ki olyan könnyen. Akinek 
csak múltja van, nem lehet boldog.

— Vannak öregek, akik annak vallják ma
gukat.

— Azok öreg öregek. En fiatal öregekről 
beszélek, akikhez tartozni vélek, — akik szellem
ben ifjak maradtak, s akiknek lelke szenved a 
múlttól, amely szép volt, s számukra nem akar 
újból föltámadni.

— Szenvednek a széptől ?
— De mennyire, fiatal barátom 1 Azok az 

öregek, akiknek szomorú gyermekségük és gon
dokkal terhes fiatalságuk volt, talán boldogok. 
Ezek, ha nem nagyon betegek s van mit aprí
taniuk a tejbe, boldogok, hogy végre biztonság
ban és jólétben megpihenhetnek, s egy shakes- 
peare-i vígjáték címében foglalt biztatást kapnak 
Altenteil gyanánt: Minden jó, ha jó a vége. De 
mi, úgynevezett boldog emberek, akiket boldog
nak éreznek mások, éppen mert boldogok voltunk, 
az életünk végetáján szerencsétleneknek érezzük 
magunkat. Azok a jóljártak, akik sokáig küz
döttek, nélkülöztek, talán éheztek is, akik a kicsiny 
tehetségükkel csak nehezen kúsztak föl az élet-
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öröm fájának egy nem is magas ágára, azok a 
boldogok. Ok elfelejtik, hogy valaha mily jelen
téktelenek voltak, s mi nem tudjuk feledni, hogy 
valamikor hatalmasabbak voltunk . . .

— Ez egészen új szempont, s az én drága 
Mesteremtől mindig tanul valamit az ember.

— Lásd, öcsém, ez se hízeleg nekem. Most 
tanulnak tőlem, azelőtt olvastak.

— Az ön írásai halhatatlanok, bizonyos idő 
múlva föltámadnak, s egyiket-másikat az iskolák
ban is fogják olvasni.

— Hogy* fognak szidni azok a derék kis 
diákok, akiket kényszeríteni fognak, hogy olvas
sák valamelyik fehér elbeszélésemet 1 . . .  Bizony, 
jobb idő volt, amikor fiatal asszonyok hamzsol- 
ták a kevésbbé fehéreket s pirulva gondoltak a 
szerzőjükre!

— Hát az irodalomtörténet ? Az semmi ? 
Abban meg lesz örökítve a Mester dicső neve.

— Meglehet. De vájjon ott a legjobb társa
ságban leszek-e ? Kotzebue és Pigault-Lebrun 
neve is ott van.

— Az önét a legkülönbek között fogják em
legetni . . . De ez a jövő dolga, s a Mesternek, 
hála Istennek, még jelenje is van. S minő szép 
jelenje! En azt hittem mindig, hogy ön, mélyen 
tisztelt Mester, a gyönyörű home-jában, dicsősé
ges pályájának a díszes emlékei között elégedett 
és boldog.



— Vájjon örülhetünk-e este annak, hogy 
délben sütött a nap ? S aki ma éhezik, boldog 
lehet-e annak emlékétől, hogy tegnap jóllakha
tott? A boldogságnak legnagyobb ellensége a 
boldogság, — amely volt.

— Azt hiszem, ha nekem valamikor csak 
megközelítőleg is oly emlékeim lesznek, mint 
urambátyámnak —

— Hogy akkor a világ legboldogabb embere 
leszel. Tudom, ezt akartad mondani. Valószínűleg 
én is ilyenformán gondolkoztam a te zsenge ko
rodban.

— Nekem persze nem lesznek oly erkölcsi 
drágaságaim s oly nagyszerű reminiszcenciáim, 
mint önnek. Mert hol van az én szerényke tehet
ségem az ön hatalmas géniuszától ?

— Hogy’ fogsz fejlődni és hová fogsz eljutni, 
nem tudom. A jövőbe nem lát senki. S ez a 
szerencsénk. Az volna a világon a legszerencsét
lenebb ember, aki oly tehetséggel születne, amely 
képessé tenné megtudni, hogy mi vár reá és 
másokra. Hiszen olyan kevés örvendetes dolog 
történik a jövőben, — tudjuk ezt a múltból és 
jelenből, amely sokaknak a jövője volt . . . Ha 
harminc év előtt tudora, hogy milyen lesz szá
momra a ma, már akkor is elégedetlen lettem 
volna. Szerencse, hogy a Természet igen jóté
kony— szinte szeretném mondani: humánus— intéz
mény: korlátoltakká és közellátókká tesz bennünket.



— De, ugy-e, a mű- és az emléktárgyai 
mégis szórakoztatják ?

— Természetesen. Néha elbabrálok köztük, 
s elfelejtem, hogy ez minden, ami megmaradt a 
múltból.

— Ön egyszer megígérte, hogy alkalmilag 
bepillantást enged a relikviáiba. Mikor láthatom 
őket ?

— Ha megígértem, akár mindgyárt. Mert, 
ha megint jössz, ki tudja, megmutathatom-e őket ? 
Az ember halandó, ha még oly öreg.

— Mondja inkább így: még ha halhatatlan is.
— Köszönöm. Ez jól esett. A hízelgésed 

emlékeztetett arra az időre, amikor sokat és gyak
ran hízelegtek nekem. Akkor jó volt! Szép jövőt 
jósoltak. Most rossz ! A szép múltamat dicsérik. . .  
No de hát, nézzük, amit látni óhajtsz. Ez a szek
rény itt a könyveimnek különböző kiadásaival 
van tele. Amennyire tudom, az eredetiekből nem 
hiányzik egyetlen kötet sem, a fordításokból pe
dig csak egyet nem sikerült megszereznem: egy 
regényemnek a japán fordítását. Máskülönben a 
gyűjtemény teljes.

— Igen tekintélyes bibliotéka. Van sok u. n. 
művelt ember, akinek az egész könyvtára nem 
nagyobb.

— Óh, az annak a művelt úrnak elég, mert 
nem is sejti, hogy hány jó könyve hiányzik.

— A Mester könyveit sok nyelvre fordították ?
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— Hét nyelvre.
— S ez a kisebb szekrény vájjon mit tar

talmaz ?
— A rólam s az írásaimról megjelent kriti

kákat, életrajzi adatokat, könyvismertetéseket, az, 
arcképeimet, stb.

— Szokta átnézni őket ?
— Nem volnék őszinte, ha azt akarnám el

hitetni veled, hogy rájuk se nézek. A hiúság 
nem a fiatalok kizárólagos tulajdonsága. Néha 
lapozgatok a hízelgő ereklyék közt, amelyekben 
a lelkem kis ideig jól érzi magát, mint a testem 
langyos fürdőben, de rendesen megbánom. S ez 
a hiúság büntetése. Mert végül mégis csak min
dig az jut eszembe : Sic transit glória mundil

— A Mester pesszimista. A dicsősége nem 
múlandó. Az okmánytára itt van.

— A mulattatásomra. Ha valaha múzeumba 
kerül, senki se néz rá, azt az egy derék, jóhi
szemű és jobb sorsra érdemes embert kivéve* 
akinek — szegénynek! — az lesz a becsvágya* 
hogy „eredeti okmányok alapján" megírja a bio
gráfiámat.

— S ez nem okoz önnek némi kis örömet?
— Talán igen, s mindenesetre érdekelne, ha 

a halálom után olvashatnám. Mint ahogy a teme
tésem szórakoztatna, ha láthatnám. Mert valószí
nűleg szép lesz.

— Csodálatosan szép lesz, Mester.
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— Óh temetni tudnak nálunk . . . E har
madik szekrényben őrzöm a kitüntetéseim jelvé
nyeit, a díszokleveleimet, kinevezési okmányokat, 
néhány babérkoszorút (a legtöbbet rég kiselej
teztem) s a nálamnál kiválóbb íróknak dedikációk- 
kal ellátott ajándékkönyveit.

— Sok írót tart különbnek magánál a mélyen 
tisztelt Mester ?

— Erre a kérdésre bajos egyenes feleletet 
adni. De a könyvek számából láthatod, hogy nem 
vagyok túlságosan elbizakodott.

— Még látok egy kis szekrényt. Ebben is 
emlékek vannak ?

— Női levelek.
— Rengeteg sok.
— Több volna, ha időnkint nem égetném 

el azokat, amelyek már nem érdekelnek.
— Úgy látom, még elég sok érdekli.
— Ez az egyetlen, ami még vonzó rám 

nézve. Nagyobb fájdalmat okoz, mint a többi 
emlék, de több gyönyörűséget is szerez.

— Sok szeretője volt, drága Mester?
— Távolrul se annyi, mint a hánynak a hírét 

költötték.
— En azt hittem —
— Egy rendes és komoly államhivatalnok

nak sok lett volna, nekem kevés.
— Egy költőnek több is jár, mint egy állam

tisztviselőnek, ha ez még oly rendes. Annak
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nyugdíja van, s a költőnek sok asszonya és érde
kes levelesládája.

— Úgy van. A költőnek sok múzsára van 
szüksége. S a mitológia, amely csak kilenc ily 
állást szervezett, nem gondolt az élet gyakorlati 
igényeire.

— Nos, ez a garmada szerelmeslevél csak 
igazán becses emlék lehet.

— Szép, szép. De gondolkozzál, öcsém, 
kissé alaposabban e problémán. Talán senkinek 
se volt annyi kedvese, ötperces, félesztendős, 
múló és állandó, hosszúlejáratú és vissza-vissza- 
térő, szóval minden válfaju, mint a seingalti lo
vagnak, a maga nemében nagy Casanovának* 
Gondolod, hogy a lovag úr boldog volt, amikor 
öregkorában női környezet nélkül reggeltől estéig 
egy könyvtárban ült — nem is a magáéban — 
és katalogizált? S hányán vannak, akik öregko
rukban csak könyveket simogathatnak!

— Szép kilátások!
— Mit akarsz e sóhajjal mondani ?
— A Mester az én jövőmet is megfestette, 

s ebbe pillantottam most bele.
— A jövőd, fiam, ne félj, szép. De ha meg

vénülsz, a múltad lesz szép, s ez tán fájni fog 
neked akkor. De ez rád nézve még messze van, 
ne búsulj előre miatta. Ha eljön, el kell viselni. 
Az öregséget büntetésül kaptuk, de mi, akik nem 
pottyantunk éppen a fejünk lágyára, mi tudjuk,
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hogy kénytelenek vagyunk azt jutalomnak tekinteni.
— Öntől mindig lehet valamit tanulni, dicső 

Mester.
— Még magam is tanulok, öcsém. S ezzel 

a szokással csak öt perccel a halálom előtt szán
dékozok fölhagyni.

— S amaz öt perc alatt mit fog ön tenni?
— Imádkozni. Egy kis időt erre is kell 

szentelni.
— Nem lesz ez az idő erre a célra kevés?
— Öt perc alatt sokat lehet imádkozni, ha 

a fohász a szívből jön . . . Micsoda kis képet 
szedtél ki a tárcádból?

— Óh, bocsánatát esdem, kedves Mester, 
hogy társalgás közben rátekintettem. Ez automa
tice történt. Olyan szép teremtés, hogy ha fél
óránként nem gyönyörködök a vonásaiban, azt 
hiszem, helyrehozhatatlan mulasztást követek el... 
Megmutathatom. Nem követek el indiszkréciót, 
mert az eredetijét a Mester úgyse ismeri.

— Nagyon szereted ő t?
— Nagyon.
— Ő is téged?
— Nagyon.
— Mily boldog ember vagy!
— Gondolja? Nem mondom, hogy rosszul 

érzem magam a fiatalságomban, a jövőmbe vetett 
hitemmel s a kedvesem szerelmében. Es mégis, 
bár a Mester sokat mondott, ami aggodalmat és
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kétséget keltett bennem, mégis ezt a boldogsá
got, ezt a szerelmet és ezt a nőt odaadnám annyi 
dicsőségnek és annyi szerelemnek az emlékéért, 
amennyit itt önnek a múzeumában fölhalmozva 
látok.

— Igazán odaadnád?
— Odaadnám, s azt hiszem a cserével jól 

járnék.
— Szamár vagy, fiam.



TA LÁ LKO ZÁ SOK





A DRÁM A F O L Y T A T Á S A

A „Velencei Kalmár" Shylocknak a bukásá
val, a büntetésével s a bűnhödésével végződik. A 
halálbüntetést elengedi ugyan neki az embersé
ges dogé, s a vagyonvesztése dolgában hozott Íté
letet se hajtják rajta szigorúan végre. Így hát a sze
rencsétlen zsidó vagyonos marad s az ötödik fel
vonásban nem sokkal szegényebb, mint az első
ben volt. Mégis, — nagyon elkeseredett és sha- 
kespeare-ileg boldogtalan, mert siratni kénytelen 
az egyetlen leányát s a felesége ékszereit, amelye
ket ez a kitűnő fiatal hölgy annektált, amikor sze
relmesével, Lorenzo urral, kereket oldott. (Ahogy 
mifelénk mondják: uszkocsizott.) A birói ítélet foly
tán, amely a regés színjátékok Pitaval-jának egyik 
legérdekesebb perdöntése, a keresztény hitre is 
át kellett térnie, ami szintén csapás volt ránézve, 
mert uj hitsorsosai továbbad is zsidónak nézték, 
a régiek pedig nem vallhatták már a magukénak. 
Lelkében a szegény ördög persze zsidó maradt,
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mert az ily kényszeráttérés, főleg* oly öreg ember
nél mint Shylock, nem járhat világnézeti átalaku
lással és vallásos dogmáknak a fölcserélésével.

S most az következik, amit Shakespeare nem 
írt meg. A regények és drámák nem végződnek 
mindig ott, ahová a szerző a „vége" szót írta s 
ahol utoljára bocsájtják le a függönyt. A regény 
és a színmű tovább folyik, — az élet nem áll meg 
az utolsó lapon s a végső felvonásban —, s a 
legfontosabb események néha csak azután kö
vetkeznek.

*

Shylock néhány hónappal az Ítélet után bú
san, lehajtott fejjel s (talán nem is kell monda
nom) hosszú orral járkált a Rialto-n, s töprengett 
a szomorú sorsán, az elhagyatottságán. Kevés 
öröme maradt, amióta imádott gyermeke megszö
kött a csábitójával s vele — az édes apjával! — a 
„társas érintkezésit is megszüntette. A hálátlan 
Jessica szégyelte az apját, aki nem volt modern 
ember, pájeszt viselt s mindenben ragaszkodott a 
régi hagyományokhoz. Bár Velencében élt ő is, 
feléje se nézett a szülői háznak s a szegény öreg
nek. Shylock siratta őt, mintha meghalt volna. S 
az sírba vitte minden életkedvét. Azelőtt örömet 
szerzett neki egy-egy jó üzlet, valamely kedvező 
konjunktúra, szép vagyonának minden szaporo
dása, — most már nem vágyott ily előnyökre, a 
piaci árak nem érdekelték többé s a legcsábítóbb
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pénzügyi művelet se izgatta. Érdemes gazdagodni 
és pénzt keresni, hogy Lorenzo-nak és Jessica- 
nak több pazarolnivalója legyen ?

Már egyáltalában nem „dolgozott" s távol 
tartotta magát a „fondacc“-któl s a börzétől. Föl
hagyott az uzsoráskodással s likvidálni kezdett. 
Kamatraadott tőkéit beszedte s újabbakat nem
folyósított. Még csak szívességi kölcsönöket adott 
megszorult zsidóknak s más jóravaló embereknek 
felekezeti külömbség nélkül . . .  A közvélemény 
hangulata kissé megenyhült iránta. Látva a szánal
mas alakját, megesett az emberek szíve és békü- 
lékenyen jegyezte meg egy-egy velencei:

— Nini, az agg Shylock! Jó ember lett 
belőle vénségére 1

Egy sétája alkalmával a velencei kalmárral 
találkozott, aki barátságosan köszönt neki s meg
szólította :

— Hogy’ vagy, jó Shylock!
A zsidó elbámult, mélyen meghajolt nagy

ellensége előtt s így szólt:
— Gúnyolódol szegény szolgáddal, hatal

mas úr ?
— Nem, Shylock, — felelte Antonio. — Elő

ször látlak, amióta a szerencsétlen pörünk lefolyt, 
de már rég óhajtottam találkozni veled, hogy
nagyrabecsülésemnek adjak kifejezést a tisztelet
reméltó személyed iránt.

— Nagyon boldogtalan vagyok, Messer
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Antonio, s te folytatod a csúfolódásodat velem. 
Nagyuram, ez nem szép tőled. Nem vagyok még 
eléggé megalázva ?

— Ismétlem, Shylock, hogy eszem ágában 
sincs gúnyolódni. Az a hírhedt por mindkettőnk
nek a sorsát, a hangulatát s talán a jellemét is 
megváltoztatta. Te elvesztetted a leányodat s a 
vagyonod egy részét. Es én is szegényebb let
tem, mert bár nem jutottam egészen tönkre, 
bizony sok hajóm a tengereken veszett s a rako
mányuk nem volt biztosítva. De ez kiheverhető 
kár . . . Nagyobbat vesztettem száz hajónál: a 
barátaimhoz való hitet s a boldogító optimizmu
somat. En embergyűlölővé lettem, Shylock.

— S én emberbaráttá, Antonio.
— Csodálatos ! S hogy' történt ez ?
— Van-e jogom haragudni valakire, nagy

uram, annak utánna, hogy a leányom úgy bánt 
velem ? Hiszen egész Velence s annak minden 
lakója együttvéve nem tett annyi rosszat nekem, 
mint Jessica. Most hát szeretem mindazokat s 
hálás vagyok mindazoknak, akik jobbak voltak 
hozzám mint ő.

Sírva mondta ezt el Shylock és Antonio rész
véttel sóhajtott fö l:

— Szegény Shylock!
— Te sajnálsz engem, Antonio ? Es szóba 

állasz velem ?
— Veled szemben nem vagyok embergyűlölő.
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Te nem csaltál meg, Shylock. De a barátaim 
megcsaltak mind. S azért most téged jobban 
szeretlek, mint őket.

— Ha igaz, amit mondasz, Antonio, akkor 
nekem kell azt kiáltanom: csodálatos!

— Természetes, Shylock. Tekints vissza a 
múltba . . . Oh, te nem vesztettél annyit abban a 
rettenetes pörben és nem lehetsz oly boldogta
lan mint én. Nézd, óh Shylock, mennyien állnak 
bennünket körül, mintha népünnep volna a Canale 
grande-n. Csodálkoznak, hogy a büszke kalmár, 
a királyi kereskedő, barátságosan beszélget a lené
zett zsidóval. Pedig én többre becsüllek téged, 
mint azokat a nemes urakat, akik a pöröm előtt 
a barátaim voltak. Te csak azt követelted, amihez 
jogod volt: egy font húst a testemből. Nem volt 
szép tőled, Shylock, hogy oly görcsösen ragasz
kodtál a kötleveledhez, s a bosszúdat többre 
becsülted a pénzednél is, amelyet pedig az értéke 
szerint taksáltál. Nem volt szép, de természetes 
és érthető volt. Hiszen én — mi tagadás benne? 
— gyalázatosán bántam veled, leköptelek, szidal
makkal illettelek, komisz zsidónak neveztelek s 
megvetésemnek száz meg száz nyilatkozatával sér
tettelek. Igazad volt, amikor a vesztemet kívántad 
s á bosszú édes elégtételéért lihegtél. Ez nem is 
zsidó, hanem emberi vonás volt tőled. Rég meg- 
bocsájtottam neked, mert beláttam, hogy ha nem 
is voltál gyöngéd, nem kívántál semmit, amihez
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nem formálhattál jogot. Abban a pörben a te 
részeden volt a jog s nem az enyémen . . . Tudsz 
latinul, Shylock ?

— Egy szót se, Antonio.
— En se. De egy ismerősöm, jeles jogász, 

mondta a mi esetünkre: summum Jus, summa 
injuria, s úgy magyarázta, hogy jogod volt anél
kül, hogy az igazság is hozzád szegődött volna. 
De te ezt nem tudhattad s jóhiszeműen követel
ted a jogaidat . . . Ellenben a barátaim ! Hogy' 
viselkedtek ők ? Én nyilt házat vittem s gyakran 
vendégeltem meg őket; válogatott ételeket ettek 
és illatos borokat ittak nálam, s ebédnél-vacsorá- 
nál pompás muzsika növelte az étvágyukat s fo
kozta az italos kedvüket. Kölcsönökkel s ajándé
kokkal halmoztam el őket, s ahogy egy kívánságuk 
a fülemhez jutott, hacsak módomban volt, teljesí
tettem. Bassanio-nak akkor is adtam pénzt, amikor 
nekem nem volt s az ő számára vettem kölcsön azt a 
háromezer aranyat tőled, amely a vesztedet okozta, 
s az enyémet is . . . Mert ez az átkozott ügylet 
nyitotta ki a szememet, Shylock. Nem kellett 
volna bíznom Bassanio-ban, aki nem rossz ember, 
de ottfelejtette magát Belmonte-ban, a szépséges 
Porziá-nál s teljesen megfeledkezett a barátjáról, 
aki a husával-vérével vállalt jótállást érette . . . 
Mikor bajba kerülünk, akkor ismerjük ki a bará
tainkat. Nos, hogyan viselkedtek e jó urak ? 
Bassanio Belmonte-ban udvarolt a szive hölgyé-
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nek s a többiek, akik itthon voltak, épp annyit 
törődtek velem mint ő. Amikor hire ment, hogy 
a hajóim sűlyednek s az adósaim fizetésképtele
nek lettek, fejcsóválva sajnálkoztak, de messziről 
elkerültek. Bár tudták, hogy ha terminusra nem 
lesz meg a háromezer dukát, a font hűsommal, 
tehát a véremmel s az életemmel fizetek, egynek 
se jutott eszébe, hogy segíteni kéne a szegény 
Antonio-n s előteremteni az összeget, amellyel 
tartoztam neked. Háromezer darab arany egy- 
embernek sok, nagyon sok, de harmincnak semmi. 
S nekem harmincnál több barátom volt; harminc
nál többen biztosítottak, harmincnál többen eskü- 
döztek-fogadkoztak, hogy szükség esetén tűzbe 
mennek értem . . . Mind gazdag és független volt, 
nagykorúak s a vagyonukkal szabadon rendelke
zők, — még se tudtak vagy akartak megmenteni, 
pedig ha csak száz arannyal segit ki mindegyik, 
kint vagyok a vizből s pontosan beválthatom a 
kötvényemet. Tőlük bizony elvérezhettem volna a 
késed alatt, jó Shylock, — s ha a szellemes Porzia 
nem jön, aki a rabulisztikájával megszégyenítette 
a padovai és bolognai egyetemek tudós jogászait, 
már rég halott vagyok. Te pedig gyilkos volnál. . .

— Hála az Égnek, hogy Porzia közbejött — 
sóhajtotta Shylock. — Kitűnő asszony volt s én 
mindennap imádkozok érte. Neki köszönhetem, 
hogy vért nem ontottam, amit a vallásom is tilt, 
s hogyha már annyi mindent elvesztettem, leg-
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alább a lelkiismeretem nyugalmát megőrizhettem.
— Igen, derék nő volt, — hagyta helyben 

Antonio. — De ő is hozzájárult ahhoz, hogy 
kiismerjem a barátaimat s elforduljak tőlük ? Az ő 
fellépése csak kirívóbbá tette a jóbarátok közöm
bösségét. Azóta nem óhajtok érintkezni velük s 
nem bocsájtom meg nekik soha, hogy oly szív
telenül hagytak cserben. Hiszen, hacsak a felét 
adták volna nekem kölcsön, amit tőlem ajándékul 
kaptak, nem szorultam volna a Porzia ravasz tör
vénymagyarázatára. Annál inkább becsüllek most 
téged, Shylock. Te, ha keresztény s a barátom 
vagy, bizonyosan segítettél volna rajtam.

— Nem tudom, Antonio. De bizonyos, hogy 
ha nem szidalmaztál volna állandóan s nem tün
tettél volna irántam a megvetéseddel, akkor olcsó 
kamatra kaphattad volna azt a pénzt tőlem, ame
lyet így — az engesztelhetetlen ellenségemnek — 
csak kegyetlen kikötés mellett adtam.

— Köszönöm, Shylock. Külömb vagy nem 
egy nemes urnái, aki csak addig barátja az em
bernek, amig gazdagságban él és hatalomban dúskál.

— Nem tudom, Antonio, én csak egy egy
szerű zsidó vagyok, aki még nem sokat spekulált 
ily morális kérdések fölött. Csak, amióta a két 
tragikus esetem történt, a lányom szökése és az 
a borzasztó pör, amely olyan híresekké tett ben
nünket, azóta kezdtem gondolkozni a különböző 
emberfajták egymásközti viszonyáról, s rájöttem,
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hogy szeretniök s nem gyűlölniök kellene egy
mást ; s ha a keresztények gyűlölnek is bennün
ket, nekünk szegény zsidóknak szeretnünk kell 

•őket, mert ők is emberek s így a testvéreink.
— Legyünk hát testvérek, Shylock. Légy a 

barátom, s én a te barátod leszek.
— Szívesen, Antonio. S ha pénzre van szük

séged, rendelkezzél velem. Kamat s írás nélkül 
adok. Ma reggel hozott haza Tubalkain kétezer 
aranyat, — szolgálhatok velük ?

— Köszönöm, Shylock. Nekem nem a pén
zed kell, hanem a barátságod . . . Azt tapasztal
tam, hogy a pénzkölcsönzés nem igen alkalmas 
arra, hogy megszilárdítsa a barátságot . . . De ha 
olykor elfogunk beszélgetni a világ folyásáról, az 
emberek felekezeti külömbségnélküli rosszaságáról 
és bájos Velencénk szépségeiről, az jól fog 
nekem esni.

— Nekem is, Antonio.
S a velenceiek nézték, bámulták, amint An

tonio és Shylock barátságos társalgás közben 
karöltve sétáltak a Merceria-n keresztül a Márkus- 
tér felé.





A  TEPLITZI FÜRDŐN

I.

A csehországi Teplitz-fürdőn egy kiválóan 
előkelő öregur karöltve sétált egy nálánál sokkal 
fiatalabbak Mégis bizonyos tekintetben ez utóbbi 
teszi a gyámoltalanabbnak benyomását, mert nagy 
mértékben lévén süket, aggodalmasan s fürké- 
szőn kénytelen figyelni a társa ajkaira, míg ez á 
könnyebb megérthetés végett a legtöbbször papír
szeletekre írja rövid pregnáns válaszait. Ilyenkor 
gyöngéden kivonja karját a nagyothallóéból, de 
a cédula megírása után újból összekarol vele.

Németországnak, s talán egész Európának, 
két legkiválóbb művésze került itt együvé: Beet
hoven és Goethe. Rég vágytak találkozni, s mi
kor a Faust költője 1812 julius 15-én a híres 
sósfürdőbe érkezett s a Goldenes Schiff-ben 
megszállott, a Fidelio szerzője sietett ott bemu
tatkozni neki. Ettül a naptól fogva mindig együtt
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látták őket a promenádokon (ahogy akkoriban a 
sétautakat nevezték), s a közönség érdeklődéssel 
figyelt a nagy költőre, aki először fordult meg 
Teplitzen, és szeretettel köszöntötte a nagy mu
zsikust, aki törzsvendége volt a híres Badestadt-nak* 

Két ilyen szellem egyedülségben se unatkoz
hat, ha pedig eszméket cserél egymással, ok- 
vetetlenül jól elszórakozik, bár a Beethoven-nei 
való társalkodás máskülönben nem tartozott a 
könnyen legyőzhető nehézségek közé. Két-három 
nap alatt mégis elkészültek a legtöbb esztétikai 
témával, személyesebb kérdésekre térhettek át s 
intim vonatkozásokat is érintettek.

— Szeretnék már az ön korában lenni, ked
ves Goethe, — sóhajtott föl Beethoven.

A költő. — Nem látok semmi előnyöset 
benne.

A zenész. — Oh igen. Önt most is úgy 
szeretik a nők, mint amikor fiatal volt, s ön e 
szerencsét kedvére élvezheti anélkül, hogy a szíve 
érdekelve volna benne vagy szenvedhetne tőle* 

Goethe. — Gondolja, Mester?
Beethoven. — Nincs így?
Goethe. — Még nem vagyok abban a kor

ban, amelyben a szerelemmel föl lehet hagyni* 
Csak hatvanhárom esztendős vagyok.

Beethoven. — Én talán sohase leszek ennyi* 
Goethe. — Hamarjában semmi esetre. Hány 

éves tulajdonképpen ?



Beethoven. — Tulajdcnképpen negyvenkettő, 
de néha azt hiszem, hogy öregebb vagyok önnél. 
S épp azért, mert ily koravénnek érzem magam, 
nem bízok abban, hogy sokáig élek.

Goethe. — Az ön korában én se hittem, 
hogy megöregszek. De a sors nem kiméit meg 
ettől a kellemetlenségtől.

Beethoven . — Oh, ne panaszkodjon. Kinek 
van még olyan szép élete és olyan vidám öreg
sége ? A kis Bettina bevallotta nekem, hogy sze
relmes önbe.

Goethe. — Ami nem akadályozta meg abban, 
hogy férjhezmenjen a derék Arnimhoz.

Beethoven . — Mit csinált volna szegényke? 
Ön el nem vehette.

Goethe. — Helyes-e, nem-e, arról vitatkoz
zanak a kánonjogászok, de egyszerre csak egy 
felesége lehet az embernek.

Beethoven . — S nekem egy sincs! . . . Az 
cn életéből sohase hiányoztak az asszonyok.

Goethe. — Néha sokan is voltak, de én 
sohase sokaltam őket.

Beethoven . — Mért nem volt nekem is ilyen 
szerencsém ?

Goethe. — Talán az a szerencséje . . .  Egyéb- 
aránt még lehet. Es ist noch nicht aller Tagé 

Abend.
Beethoven . — Kezdem föladni a reményt, A 

szándékom mindig az volt, hogy tűzhelyet alapí- 
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tok, mert rajongok az intim családi életért. De 
hát a nő, akit időnkint szerettem, nem viszonozta 
eléggé az érzelmeimet. Már két kosarat kaptam 
és háromszor csalódtam.

Goethe. — Ez nem is oly sok. Az emberi 
természet sok ilyen fiaszkót tud kiállani.

Beethoven. — Ha van, ami megvigasztalja 
az embert.

Goethe. — A muzsika!
Beethoven. — Az nem elegendő. Ont se elé

gíthette ki a költészet, ha csalódott a szerelmében.
Goethe. — Sőt igen. Az Isten megengedte, 

hogy rímekben fejezhessem ki, amit szenvedek. 
Ön is költő, a hangok nagy poétája és a szen
vedéseit lemuzsikálhatja a bánatos szívéről.

Beethoven. — Az én helyzetem egészen más, 
mint az öné. Én még alig dicsekedhetek egy biz
tos vonzalommal s ezzel szemben tengercsalódás
sal, mig ön, a nagy hódító, sokkal több szívet 
ejtett meg, semhogy egy kis vereség nagyon le
hangolhatná. Ismerjük a viselt dolgait, nagy Goethe 1

Goethe. — Túlzás! Jobb vagyok a híremnél, 
mint ahogy feledhetetlen barátom, Schiller mon
datja Stuart Máriával . . . Voltam már asszony
ügy miatt az öngyilkossághoz is közel.

Beethoven. — Eféle kétségbeesést én is érez
tem nem egyszer . . . Malőröm az, hogy ben
nem a művész sokkal különb a férfinál, s a nők 
a művészt kedvelik bennem s nem a férfit.
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Goethe. — Ez alighanem nálam is így van.
Beethoven. — Oh ne mondja! Ön mint férfi 

is nagyon kiváló. Daliás, jószemű s ami fő, jól 
hall . . . mig én, hiszen ön tudja . . . Ezek a 
papirosszeletek bizonyítják.

Goethe. — Nem ez a főok, amiért házas
sági karriert nem csinálhatott. Talán inkább az, 
hogy csupa grófnőkkel érintkezik, akik nem 
szoktak művészekhez menni nőül. Ök szere
tik a genie-ket, de grófokhoz mennek felesé
gül . . . Lássa, én egy egészen egyszerű terem
tést vettem el, s a jó Christiane megelégszik 
azzal a csekélységgel, hogy a feleségem, — sem- 
mi egyebet nem kíván tőlem.

Beethoven . — Értem. Ön elszórakozik a tár
sasága nóbel hölgyeivel, szerelmeskedik is velük, 
otthon pedig megvan az úri kényelme, amelyről 
az asszony gondoskodik.

Goethe. — Nemcsak otthonról és kényelem
ről van itten szó. Van egy más tekintet. A ki
váló elme (s talán nem szerénytelenség, ha ma
gamat is ilyennek tartom, és nem udvarias túl
zás, ha önt annak minősítem, a kiváló elme) min
dig mésalliance-t csinál. Melyik asszony méltó 
hozzá? Weimárban megismerkedtem Staelné asz- 
szonnyal, aki egyike a legkitűnőbb hölgyeknek. 
Kérdés, méltó volna-e ő hozzánk, s hogy 
valamelyikünk, ön vagy én, boldogok lettünk 
volna-e vele ? Olyan szellemek számára, mint
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mi ketten, talán nincs is igazi házasság, s 
egészen bizonyos, hogy annak az intézményét 
nem nekünk találták föl, — egyenrangú és 
értékű házasfél számunkra nem létezik. Rebus sic 
stantibus hát jobb, ugy-e, ha élettársunkkul nem 
keresünk u. n. előkelő hölgyet, aki csak vala
micskével áll közelebb az intellektualitásunkhoz, 
mint a Christiane-féle egyszerű nők, s amellett 
nagylelkűen „leereszkedik" hozzánk, hanem „föle
melünk" magunkhoz egy olyat, aki alattunk álló
nak tekinti magát s örökké hálás lesz azért, hogy 
oltár előtt esküdtünk meg vele.

Beethoven. — Önnek valószínűleg igaza van, 
mert régen tudom, hogy Johann Wolfgang von 
Goethe-nek minden szava: színbölcsesség. De 
hát mit csináljak, ha a bolond sorsom csupa 
grófnőkkel és hercegkisasszonyokkal hozott össze ?

Goethe. — Enyelegjen velük, feleségül pedig 
vegyen egy asszonyt, aki jól tud főzni.

Beethoven. — Krisztina asszony főz önnek ?
Goethe. — Isten mentsen! Ki tudja, mit 

főzne ? Szakácsnét tart.
Beethoven. — S nekem azt a tanácsot adja> 

hogy szakácsnét vegyek el ?
Goethe. — Félreértett, nagy Mester. Azt 

akartam mondani, hogy iüchtig asszonyt vegyen 
maga mellé, aki szükség esetében az ebédjét is 
meg tudja csinálni. Ha nem tarthatnék cseléd
személyzetet, én is a Christiane kotyvalékját enném.
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Beethoven. — Mondom, hogy ön boldog 
ember. Az előkelő dámákkal szerelmes játékot 
űz, házi használatra feleséget is szerződtetett és 
szakácsnét tart. Ez aztán az élet! Embarras de 
richesses l Nálam a szerelmesdi játék nem megy 
könnyen, mert a szögletes modorom akadályoz 
benne. S különben is, mire a vallomásomra az 
imádott hölgy a válaszát fölírja, az alatt az én 
hevületem is csökken, hát még az övé! Oh ked
ves Goethe, ha nem lennék süket!

Goethe. — Akkor?
Beethoven . — Jobban szeretnének az asz- 

szonyok.
Goethe. — Édes fiam, a hercegnők és a 

komtesszek akkor is a muzsikust szeretnék ön
ben, s a boldogító szerelmüket olyan férfiakra 
pazarolnák, akik társadalmilag sokkal magasab
ban állanak mint ön, de azért nem méltók, hogy 
a cipőjét befűzzék.

Beethoven. — Bevallom, hogy ezt a szerény
telenséget gyakran én is elgondoltam . . . De 
engedje meg, hogy visszatérjek oda, ahonnan 
kiindultam. Ont köztudomásúlag nagyon előkelő 
hölgyek is megajándékozták a szerelmükkel.

Goethe. — Igen, olyik viszonozta az enyémet.
Beethoven. — Látja ! Ezek a szerelmek mégis 

csak a férfinak szóltak, s nem a poétának.
Goethe. — Téved. Sem a férfinak, sem a 

poétának.



Beethoven. — ?
Goethe. — A miniszternek, az excellenciás 

úrnak, a titkos tanácsosnak . . .  Én magam egyet
len velencei epigrammomat többre becsülöm mint 
a hivatalomat, de a nők szeretik a látszatokat és 
a címeket. Az a szokásuk, hogy festik magukat, 
szintén innen ered. Bennem is a látszatot, a külső 
mázt, a façade-festést, a rangomat s a címeimet 
nézték, s az „Excellenz“-et jobban szeretik mint 
a költőt vagy a férfit.

Beethoven. — Ne mondja ! A költőért rajong
nak. Nemcsak Bettinától, sokaktól hallottam, hogy 
a nagy Goethe a bájos verseivel s a poétikus 
lényével babonázta meg őket.

Goethe. — A jó nők tévednek. Nem ismerik 
sem az életet, se magukat, se engem. Ha gim
náziumi tanár volnék Jénában, sem a költemé
nyeim sem a lényem nem tetszene tizedrész any- 
nyira se nékik. De ők ezt nem tudják, s ez az ő 
szerencséjük és a — miénk.

Beethoven. — Megdöbbent azzal, amit mond, 
de meg is vígasztal.

Goethe. — Én se vagyok annyira boldog, 
amennyire taksálnak. Ami az életemben kedvező 
s az életvitelemben előnyös, azt „von Haus ausw 
megszoktam, s ami dicsőségben részesültem, azt 
a tehetségem s a komoly munkám szerény díja
zásának és nem gáláns túlfizetésének tartom. Az 
boldog, aki többet kap az embertársaitól mint
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amennyit nyújt nekik. Mi ketten, édes barátom, 
nem kaphatunk annyit, amennyit adunk.

Beethoven . — Nagy ember, ön hízeleg nekem !
Goethe. — Semmi okom, hogy gorombás- 

kodjak önnel . . . Fogja föl az életet ön is így, 
kedves Mester, akkor nem lesz himmelhoch jau ch - 
zend  boldog, de zu Tode betriibt boldogtalan se 
lesz. Az élete folyása talán társadalmi tekintet
ben kevésbbé ragyogó az enyémnél, de külső 
sikerekben és elismerésben nem szegényebb. S 
ami a nőket illeti, annyi vonzalmat és rokonszen- 
vet valószínűleg ön is keltett bennük mint én. 
A süketsége pedig csak hiba, de nem szeren
csétlenség. Néha kedvem volna irigyelni önt érle. 
Nem kell hallania azt a sok szamárságot, amit 
az én jó fülem kénytelen befogadni. Legyen filo
zófus és nyugodjék keresztény megadással bele 
a bajába!

Beethoven. — Oh, ön nem tudja, mi az, mi
kor a muzsikus nem hallja a zenei hangot!

Goethe. — Nem tudom, de érzem, hogy az 
mégis ott vibrál az ön lelkében. Valamikor fo
kozni fogja a dicsőségét, hogy süketsége elle
nére ön volt a század legnagyobb zenésze.

Beethoven. — Nem hiába mondják, hogy a 
költő az emberiség nagy vigasztalója. Ön némi 
vigaszt nyújtott nekem.

Goethe. — Örülök, ha valamiben kedvére 
lehettem, dicső Mester.
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Odaértek a költő szállásához, az Arany Ha
jóhoz. Ott elváltak s Goethe így szólt:

— Sétálunk holnap megint?
— Hogyne, drága költőm! Ahogy a Faust

jában mondja a famulus : Mit Euch, Herr Doktor, 
zu spazieren, ist ehrenvoll und ist Gewinn. Eljö
vök önért.

— Szívesen várom.



A süket zenésznél nem volt boldogabb em
ber a teplitzi fürdőn, hogy rátalált a nagy köl
tőre, akit bálványozott, amióta először olvasott 
tőle verset. Bettinával is a Goethe-kultusz kap
csolta őt össze, — épp a Kenust Du das Land ? 
halhatatlan dalát zenésítette, mikor a költőbe sze
relmes poétikus lány bemutatkozott neki. A ra
jongó fiatal hölgy csak fokozta az érdeklődést, 
amellyel ez ismerkedésre vágyott, s amint a költő
fejedelemnek szoborszerűen impozáns alakja a 
Clary herceg gyönyörű parkjában fölbukkant, 
Beethoven lelkesen kereste a társaságát napról- 
napra. Ez együttlét a költőre kevésbbé volt vonzó, 
mert az érintkezés az aligvalamithalló művésszel 
nem lehetett épp kényelmes, — Goethe mégis 
őszintén örült, hogy a Biela völgyében is talál
kozhatott egy hozzá méltó előkelő szellemmel. 
Ottidőzésének rövid tartama alatt nem egyszer 
gondolta e l : mily jó volna, ha Beethoven is 
Weimárban lakna! Valóban, a Kari August udva-
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rának csak a Sinfonia pastorale klasszikus szer
zője hiányzott, hogy a múzsáknak igazi otthona 
legyen . . . De a nagy zeneköltőt Bécshez, a 
zenevároshoz kötötte a sorsa, az osztrák és ma
gyar főúri világ mecénássága és minden érzelmi 
vágya, — a weimári udvari költőnek s a bécsi 
mágnások saját külön muzsikusának meg kellett 
elégedniük azzal az öt-hat nappal, amelyet együtt 
tölthettek.

A költő ideje már letelt, másnap utaznia 
kellett, s a két nagy férfiú julius 21-én (1812) 
utolsó sétáját tette a Kurpark-ban.

Beethoven közlékenyebb volt, mint valaha.
— Gondolkoztam azon, amiről a minap beszél

tünk, — így szólt, — s belátom, hogy megint 
fején találta a szöget.

Goethe. — Megint?
Beethoven, — Igen. Azt hiszem, ön az az 

ember, aki mindig fején találja azt.
Goethe. — Mondtam már egyszer, hogy 

rosszabb vagyok a híremnél. Bizony, gyarló em
ber vagyok, és néha melléje kalapálok.

Beethoven. — Az én dolgomban ezt nem 
tette. Teljesen igaza volt, amikor figyelmeztetett, 
hogy házasság céljából csak polgárlányra szabad 
a szememet emelnem.

Goethe. — Ezentúl csak ilyenekre fog nézni ?
Beethoven. — Ha még el nem késtem. De 

hát negyvenkétesztendős vagyok, s már annyit 
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csalódtam, hogy önnek is elegendő volna, aki 
már hatvanon túl van.

Goethe. — Az ember mindig csalódik, amig 
szeret, s majdannyit csalódik, amennyit szeret.

Beethoven. — Ezt ön mondja, aki oly sze
rencsés volt mindig a szerelemben ?

Goethe. — Szerencse a szerelemben nem 
mindig szerencse. Sok nyugtalansággal jár az!

Beethoven. — Még se annyival, mint a bol
dogtalan szerelem, amiben szinte specialista va
gyok . . . Arisztokrata hölgyet csak egyet sze
rettem (Giulietta Guicciardi grófnőt), aki viszont
szeretett ugyan, de hűségi fogadalmát megszegte 
s férjhez ment —

Goethe. — Egy grófhoz.
Beethoven. — Úgy van. De honnan tudja?
Goethe. — Nem tudtam, de biztos voltam 

benne. Gleich und gleich gesellt sich gerne.
Beethoven. — Könnyű önnek szentenciákat 

mondani a filozófiájával. En bizony, mikor ez 
elhatározásáról értesültem, annyira kétségbe vol
tam esve, hogy öngyilkosságot kíséreltem meg, 
— éhen akartam halni.

Goethe. — Mily jó, hogy e balgaság nem 
sikerült önnek!

Beethoven. — Ki tudja? Azóta nem egy
szer gondoltam el, hogy jobb lett volna mindad
dig koplalnom, amig csak a doktorok a beállott 
halált nem konstatálják. De közben — épp javá-
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bán éheztem — hozta hírül egy barátom, hogy 
contessa Giulietta lélekben hű maradt hozzám, 
csak a leányságát áldozta föl egy „standesgemáss“ 
házasságnak az oltárán, s engem mindenesetre 
jobban szeret, mint az urát.

Goethe. — Az a kérdés, mennyire szerette 
azt a szegény urat?

Beethoven . — Azt hiszem, jóformán sem
mit . . . Mégis — ilyen hiú az ember, még ha 
muzsikus is ! — e hir hallatára rohantam a Roter 
Igei-be, dupla porciókat ettem, s önmagámnak a 
nagy bosszúságára életben maradtam, de a szivem 
grófnőjével többé sohase találkoztam.

Goethe. — Azóta persze elfelejtette ?
Beethoven. — O se engem. Az ily szerel

met s az ilyen leányt nem lehet könnyen felej
teni. Azt hiszi, az ebéd jó volt ? Oh, még sokáig 
tartott, amig ez érzelem fölött úrrá lehettem . . . 
Most már persze nem kívánok meghalni, de élni 
se valami nagyon . . .  Az én csalódásom azért 
volt szerfölött nagy, mert Giuliettában nemcsak 
feleséget és szerelmet kerestem, de családot is. 
Első sorban családot, s ha erre szert lehetne 
tenni feleség és szerelem nélkül, talán nem is 
bánnám, — megszerezném.

Goethe. — Szerelem nélkül könnyen juthat 
ön hozzá. A legtöbb család így jön létre. Fele
ség nélkül természetesen nehezebben megy a dolog.

Beethoven. — Köszönöm szépen! Ha a fele- 
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ségemet nem szeretném, akkor gyűlölném. S mi
csoda család lenne ebből ?

Goethe• — Isten mentsen!
Beethoven. — Nekem család a mindenem, a 

legmelegebb óhajom. Hány szerzeményemben 
szólal meg fájdalmasan ez a vágy!

Goethe. — Igazán ? En oly kevéssé értek a 
zenéhez.

Beethoven. — Kár. De mivelhogy minden
hez máshoz ért, nem kell önt nagyon sajnálni. . .  
Ön mosolyog e családvágyamon, — de mit csi
náljak ? Ebben a kérdésben bourgeois vagyok.

Goethe. — Ne restelje! Ez is jogosult vagy 
legalább megbocsájtható állapot, s ha a művé
szek oly mértékben tudnának polgárok módjára 
gondolkozni mint amennyire a polgároknak kel
lene művészi érzékkel fölruházva lenni, akkor 
boldogabbak volnának a művészek, s remélhető
leg nem lennének boldogtalanabbak a polgári 
osztály emberei. Nos, mi történt a szép gróf
kisasszony után ?

Beethoven. — Azóta is tetszett nekem nem 
egy előkelő dáma, — hiszen ők oly szépek, sze
retetreméltók, illatosak, műveltek, s rendesen sze
retik a zenét. De egyikükért se kívántam meg
halni. Mindannyinál jobban kötött le Terese 
Malfatti, aki nem született mágnás famíliából, de 
igen finom szépség volt, karcsú mint egy grófnő, 
s a muzsikának, főleg az enyémnek, lelkes rajon-
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gója. Három évig szerettem őt, ő se volt közöm
bös irántam, s a házasságunkból még se lett 
semmi. Hozzám nem szoktak feleségül jönni a 
lányok . . .

Goethe. — Különös ember ön! Szinte kü
lönc ! Azért szeret, hogy házasodjon, s azért akar 
házasodni, hogy szerethessen!

Beethoven. — Es muss auch solche Käuze 
geben , amint az ön halhatatlan Faustja mondja. . .  
Remélem, nem találja nevetségesnek, hogy azért 
óhajtok házasodni, hogy családom legyen.

Goethe. — Ezt mások is teszik . . . Nos* 
Teresa-ból, remélem, könnyebben gyógyult ki, 
mint Giuliettából.

Beethoven. — Egész tavaly nyárig búsultam 
utána. Ekkor találkoztam itt Teplitzben — s e  
fürdő azóta lett olyan drága nekem — egy kivá
lóan szép teremtéssel —

Goethe. — Mágnáshölgy? Polgárlány?
Beethoven. — Se egyik, se másik. Nemes 

kisasszony. Amalia von Seybold. Az arisztokrata 
nők minden erényével s a polgáriak összes jó 
tulajdonságaival. Az idén is leginkább azért tele
pedtem itt meg, hogy találkozzak vele.

Goethe. — A hölgy itt van ?
Beethoven. — Még nem érkezett meg. De 

szerencsére itt van ön, kedves Goethe, s így ke
vésbbé türelmetlenül várok a jövetelére. Hogy 
eljön-e, nem tudom, — hogy viszontszeret, abban.
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félig-meddig biztos vagyok. Mégis, mivel már 
annyiszor csalódtam, attól félek, hogy nem lesz 
belőlünk egy-pár.

Goethe. — Csak ő fog veszteni.
Beethoven. — Úgy érzem, én többet.
Goethe. — Szerencse, hogy az ember sose 

tudja meg, mit vesztett, vagy nyert azáltal, hogy 
valakivel nem kapcsolta össze az életét . . . 
Mindenesetre különös, hogy míg mások azokat a 
nőket nem veszik el, akik nem szeretik őket, ön 
azokat nem kapja feleségül, akik viszontszeretik. 
Mondja, nem bátortalan ön egy kicsit ?

Beethoven. — Hogy’ kérdezhet ilyet? Akit 
megszeretek, azt bátran meg is kérem. Éppen 
csak, hogy el nem rablom. Mozart állítólag meg
szöktette az imádott Constance-át. Talán nekem 
is így kellett volna tennem ? Ehhez természete
sen a másik fél beleegyezése is szükséges, s én 
attól tartok, hogy aminő pech-em van —

Goethe. — Ha fél, akkor ne reszkírozza. 
Mindenesetre a legjobbat kívánom, s ugy-e, majd 
hírül adja, hogy a lány mit felel önnek?

Beethoven. — Ha igen-t mond, megírom.
Goethe. — Ha megint kosarat kap, csak 

annak tulajdonítsa, hogy házasság tekintetében 
kissé arisztokratikus hajlandóságai vannak. A 
Kinskyek, Lichnowskyak, Rasumowskyak, Wald- 
steinok és Lobkowitzok elkényeztették önt. 
Látja, én, aki szintén jó körökben fordulok meg,
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sokkal demokratikusabb vagyok. Mit nevet ?
Beethoven. — Azon, hogy demokratának 

tartja magát. Avagy tréfálni méltóztatik ?
Goethe. — Hogy mennyire nem, bizonyítja 

a házasságom.
Beethoven. — A házasság mitse bizonyít. S  

az öné nagyon is morganatikus jellegű. Hogy én 
is ilyet kössek, ahhoz nem vagyok elég előkelő* 
Azt csak fejedelmeknek és Goethének szabad.. * 
Egyébaránt, aki együtt lát bennünket, rögtön 
tudhatja, hogy kettőnk közül ki a nagyér és ki 
a szerény művész.

Goethe. — Van valami abban, amit mond* 
Mert nézze, kedves Mester, csak néhány napja 
időzök itt, s mennyien emelik meg előttem a 
kalapjukat. Már megint nevet!

Beethoven. — Csak mosolygok. E jó embe
rek és naiv fürdővendégek nem a németek leg
dicsőbb költőjének köszönnek, hanem az ön nagy 
bámulójának, a szegény muzsikusnak, aki itt törzs
vendég, s akit Teplitzben minden gyerek ismer*

A költő elkedvetlenedett s az arcára felhő 
borult. Bosszantotta, hogy a tömeg hódolatában 
csalódott, még jobban, hogy e csalódását elárulta, 
s leginkább, mert a művész oly kíméletlenül vilá
gosította föl. Ha az ő fürdőjében, Ilmenauban, 
sétál vele Beethoven s a magáéinak tulajdonítja 
a kalapemeléseket, ő nem vette volna el tőle ezt 
az ártatlan illúziót. S magában gondolta:
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— Én az apám fia vagyok, az úriemberé, a 
patríciusé, s ő is az apjáé, a részeg muzsikusé.

A kedvetlensége csak akkor enyhült, mikor 
a császár kocsija tűnt föl a látóhatáron. Ferenc 
császár és Mária Ludovika hajtottak végig az úton, 
ahol a két nagy ember sétált, — most már nem 
karöltve, mert ahogy a hintót a költő észrevette, 
gyorsan kikapta karját a társáéból, az út szélére 
ugrott, mereven megállott s ebben a tartásban 
várta be az uralkodópárt, amely előtt alázatosan 
és mélyen meghajolt. A muzsikus a helyén ma
radt, hanyagul nyúlt a kalapjához, s fejcsóválva 
így szólt:

— Csodálom önt, nagy Goethe, hogy eny- 
nyire megalázkodik önnél nem különb ember 
előtt. Excellenciád semmiképpen se szorul ily be- 
hódolásra.

Goethe. — Miért hív engem excellenciásnak ?
Beethoven . — Hiszen ez a hivatalával járó 

cím . . . De én nem azért szólítottam így, ha
nem mert e percben éreztem meg, hogy mily ür 
tátong közöttünk . . .  S ez fáj nekem, nem ma
gamért, hanem önért, aki nemcsak fölöttem áll, 
de azok fölött is, akiknek hízeleg. A császárok 
kinevezhetnek bennünket titkos tanácsosokká, sőt 
a legegyügyübb embereket is kitüntethetik ily 
címmel, s cifrábbnál-cifrább rendjeleket akaszt
hatnak a nyakukba, de nem nevezhetnek ki sen
kit Goethe-vé, — s még csak Beethovenné se. 

263



Úgy illene, hogy ők köszöntsenek bennünket s 
mi fogadjuk üdvözlésüket kegyes leereszkedéssel. 
Ok azért uralkodnak, mert az apjuk is trónon 
ült, s mi azért uralkodunk a szavak és hangok 
birodalmában, mert a tehetségünk helyezte fejünkre 
a koronát.

Goethe percről-percre merevebb és fesze
sebb lett, — az ember azt hitte volna, hogy egy 
roszkedvü király beszél, amikor megszólalt:

— Én pedig azt hiszem, kedves Beethoven, 
hogy meg kell adni a császárnak, ami a csá
száré. S ön, bocsásson meg nekem az őszin
teségemért, kissé udvariasabb is lehetett volna.

Beethoven. — Ha én Goethe lennék, nem 
hajtanám meg a fejem senki fia előtt.

Goethe. — Én pedig, ha Beethoven volnék, 
tisztelettel köszönteném az uralkodót, akit feje
delmemmé tett a történet és a tradíció.

Beethoven. — Ebben a kérdésben aligha 
fogjuk megérteni egymást, Mester.

Goethe. — Mert ön nem hallgat az okos 
szóra, kedves Beethoven.

Beethoven. — És ön nem becsüli eléggé a 
saját művészetét és az enyémet.

A két művész beszélgetése a legbarátságo
sabb hangon s a kölcsönös rokonszenv jegyében 
folyt le mindaddig, míg csak az udvari hintó meg
jelenése azt más mederbe nem terelte. A német 
géniusz e két kitűnősége ez incidens előtt a
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fürdőközönségnek két kivételes elme és konge- 
niális szellem ölelkezésének a szép látványát nyúj
totta. Ettől kezdve a társalgásuk vontatott lett. 
Goethe süketebbnek találta a zeneszerzőt mint 
azelőtt, ez pedig kevésbbé megtisztelőnek érezte 
a költővel való együttlétet, mint eddig. Amint 
Goethe szállásához, a Goldenes Schiff*hez értek, 
búcsút vettek egymástól.

A költő azt mondta magában:
— Muzsikálni azt tud. De micsoda faragat

lan tuskó !
A muzsikus pedig kedvetlenül morogta:
— A versei nagyszerűek. De micsoda szer

vilis fráter!





RUE A MS TE RD A M 50

A Rue Amsterdam  50. szám előtt megállt 
egy elegáns fogat (akkor, a múlt század köze
pén a Rothschildok se jártak autón), s egy elő
kelő külsejű úriember szállott ki belőle, aki gyors 
léptekkel sietett föl a házba, a második emeletre, 
a beteg költő lakásába.

Kis kövér nő nyitott ajtót neki.
A vendég bemutatkozott, s Matild asszony, 

a 19. század leghosszabb hajú hölgye, összecsapta 
feje fölött a kezét s mint a szélvész rohant be a 
matrácsírjában szenvedő költőhöz.

— Mit gondolsz, Henrik, ki van itt? Végre 
egy valamire való vendég!

Ha Balzac, Liszt, George Sand, Musset vagy 
Laube jöttek látogatóba hozzá, a vastag nő nem 
örült velük. Majdnem analfabéta volt, közömbös 
az irodalom iránt, az urának egyetlen versét se 
olvasta s az írást a képzelhető legnagyobb idő- 
veszteségnek tartotta.



— Vájjon ki ? — kérdezte erőtlen hangon abeteg.
Ekkorra már bent is termett a szobában a

vendég, akit a költő egyetlen szemének a barát
ságos, de mégis szomorú villanásával köszöntött. 
A másik már régen le volt csukva.

— Isten hozta Felségedet! — mosolygott a 
mozdulatlanul fekvő költő.

A látogató gyöngéden megszorította a be
tegnek az ágyról lecsüngő halvány finom kezét s 
a fejét csóválva mondta:

— Javíthatatlan ! Most is gúnyolódik . . .
— A gúny nem önnek szól, báró, hanem a 

többi Felségeknek. Az ön trónja, amely a Pénz 
hatalmára van építve, örökre biztos. A többieké, 
láthatta Louis Philippe esetében, csak a legkö
zelebbi forradalom felmondási idejéig szilárd. Az 
ön cége az igazi királyi Ház. Hiszen négy or
szágban uralkodik.

(Akkor a nagy bankárdinasztiának még Né
metországban is volt ekszpozitúrája.)

Egy kézlegyintés volt az egész felelet. S 
aztán kérdezte :

— Hogy van, dicső poétám ?
— Mondja, kedves báró, lehet valaki bol

dog, akinek ilyen kövér a felesége ?
— Borzasztó ember! — sipította Matild, ki

szaladt és becsapta maga után az ajtót.
A jó nő nem értette a tréfát, a költő pedig 

kesernyés hangon mondta:
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— Láthatja, uram. Ilyen a betegápolóm.
A báró leült a költő ágya szélére.
— Furcsa emberek ezek a poéták — mondta. 

— Egyik bolondabbul nősül, mint a másik. Goethe 
is, a nagy bölcsességű, bolond volt ebben a 
kérdésben.

A költő . — Kedves báró, ön valószínűleg 
azt fogja hinni, hogy elbizakodott vagyok, de hát 
mit gondol, házasodhatunk mi okosan ? Ha Goethe 
vagy az ön legalázatosabb szolgája a legtehetsé
gesebb nőt vesszük is feleségül, az se állott volna 
sokkal közelebb hozzánk, mint a hausbacken  
Christiane vagy az én léha Matildom. Egy hoz
zánk hasonló nagy magyar költő is ilyenformán 
nősült. O pedig urileányt vett el s később erről 
is kiderült, hogy épp oly távol állott Petőfitől, 
mint Christiane a Faust költőjétől vagy az én 
kövérkém tőlem. A költő legokosabban cselek
szik, ha nem házasodik. De most már, legalább 
rám nézve, mindegy . . . Igazán szép, hogy meg
látogatott, édes báró. Nem is reméltem, hogy 
még egyszer „famillionär“ leszünk egymással . . . 
A legtöbb ember feléje se néz a betegnek, el
hagyja őt s ad  acta teszi, mint egy írást, amely
nek már nincs semmi értéke, se érdekessége. 
Tudja-e, hogy több látogatást kapok Ausztriából 
és Németországból, mint szeretett Párisomból ? 
A bécsiek, berliniek és müncheniek, ha Párisban 
megfordulnak, hozzám is benéznek — a szenzáció
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kedvéért, hogy hírt vihessenek haza, mentül riasz
tóbbat, a haldokló költőről. Ellenben itteni bará
taim, akikkel valaha a Cercle Valois-ban s a 
Montmartre mulatóiban pajtáskodtam, akiknek a 
hápogó verseit harmóniára keltettem s a döcögő 
prózáját olvashatóvá simítottam, akiknek az írásait 
újságokban és folyóiratokban elhelyeztem, azok 
csúfosan elhagytak. Már nincsen szükségük rám . 
Annál jobban hat meg, hogy ön, a pénzkirály, 
fölkeresett szomorú haldoklásomban.

A báró. — Eljöttem, mert kedvelem önt, 
Heine, s mert hálával gondolok vissza, hányszor 
mulattatott az elmésségeivel, amelyek akkor is 
tetszettek nekem, amikor az én rovásomra ké
szültek . . .  És aztán be akartam bizonyítani, 
hogy nincs igaza az ön megboldogult ellenségé
nek, Börnenek, aki szerint a gazdagság gyorsab
ban keményíti meg a szívet, mint forró víz a 
tojást. Én már rég vagyok gazdag, az öregapám 
is az volt s a szívem még mindig nem kemény.

A költő . — Téved, báró. Börnenek igaza 
volt. O a mondását a meggazdagodottakra ér
tette. Aki gazdagnak születik, annak épp olyan 
jó szive lehet mint akármelyik szegénynek, akinek 
rendesen hivatalból jó a szive . . .  És aztán ön 
— unberufen ! — olyan nagyon gazdag, hogy ha 
nem lenne jószivü, az kolosszális botrány volna. . .  
Mit csinálnak az adósai ?

A báró. — Köszönöm, jól vannak. A legkö- 
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zelebbi forradalomig. Tudja, én csak országok
nak és uralkodóknak adok pénzt kölcsön.

A költő, — Ezért uralkodik országok és fe
jedelmek fölött.

A báró. — Hjah, a nervus rerum . . . Való
ban, én és a házam nem vagyunk éppen jelen
téktelen tényezők. Sőt —

A költő. — Igenis, sőt. Tudja, mit gondolok ?
A báró. — Bizonyosan valami szellemességet.
A költő. — Óh, nem. Zum Teufel is dér 

Spiritus! Már nem vagyok szellemes. Ha az em
ber oly kínokat áll ki mint én, akkor csütörtököt 
mond az az esprit gaulois, amellyel a csodás 
Természet az én németzsidó fejemet kitüntette, s 
már-már annyira meghülyültem, hogy, ha nem 
volnék fekvőbeteg, bátran vállalnék miniszteri 
tárcát valamelyik német állam kormányában. Nem, 
báró úr, nem gondoltam és nem mondok elmés- 
séget, csak egy megfigyelést. Azt hiszem, ezen 
a szűk helyen, amelyen az ágyam áll s amely 
abban a kitüntetésben részesül, hogy a leggaz
dagabb zsi —, akarom mondani: a leggazda
gabb francia a szélére ült, ezen a picurka helyen 
Páris két legértékesebb embere foglal helyet.

A báró . — No, no.
A költő. — Engedelmével, igen. Két fejede

lem. Az ön kivételessége egészen vitázhatatlan. 
ö n  hatalmasabb mint jeles versenytársa III. Napó
leon. Hol lesz ő, mikor ön vagy az utódja még
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mindig királyai lesznek a pénzpiacnak, a börzé
nek, a hiteléletnek, a kereskedelemnek és a nagy
iparnak ? Cserélne ön a császárral ?

A ¿áró. — Micsoda naiv kérdés! Csak nem 
bolondultam meg!

A költő. — No látja \ . . .  S ami engem 
illet, én most kissé hanyatlóban vagyok. De majd 
meglátja, hogy ha meghaltam, kinek a sírját láto
gatják többen, az enyémet vagy a Hugo-ét? 
Alig várom, hogy meghaljak.

A báró. — Könnyű magának. Biztos a hal
hatatlansága.

A költő. — Oh, én nem siettetem. Ha nem 
szenvednék ily szörnyű kínokat, akkor kedvem 
volna még élni. Oh, Istenem, hiszen úgy szere
tem az életet, a művészetet, a költészetet, a nőket! 
S így elzárva lenni tőlük!

A báró. — Legjobban fáj önnek persze, 
hogy a nők —

A költő. — Óh, ne higyje! Csak abban a 
sorrendben hiányzanak nekem, ahogy a többi 
szépségekkel fölsoroltam őket . . . Olyan vagyok 
ebben a tekintetben, mint a skót királyné: jobb 
a híremnél . . . Óh, szerettem a nőket. Hogyne ? 
Melyik költő nem szereti őket ? Hiszen ők inkább 
a miéink, mint bárkié. De nem voltam velük 
szemben soha lelkiismeretlen. Ártatlan szüzet soha 
el nem csábítottam, asszonyt az urától soha el nem
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szerettem. Nem voltam egyetlen nőnek sem az 
első sem az utolsó szerelme.

A báró. — Örömmel hallom. Különben is 
köztudomású, hogy a feleségét nem szerelemből, 
hanem lovagiasságból vette el.

A költö. — Igen. Tíz évig éltünk együtt 
minden áldás nélkül. De amikor párbaj előtt 
álltam, amely rosszul is végződhetett volna, s 
nem akartam ezt a gyámoltalan teremtést (ame
lyet az imént egész vastagságában látott) az élet 
viharainak kitenni, akkor rendeztem a viszonyait 
s egyúttal örökre rendezetlenekké tettem a ma
gaméit.

A báró. — Ön megijeszt. Remélem, nem 
szenved szükséget. A Heine-dinasztia —

A költö. — Felére szállította le az apanázsomat.
A báró. — Óh, ha tudtam volna! Megen

gedné, hogy —
A költö. — Nem!
A báró. — De hiszen Louis Philippe-től ön 

elfogadott évjáradékot.
A költö. — Téved. Azt Franciaország adta 

s attól elfogadhattam. Mit szólnának az ellensé
geim — hála istennek, vannak sokan! —, ha 
öntől, privátembertől elfogadnék valamit? Soha! 
De kérem, ha jó szívvel van hozzám, akkor te
gyen nekem egy szívességet, mellyel nagyon 
lekötelezne. Majd, ha elmegy innen, ami mentül 
későbben történjen meg —
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A báró. — Már is megyek, a kocsim vár 
lenn. Tudja, hogy én vagyok a legelfoglaltabb 
ember ebben a városban.

A költö. — Jó, nem tartóztatom. A tartóz
kodás e koporsóhoz hasonló ágy mellett nem 
nagyon mulatságos . . . Tehát, ha elmegy, a 
kövérke fogja önt kikisérni. Mondja neki, kérem, 
az előszobában, hogy jó verseket írok, s hogy 
jelentékeny poéta vagyok. Önnek talán majd el
hiszi. Balzacnak és George Sandnak, akik meg
próbálták neki ezt az igazságot beadni, nem hitte 
el. De ön olyan nagy tekintély előtte, talán az 
egyetlen az egész világon, mert bárminő butácska, 
azt mégis tudja, hogy mi az a milliárd . . .

A báró. — Gondolja, hogy annyim van?
A költö. — Nagyon sajnálnám önt, ha ke

vesebbje volna. Mert nincs kellemetlenebb dolog, 
mint ha az embert gazdagabbnak tartják, mint 
amilyen.

A báró. — Fején találta a szöget. De hát 
honnan tudja ezt ? Hiszen sohase volt gazdag!

A költö. — Nem voltam az, de annyi mint 
ha lettem volna, mert bele tudom magam ebbe 
az állapotba képzelni. Ez a költőnek, a fantáziás 
szellemnek s a mesemondónak a fórja azok fölött, 
akiknek nincs képzelőtehetségük s ennélfogva ön
zők s csak magukkal foglalatoskodók . . . Mon
dom, önnek még hisz ez a szegény Matild. En
gem bánt az, hogy e jó nő semmivel se becsül
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többre, mintha szatócs vagy cukrász volnék, sőt 
kevesebbre, mert ezeknél cukrosmandulát kapni, 
amit őnagysága nagyon szeret. Nyugodtabban 
halok meg, ha a feleségem, aki sohase olvasta 
a verseimet, legalább elhiszi, hogy kár nem 
olvasni őket. Az ön szava, báró, olyan mint az 
aláírása. Nemcsak az angol bank meg a Banque 
de Francé, de még Matild is készpénznek 
tekinti.

A báró. — Szívesen, Henri. Bár többet te
hetnék önért!

A költő. — Igazán nincs szükségem egyébre. 
S  mivelhogy a kocsija várja —

A báró. — Megyek, barátom, s nem veszem 
rossz néven, hogy elküld. Tudom, hogy nagyúr 
vagyok, de azt is, hogy ön nagyobb. Majd az 
előszobában elintézem a megbízását.

A költő. — Köszönöm. De vigyázzon! A kis 
buta opponálni fog önnek s arról akarja majd 
meggyőzni, hogy a verseim fityinget se érnek. Ne 
hagyja magát! Legyen erős!

A báró. — Ne féljen! Én olvasom és szere
tem önt. Ha több időm volna —

A költő. — Tudom. Akkor gyakrabban jönne. 
Mások, akiknek huszonnégy szabad órájuk van 
mindennap, sose jönnek. Az isten áldja meg! De 
milyen fölösleges beszéd, hiszen már megáldotta!

A báró. — Hogy-hogy?
A költő. — Hát nem az apja fiának szü- 
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letett? Istenem, ha valahogy én szülétek az öreg 
Rotschild fiának!

A báró. — Nagyon is sok lett volna. Oly 
nagy szellem és akkora vagyon! A jó Isten nem 
akarta, hogy a fák az égbe nőjjenek . . . Es ön 
azt nem is birta volna ki.

A költő. — Nem is képzeli, mennyi jót bir 
ki az ember! Azt hiszem, meg tudtam volna bir
kózni az ön mesés vagyonával. S ön is el tudta 
volna viselni az én talentumomat.

A báró. — Köszönöm a jó véleményét. Bú
csúzom. A viszontlátásra, Heine !

A költő. — Adieu I Beszéljen Matilddal l



A  R EG É NY  VÉGE

I.

Robinson Crusoe 1687-ben, harmincöt évi 
bolyongás után, érkezett vissza Angliába. Ez idő
nek legnagyobb részét a Karaibi szigetek egyikén 
töltötte, amelyet hálátlanságból nem róla, hanem 
egy bizonyos Juan Fernandezről neveztek el. 
Pedig meg kell vallani, Robinson Crusoe, akinek 
& viselt dolgait még ma is minden gyerek olvassa, 
halhatatlanabbá tette ezt a kis szigetet, mint 
Juan Fernandez, aki azt később fölfedezte. De 
bát ilyen a földi igazság!

Londonba is ellátogatott a bátor tengerész, 
hogy rendezze az anyagi ügyeit, amelyek hosszú 
távolléte alatt, el volt rá készülve, ugyancsak 
összegabalyodhattak. De, mintha a sors meg
elégelte volna a viszontagságait, váratlanul ren
dezetteknek találta őket, s amit távolról se 
mert remélleni, egyszerre csak azt vette észre,
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hogy gazdag. Ez érdekes század emberei — fő
leg a regényekben — még igen becsületesek 
voltak. Társa, akit, mielőtt világgá ment, brazíliai 
ültetvényeinek a kezelésével bízott meg, egy 
bonus paterfamílias gondosságával sáfárkodott a 
vagyonában, a farm-ját nemcsak kikerekítette, de 
a jövedelmeket is lelkiismeretesen számolta el, 
ügy hogy a világlátott férfiút, amikor hazakerült, 
egy közjegyző irodájában ötvenezer font sterling 
várta.

Ez a közjegyző, aki Osborne-nének a finan
ciális ügyeit is intézte, így szólt ebben az időben 
a szép asszonyhoz:

— Érdekes emberrel ismerkedtem meg a 
napokban. Egy tengerésszel, aki húszéves korá
ban megszökött a szüleitől és ötvenöt éves korá
ban került vissza.

— Menjen, — felelte gyenge ásítással az 
asszony. — Az ötvenöt éves tengerészek nem 
érdekesek.

— Ebben az esetben téved, asszonyom* 
Crusoe úr, aki elbeszélte nekem a kalandos éle
tét, olyan élményeken ment keresztül, amelyek őt 
híressé, sőt halhatatlanná fogják tenni, főleg ha 
akad regényíró, aki a történetét érdekfeszítő mó
don földolgozza.

— Oh, ismerjük ezeket az érdekes elbeszé
léseket. Wenn Jem and eine Reise iut, so kann  
er 'was erzählen . . .



— Mondhatom önnek, asszonyom, hogy ez 
nem ilyfajta utazó. Crusoe úr olyan szenzációkon 
ment keresztül, mint előtte még senki.

— Kiváncsivá tesz, közjegyző úr.
— Képzelje! Lakatlan, puszta szigeten élt 

harmincöt esztendeig, három évtizeden át embert 
nem látott, emberi hangot nem hallott, s ott tar
tózkodásának utolsó öt évében is csak egyetlen 
vad emberrel érintkezhetett. A történelem nem 
tud rá példát, hogy valaki ennyi ideig élt volna 
vadonban, távol a civilizációtól, megfosztva min
den emberi lény társaságától.

— Bizonyosan elvadult ő maga is, — je
gyezte meg a lady.

— Többé-kevésbbé, asszonyom. O valóban 
nem lett szalónember azon a puszta szigeten, 
ahol se klub, se női társaság, s bizony meg
látszik a divatos ruháin, amelyeket most hord, 
hogy sokáig nem szabó szabta rá az öltönyeit. 
Mégse mondható vadnak, sőt, ami az erkölcsi 
fölfogását illeti, túltesz, ha nem is éppen a canter- 
bury-i érseken, de nagyon sok civilizált úron. A 
műveltsége ugyan fogyatékos, mert távollétének 
egész ideje alatt a biblián kívül könyvet nem 
látott, de a társalgása mégis szórakoztató.

— Persze színházban se volt sokáig, — elmés- 
kedett Osborne-né asszony.

— O maga egy színház. Nem hiszem, hogy 
van most olyan érdekes ember Európában mint ő.
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— Szeretnék megismerkedni vele. Hozza el 
ebédre holnap.

— Mit szándékozik vele csinálni ?
■í— Még nem tudom. De kezd izgatni. Még 

nem láttam se vad, se félvad férfit. Hozza el 
holnap !

— Remélem eljön, ha ily szép asszony hívja.

II.
Eljött.
Olykor csetlett-botlott a síma padlón meg a 

süppedő szőnyegek közt, amelyektől egészen el
szokott a magános szigetéletében, de a világ- 
látottsága és a tudat, hogy nevezetes egyéniség
nek tartják, olyan biztonságot kölcsönzött neki, 
amellyel meg sok olyan ember nem dicseked
hetik, aki állandóan a polgárosult világban él. 
Nem azt a sicurezza-1, amely a született nagy
urak öröksége, de azt, ami a self made man-ek 
sajátja. Ötvenöt esztendeje ellenére elég fiatalos
nak és rugalmasnak látszott, s ha nem is volt 
szellemes s nem is idézett latin és görög írókat, 
ami akkor nagy divat volt, mégse tette művelet
len ember benyomását.

Osborne-né asszony, aki három esztendeje 
volt özvegy, nemcsak érdekesnek, de kellemetes- 
nek is találta. Az asztalnál jobbjára ültette, ki
zárólag vele foglalkozott, s a balján ülő Dániel 
Defoe urat szinte feltűnően elhanyagolta. Pedig

280



ez fiatal és csinos ember volt, s hozzá még író
— oly tulajdonság, amely érdekelni szokta az 
asszonyokat. De hát az olyan úriemberekkel, akik 
messziről jönnek, tudvalevőleg nem konkurrálhat 
senki.

— Nekünk alaposabban kell összeismerked- 
nünk, — kacérkodott a háziasszony Crusoe-val.
— Végtelenül szeretem az utazásokat és az út
leírásokat.

— Én is, — csúszott ki a fiatal Defoe szá
ján, de tudomásul se vették.

— És én szeretek beszélni róluk, — mondta 
Crusoe.

— Majd a téli estéken, — biztatta az asz- 
szony.

— Azok itt is oly hosszúak ?
— Bizony nem rövidek, — sóhajtotta Os- 

borne-né.
— Ott lent nálam rettentő hosszúak voltak, 

pedig nem is voltak igazában téli esték. Ott soha 
sincsen hideg.

— Nálunk sincs hideg, mert fűtünk. S az 
oly kedélyes! Majd meglátja. Jól fogja magát 
érezni nálam.

— Ha még itt leszek, kedves úrnőm. Mert 
félek, hogy javíthatatlan kalandortermészet va
gyok. Úgy látszik, mélyen vert gyökeret bennem 
a kósza vágy s a kalandos szellem.

— Pedig ideje volna már megállapodni.
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— Ahhoz még, úgy érzem, kissé fiatal va
gyok, kedves hölgyem.

Jóízűen nevetett az asszony.
— Mondja csak, ha maga még olyan nagyon 

fiatal, hogy’ is volt maga ott azon az elátkozott 
szigeten, ahol egymagában képviselte az egész 
emberi nemet, hogy' is volt ott uraságod nők 
dolgában ?

— A kérdést nem értem, — felelte Crusoe* 
— Nők dolgában hogy mint voltam ? Elfelejtet
tem volna angolul?

— Nem, nem. Egészen jól fejezi ki magát 
ezen a nyelven . . .  Majd világosabb leszek. Meg 
tudom érteni, hogy harminc évig nem beszélt 
emberrel, de nem tudom fölfogni, hogy’ állottá ki 
oly sokáig nők nélkül. Nem volt ez nagyon unalmas?

— Rettentően, asszonyom. De nem csak 
azért, mert nem volt nőtársaságom. Annyi min
den hiányzott még ott ezen a csinos dísztárgyon 
kívül. . .

— Mégis, ha az lett volna ott, mulatságo
sabb lett volna az élet.

— Az nagyon valószínű. Főleg ha ö  fiatal 
lett volna és csinos. . .  De hát ez csak utólagos 
rágondolás. Mert furcsát mondok, de igazat: e 
hosszú idő alatt alig jutott eszembe, hogy nők 
is vannak a világon.

— Hitesse el ezt a . . .  De nem akarok erős 
kifejezéseket használni.



— Én pedig akár meg is esküszöm rá, hogy 
úgy van . .  . Annyit nélkülöztem fontosabb dol
gokat . . .

— Szemtelen !
— Mégis használ erős kifejezéseket. . .  De 

nem haragszom, csak arra kérem, hogy hallgas
son végig. Annyi mindenem hiányzott azon a 
puszta szigeten ahhoz, hogy emberi életet élhes
sek, oly sokat kellett nélkülöznöm, hogy arra, 
ami nem annyira szükséges, mint kellemes, a női 
nemre nem is gondoltam.

— S nem jutott eszébe, hogy jó volna egy 
kis feleség, aki megosztaná a búját, baját, ágyát, 
örömét ?

— Már nem is tudom. S céltalan is lett volna 
minden ily gondolat. . .  Melyik nő érezte volna 
jól magát egy lakatlan szigeten, ahol nem lehet 
öltözködni, s ha lehetne is, nem volna érdemes, 
mert nincs, aki irigykedjen rá a termetéért, az 
ízléséért, a ruhájáért ? . .  . Es aztán, kedves lady, 
a nők akkor érdeklik az embert, ha látja őket, 
amikor hatnak rá a csinos formáikkal. . .  Ha 
távol vannak, — s tőlem ugyancsak távol voltak 
— eszébe se jutnak.

— Goromba ! Látszik, hogy sohase udvarolt.
— Istenem ! Mikor tettem volna ? Húsz éves 

se voltam, amikor elszakadtam a hazámtól s az 
emberektől . . .  Ne csodálja!

— így ön még úgyszólván romlatlan.
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— Ezt a művelt közönség megítélésére bízom. 
Azért, hogy messze jártam, nem fogok dicsekedni.

— Jól teszi. Az utazók meséit úgyis kétke
déssel hallgatják és fenntartással adják tovább.

Erre Defoe úr, aki áhítattal figyelt s szor
galmasan írogatta be, amit hallott, a jegyző
könyvébe, megint megszólalt:

— Crusoe úr előadása annyira magán viseli 
a valószínűség bélyegét, hogy én minden szavát 
készpénznek veszem.

Tudomásul se vették a megjegyzését és to
vább diskuráltak.

— És most? — kérdezte a lady. — Most 
mi az álláspontja a nővilággal szemben ? Nem 
gondol nősülésre ?

— Azok az ismerőseim, akiket még élve talál
tam Angliában, nagyon rábeszélnek. Azt állítják, 
hogy még jókarban vagyok s boldoggá tudnám 
a feleségemet tenni.

— Én is azt hiszem, — erősítette a háziasszony.
— Köszönöm a jó véleményét, de hát Nagy

ságod még alig ismer.
— Egy férfit, főleg az olyan kevéssé kom

plikált jellemet, mint maga, kedves Crusoe, nem 
oly nehéz kiismerni . .  . Ha ön a legjobb barát
nőm kezét megkérné, én rábeszélném őt, hogy 
legyen a felesége. Azt hiszem, ön mellett nem 
lehetne unatkozni. Együtt olvasgatnák a naplóját... 
Bizonyosan írt ilyet. Nem ?
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— Igen, mindaddig, amig a tintám el nem 
fogyott.

— Nos, ha a naplót végigolvasták, akkor 
mesélné a további élményeit, amelyek a tinta
korszak után merültek föl.

— En is így képzelem.
— Eszerint elvben nincs kifogása egy eset

leges házasság ellen ?
— Még gyakorlatban sincs. Annyit voltam 

egyedül, hogy most már igazán legfőbb ideje, 
hogy páros életbe kezdjek. . .  De egy nagy baj 
van. Nagyon elszoktam az európai élettől s 
idegen lettem a világ szokásaitól. Attól tartok, 
hogy az a nő, aki megtetszik nekem, félni fog 
tőlem, a félbarbártól, a faragatlantól, a szögletes
től. En, drága asszonyság, nem mernék szerelmet 
vallani, s csak ügy házasodhatnám, ha megkérne 
egy nő, persze olyan, aki konveniálna nekem. Ha 
például az ön barátnője, akire gondol, egy kicsit 
hasonlít magához, s megkedvelne engem, szívesen 
vezetném oltárhoz, s ahogy Európában mondán1 
szokták, lábaihoz tenném az ötvenezer fontomat.

— Majd szólok neki, — fejezte be Osborne-né 
a beszélgetést, amely azután az általános társal
gásba olvadt.

S most már Defoe Dánielt is észrevették, 
aki egész tanulságosaknak találta a Crusoe űr 
kalandjait és kijelentette, hogy kedve volna köny
vet írni róluk.



Másnap a közjegyző így szólt Crusoe-hoz :
— Osborne-nénak, a hölgynek, akinél tegnap 

ebédeltünk, szintén van közel ötvenezer fontja. 
Mit gondol, nem lehetne ezt a két csinos va
gyont összehozni ?

— Ha valami okos célból, mért ne ? De 
reszkírozni nem szeretném. Egyidőre legalább 
elég volt a merész kockázatból.

— Minden kockázat nélkül nem megy a do
log. Hanem a pénze, az nem lesz veszélyben.

— Nem értem.
— Házasságra gondolok, Mister Crusoe, s 

a házasság, Éva óta, mindig jár némi kockázat
tal . . .  Volna kedve feleségül venni Osborne-nét ?

— Az igazat megvallva, volna kedvem. 
Csinos nő és korban is egyezünk. Hány éves?

— Huszonnyolc.
— Körülbelül annyira becsültem. Teljesen 

összepászolunk. Épp a legjobb arány. . .  De hát 
ő nem választana engem.

— Mért gondolja ?
— A legjobb barátnőjét szánta nekem.
— Allright! Mit gondol, ki alegjobbbarátnője?
— Nem vagyok ismerős Londonban.
— Ahhoz nem kell ismerni egy várost, 

hogy az ember tudja, miképp az asszonynak leg
jobb barátnője: ő maga.

286



— Ezt szívesen hallom. . . Neki volna 
kedve ?

— Az ő megbízásából vagyok itt. Arra kéri, 
hogy egyelőre legyen mentül gyakrabban szeren
cséje. S aztán, ha megtetszenek egymásnak . . .

IV.

Ettől a naptól kezdve Crusoe úr az estéit 
új barátnőjénél töltötte. Egy kissé darabosan, min
den művészi koncepció nélkül beszélt, de előadá
sának a tartalma kárpótolta a nőt a szónoki len
dület hiányáért. Othello is így hódította meg 
Desdemonát. De a Crusoe regényének nem lett 
tragikus vége. Három hónap múlva feleségül 
vette Osborne úr özvegyét, s a házasságukból 
négy év alatt három gyermekük született.

Dániel Defoe gyakran látogatta meg Crusoe 
urat és feleségét, de gazember az, aki ebből va
lami pikantériára következtet. A jeles fiatal író 
vizitjei nem a szép asszonynak szóltak, hanem a 
kalandos utazónak, akinek az elbeszéléseit a te
hetséges író szorgalmasan jegyezgette. Nélküle 
sose ismertük volna meg azt az érdekes élet
pályát, amelyet Robinson Crusoe név alatt olvas 
az egész világ.





ÜBERMENSCH-EK

Olasz lapokban olvastuk, hogy a fasiszta 
miniszterelnök és a fium ei hős közelebb tanács
kozást folytattak, amelyben nagy fontosságú állam
ügyekről volt szó. A  két kitűnőség az imperialista 
politika követendő irányairól tárgyalt, s bár végső 
megállapodásukról a sajtó és a közvélemény szá
mára nem nyilatkoztak, a beavatottak előtt nem 
lehet kétséges, hogy jövendő politikájuk alapél- 
elveire nézve megegyeztek s teljes „entente cordialeu 
jö tt  köztük létre. Egy „italianissimo“ politikus, 
aki m ind a két vezért alaposan ismerni véli, azt 
állítja, hogy az európai jelentőségű társalgás kö
rülbelül az alább olvasható módon fo lyt le.

Mikor a diktátor megtudta, hogy a másik 
nagy férfiú Rómába érkezett, elküldött értté.

Ez megváratta egy kicsit, amivel jelezni 
kívánta, hogy nemcsak nagy embernek, de nagy
úrnak is tartja magát. O volt az egyetlen ember, 
aki ezt megtehette. Később megjelent nála. 
Autóját, amely a miniszterelnökség kapuja előtt 
várakozott a gazdájára, kiváncsi tömeg és huszon
hat újságíró bámulta körül, akik jobbnak hiányá
ban a dicső férfiú soffőrjét iparkodtak kitapogatni. 
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— Mért hívattál, kegyelmes úr? — kér
dezte a költő.

— Kérdezheted? — mondta a feketeinges, 
akin egyébként kifogástalan fehér ing világlott, 
— olyan ritkán van szerencsém magamhoz ha
sonló szellemmel találkozni, hogy amint az ittar- 
tózkodásodról értesültem, kaptam az alkalmon —

Amaz fanyarul mosolygott. O nemcsak ka
tona, államférfiú és aviatikus, de nagy költő is, és 
nem szereti, ha minden pitty-potty ember, aki 
csak  katona, államférfi és aviatikus, egyenrangú
nak tartja magát vele. De azért nyájasan szólt:

— Hízelegsz, Benito. Mi ketten a modern 
Itáliának kétségkívül két legragyogóbb egyéni
sége vagyunk, s egymáshoz mindenképpen mél
tók. L' unó degno d* altro. Mégis, módod lett 
volna hozzád hasonlókkal mulatni együtt, ha meg
jelentél volna Genfben, a Népszövetség ülésein, 
ahol annyi sok jeles úr gyűlt össze. Mért is nem 
mentél oda, a gyönyörű Léman-tó partjára, amely
nek szépségeit nagyban emeli az a pompás leírás, 
amelyet róluk egyik regényemben olvashattál ?

A diktátor. — Én a cselekvés embere va
gyok, és nem olvasok regényeket.

A költö. — Még majd kiderül, hogy geniá- 
lisabb vagyok nálad, mert lásd, én is a cselekvés 
embere vagyok, és mégis nemcsak olvasok, de 
írok is regényeket, s volt idő, amikor csináltam 
és át is éltem őket . . .  De nem feleltél a kér-
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désemre, hogy mért brillíroztál a távolléteddel 
azon az összejövetelen, amelyen annyi tehetséges 
kollégáddal találkozhattál volna?

A diktátor. — Mit csináltam volna abban a 
társaságban? Tehetséges emberek, az tagadha
tatlan, de szentimentálisak, békerajongók, vieux- 
jeu-k, morál-rabok. A kortól, a miénktől, elma
radtak, s a politikájuknak csak múltja van, jövője 
nincs.

A költő. — S a miénknek ?
A diktátor. — Miénk a jövő, ha tovább is 

jól játszunk, s el tudjuk hitetni a világgal, hogy 
többségben vagyunk.

A költő. — Ennél nincs könnyebb, ehhez a 
pártunk ugyancsak ért. Olyan lármát csap, mint 
ha százszor annyi híve volna. S a fölvonulásaink 
olyan impozánsak mint a Scala  vagy az Argentina 
operaelőadásaié, ahol az ügyes dirigente ötven
hatvan statisztával egy r#vűt úgy mutat be, mintha 
egész zászlóaljak defiliroznának el a nézők előtt.

A diktátor. — E tekintetben sokat tanultunk 
tőled. En különös stúdium tárgyává tettem az 
életedet s az irodalmi pályádat, s a te példádon 
láttam, hogy a lárma a legkitűnőbb karriercsináló. 
Az írásaid, mint mondják, melegek; a drámáid, 
mint hallom, érdekesek, s a verseid, úgy hírlik, 
formaszépek, — mégis, ha nem síppal-dobbal 
jelentkeztél volna velük a színpadon és a könyv
piacon, nem lennél herceg s a szépenhangzó ne-
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ved nem ragyogna a kortörténet márványtábláján  ̂
sőt a darabjaidat se ismernék jobban mint a 
Rovetta-éit s a regényeidet se olvasnák többen 
mint a Fogazzaroéit.

A költő. — Kérlek ne sértegess és — ne 
hasonlítgass. Én éppen oly egyedülálló vagyok 
mint te, s csak egyedül hozzád hasonlítható. Sőt, 
ha megszavaztatnád a nemzetet vagy Európát, az 
eredmény alighanem az én javamra dőlne. Ne 
feledd, az én arcképemmel — az aranjuezi, aka
rom mondani: a fiumei szép napokban — bélyeg
sorozatok is jelentek meg és benne vagyok min
den filatelisztikus gyűjteményben. Hol vagy Te 
még ettől ?

A diktátor. — Ez a szerencse még engem 
is érhet . . . De hát nem azért jöttünk össze, 
hogy versenyezzünk és veszekedjünk. Barátom, 
ha mi ketten összetartunk —

A költő. — Tudón?,*1 hogy mit érek, s a te 
értékedet se becsülöm le. És eszem ágában sincs 
azt a jelenetet játszani el veled, amely Brutus és 
Cassius közt folyt le Shakespeare kollégám tra
gédiájában, ha jól emlékszem, a negyedik felvo
násban. Összekaptak csak azért, hogy kibékül
hessenek. Te persze aligha emlékszel rá, mert 
nem szereted a költészetet.

A diktátor. — Csalódok Szeretem. Már csak 
azért is, mert azt remélem, hogy a tárgya leszek 
egykor. A mi századunk van olyan érdekes és 
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fontos mint a Julius Caesaré, és mi, óh Gábrielé, 
nem vagyunk kevésbbé fontos tényezők benne 
mint az általad említett nemes urak voltak kevés
sel ante Christi natum. Nagy időket élünk, ugy-e?

A költő. — Nem tudom. Ezt azok sose tud
ják, akik élik.

A diktátor. — Tudod, mit gondolok ? Azt 
hogy nagy idők tulajdonképpen nincsenek, hanem 
csak nagy emberek vannak. S ez utóbbiak terem
tik amazokat.

A költö. — Az iskolában ugyan úgy tanul
tuk, hogy a nagy esztendők, ha kell, elő tudják 
hívni azokat a nagy férfiakat, akikre szükségük 
van, de azért lehet, hogy neked van igazad. 
Hisz' neked mindig igazad van, mert megvan 
hozzá a hatalmad.

A diktátor. — Amit az iskolában tanultunk, 
azt ha még nem felejtettük el, el kell felejteni. 
Kitűnő mesterem : Nietzsche, — mellesleg szólva 
az egyetlen német, akit becsülök valamire — azt 
mondja, hogy ha nem akarunk megfenekleni és 
penészréteget kapni, umlernen kell, újból és át
tanulni muszáj mindent. Ez az Európa még kissé 
hátra van. Mi ketten megtaníthatnék őt egyre- 
másra.

A költö. — Nekem mondod ? En már régóta 
tanítom és sokra megtanítottam.

A diktátor. — Csakhogy m agad  voltál és 
öregszel. Túl vagy a hatvanon. Társra van szük-
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séged. Ha összetesszük az erőnket, csodát művel
hetünk. Van tekintélyünk s a nevünk, nemcsak 
zeneileg, de politikailag is jól hangzik. Hatalmas 
kapitális, amelyet bűn volna ki nem használni.

A költő. — No, ami azt illeti, azt le eddig 
se hagytad kiaknázatlanul. Befolyásoddal, amelyet 
az ellenségeink terror-nak s a barátaink bölcses
ségnek neveznek, a fekete inget hatalmasabbá 
tetted a dogé fövegénél, a bíborosok kalapjánál 
s a királyi palástnál.

A diktátor. — Te se rejtetted szerényen véka 
alá az erényeidet. Még a szerelmeidet is rikító 
kék és sárga könyvekben publikáltad, mint a 
külügyminisztériumok a diplomáciai okmányokat. 
S olyan őszinte is voltál bennük mint ezek az 
okmányok . . .

A költő. — Oh, tempi passati! A nőkkel 
egy idő óta fölhagytam. Már csak a halhatatlan
ságnak élek.

A diktátor. — Jól teszed. Nincs ennél kelle- 
metesebb dolog a világon, főképpen, ha az em
ber azt, mint mi, már az életében eléri és élvezi. 
Hallom, a darabjaidat mindenfelé játszák s a 
Gioconda nemrég Magyarországon is színre került.

A költő. — Ez semmi. A Francesco Molnár 
színműveit Amerikában is adják. Az én halhatat
lanságom nem ezekre a sikerekre van bazirozva, 
hanem a hősiességemre. Ami a nevemet a jövőbe 
viszi, első sorban az a szerep, amelyet Európa 
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térképének az újjászerkesztése s a háború likvi
dálása körül töltöttem be. Fiúmét én szereztem 
nektek. En magam vagyok a Sokoldalúság. Napó
leonnak a nagyságához ez hiányzott: a sokolda
lúság. O csak hódító volt. Képes volt országo
kat leigázni és népeket megfélemlíteni, de nem 
tudott egy rendes szonettet írni, s a nőket is a 
kardjával meg az ágyúival tudta csak megnyerni. 
Rólam érdekesebbeket fog mesélni a história.

A diktátor. — Nono, azért nem kell elbiza
kodni. Nagy a híred és a dicsőséged, de azért 
az intésedre nem mozdul meg félmillió ember. 
Mig én egy gesztussal —

A költő. — Tudom, ez meg a te specialitá
sod. Annyi bizonyos, hogy én : nem intek. En 
másképp készítem elő a halhatatlanságomat. A 
memoárjaimat írom s ott ércnél maradandóbb 
emléket állítok magamnak.

A diktátor. — Kiváncsi vagyok, hogy mit 
mondasz bennük rólam.

A költő. — A halálom után fognak megje
lenni, s így olvasni fogod őket, mert túl fogsz 
élni.

A diktátor. — Chi lo sa ? Ez nem oly bizo
nyos. Néha baljós sejtelmeim vannak . . . Fiata
lok is szoktak meghalni. Talán azért gyötörnek 
ily előérzések, mert lázasan dolgozok. Aki halha
tatlanságra törekszik, rendesen előbb hal meg, 
mint az, aki a sírontúllal nem törődik.
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A költő. — Aforizmákkal el vagyok látva... 
S gondolom, nem azért jöttünk össze, hogy bölcs 
mondásokkal mulattassuk egymást. . . Mit akarsz 
tulajdonképpen ?

A diktátor. — Azt, amit te.
A költő. — Te már elérted. Hatalmas vagy.
A diktátor. — Bah! Hiszed, hogy Caesar 

vagy Napóleon valaha elegendőnek tartották s az 
orosz egyeduralom cárjai nem keveslették a ha
talmukat s nem vágytak nagyobbra?

A költő. — Igen, azok a kis Mussolini-k is 
olyan telhetetlenek voltak mint nagy utódjuk.

A diktátor. — Nézd, én nem vagyok any- 
nyira szerénytelen, amilyennek a hízelgésedről 
ítélve tartasz . . . Nem kívánom, hogy Napóleont 
Mussolininek hívd, nekem elég, ha engem nevezel 
Napóleonnak . . . Hát bizony az én országom 
kicsi.

A költő. — Vannak kisebbek is. Itt van 
mingyárt —

A diktátor. — A példákat elengedem. De 
hát országok azok ? Azok csak uradalmak, közép
birtokok, majorságok, niente piu , és semmi több. 
Es különös, némelyek meg vannak elégedve a 
maguk kicsi otthonával.

A költő. — Poétái lendület nélküli pasasok, 
fantáziatlan uralkodók és olyan köztársasági elnö
kök, akiknek jobb volna szatócsboltot nyitni.

A diktátor. — Látod, hogy nem hiába kéret- 
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telek magamhoz. Megértettük egymást. Nekünk 
nagyoknak kell lennünk, meg kell nőnünk, s 
ahogy a darabjaidat olvassák és tapsolják-fütyülik 
az egész világon, ügy az én hatalmas művemet 
is bámulni kell világszerte. A béke igen óhaj
tandó állapot, de a hatalom még fontosabb, s 
nem tagadhatom, én csak azt a békét becsülöm 
valamire, amelyet a hatalom tesz vonzóvá, gyü
mölcsözővé, jó üzletté. Amíg az eszméim nem 
hódítanak a világ mind a négy tájékán, addig 
nem nyughatok. Számíthatok a támogatásodra?

A költő . — Mint én a tiedre. Kéz kezet mos. 
De, nagyúr, vigyázz az egészségedre és ne po
csékold az erődet. A munkád nehéz, és aztán, 
valljuk meg, olyan kevesen vagyunk.

A diktátor. — Csitt! A publikum, azaz 
Európa, nem is sejti. Ha tudná, bukott emberek 
lennénk.

A költő. — Engem hiába ijesztesz, én nem 
félek. En nem bukhatok teljesen el. Ha a politi
kám fiaszkót is csinál, megmarad a művészetem.

A diktátor. — En se fogok nyom nélkül 
eltűnni. Még a legrosszabb esetben sem, ha 
majorizálnak is bennünket.

A költő. — Miben bízol akkor ?
A diktátor. — Te benned, nagy barátom. 

Henriade-ot vagy Iliászt fogsz írni rólam s velem 
együtt vonulsz be a halhatatlanság Walhallájába.

A költő. — Vagy te én velem.
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A diktátor. — Nem mindegy az?
A költö. — Nem egészen. Homérosz halha

tatlanabb mint akiket megénekelt, és Voltaire 
elevenebben él még ma is mint a király, a kiről 
hőskölteményt zengett. így az én halhatatlansá
gom olyan biztos mint a tegnap s a tiéd olyan 
bizonytalan mint a holnap.

A diktátor. — Nagyon is naggyá tettelek, s 
most túlbecsülöd magad.

A költö. — Te tettél naggyá? Hol voltál 
te akkor, amikor már világszerte ismert híres 
költő voltam ? Riportokat hajszoltál, mikor már 
könyvsikereket arattam és színműslágereket pro
dukáltam. Te tettél naggyá? S nem a bennem 
fénylő isteni szikra ? Nem a tehetségem ?

A diktátor. — Oh, az már hanyatlik!
A költö. — Goromba ! Igazuk volt a liberális 

újságoknak, amelyeket elnémítottál (bár neked 
is igazad volt, hogy elnémítottad őket), amikor 
kíméletlenséggel s nyerseséggel vádoltak. Egy 
költői lélek meg se érti, mint lehet valaki eny- 
nyire brutális . .  . Lehet, hogy a talentumom már 
fogyatékán van, de ahhoz, hogy politikus legyek, 
még futja belőle. Hiszen ahhoz — a példád illusz
trálja — oly kevés szükséges . . .  Ám azért, ha 
durva vagy is, rám bizton számíthatsz. Nem 
kívánhatom a Sorstól, hogy csupa egyívásúakkal 
legyen dolgom. Csináld a politikádat, az egyedül 
üdvözítőt, tovább, — én szívesen támogatlak. A 

298



te ellenszenves lényed nekem igen rokonszenves.
A diktátor. — Köszönöm. Nekem is a tiéd . . .  

Nálam ebédelsz?
A költö. — Nem maradhatok, de ha délután 

ki akarsz kocsizni a Pamphili-kertbe, szívesen 
ülök az autódba, s ha színházba mégysz este, 
készséggel foglalok helyet a páholyodban. Növelni 
fogja a népszerűségedet, ha a tisztelőim mellettem 
látnak.

A diktátor. — A ll right! Autózzunk hát 
együtt s mutatkozzunk egymás társaságában az 
Argentínában. A közönség figyelme majd megint 
feléd fordul, ha azzal tüntetlek ki, hogy magam 
mellé ültetlek.

A  költö. — Milyen hiú vagy! Jegyezd meg 
magadnak, hogy ha együtt ülünk ketten, akkor 
nem én ülök melletted, hanem te ülsz én mellet
tem. De hát abban állapodtunk meg, hogy kicsi
ségeken nem vitatkozunk. A viszontlátásra délután!

A diktátor. — Várlak.
(1925.)
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