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Az újgazdagok is érzik a kötelezettséget, ame
lyet rájuk rótt a szerencsés sorsuk, s ha tudnának 
franciául, valószínűleg önérzetesen idéznék a régi 
nemesség és az új vagyon jelszavát :noblesse obiige. 
A művelődési vágy mindenesetre megvan bennük.

A Spekula úr kedves neje például nem végzett 
valami sok iskolát, de mivelhogy most — hála Is
tennek! — teheti, nagyon szeretne művelődni, 
vagy ahogy ő mondja: közmüvelődni. Kevés szót 
kedvel annyira, mint ezt a szót: közművelődés, s 
ha csak alkalma van rá, szívesen használja.

Nemrég benyitott egy helybeli könyvkereske
dőhöz, akitől azelőtt csak dunsztpapirost vásárolt, 
s így szólt hozzá:

— Szeretnék néhány jó könyvet venni, nagyon 
jókat, olyan szerzőktől, akik el vannak ismerve.

— Óh, nekünk sok ilyen könyvünk van, — biz
tosította vevőjét a tudománykereskedő.

— De én valami hochprimát szeretnék, valami
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egészen elsőrangút. Most jövök a porcellános bolt- 
bul, ott is a legfinomabb edényt, csupa príma árút 
vásároltam.

— Jól tette, nagyságos asszonyom, — helyeselte 
a könyvárús. — A legdrágább portéka alapjában 
a legolcsóbb, mert sokkal tartósabb, mint a hitvá
nyabb árú.

— Én azt hiszem, hogy a porcellánnál ez mind- 
egy, — jegyezte meg Spekuláné, — mert ha a 
szobalányom elejti a kétezerkoronás levesestálat, 
az éppen úgy eltörik, mint a százötvenkoronás.

— Lehet, — hagyta helyben a kereskedő. — 
Edénynemüekben nem vagyok szakértő. — De ami 
a könyveket illeti —

— Azok nem olyan könnyen szakadnak el, ha 
jó íróktól valók?

— Nem éppen szószerint, kedves nagyságos 
asszony. De a hírük tovább tart. Tovább olvassák 
őket és ezekre a müvekre szokták mondani, hogy 
halhatatlanok.

— Nohát, ilyeneket akarok én venni.
— Akkor, kérem, elsősorban és legjobban Sha- 

kespeare-t ajánlhatom.
— Már sok szépet hallottam róla. De garanti- 

rozhatja-e, hogy ez a szerző halhatatlan ?
— Nagyon szívesen, — felelte az irodalomszál

lító. — Akár írást is adok róla százéves jótállás
sal, habár ez, őszintén megvallva, a mi bransunk- 
ban nem szokásos.



— Ne is fáradjon vele. Becsületes kereskedő
nek ismerem, a dunsztpapirosa mindig tartós és 
erős volt, hiszek írás nélkül is a szavának. Tehát —

A kereskedő kék vászonkötésü hat vastag kö
tetet tett a vevő elé, amelyek, úgy látszik, meg
nyerték Spekuláné tetszését.

— Csinos könyvek, — mondja.
— És a képzelhető legjobb fordítás, — jegyzi 

meg ajánló hangon a kereskedő.
— Fordítás? — kiáltott föl meglepetten Speku

láné, s aztán hozzátette:
— Hát nem hallotta, kérem, hogy elsőrangú dol

gokat akarok beszerezni?
— Ezeknél jobb könyveket az egész városban 

nem talál, — védelmezte az álláspontját az eladó.
— Hát muszáj nekem épp itt venni könyvet? — 

Nézze, itt az útlevelem, utazhatok vele négy or
szágba, ahol prima könyveket kaphatok és nem 
kínálnak fordításokat!

Spekuláné úrnő láthatólag meg volt sértve.
— Ne gondolja, kérem, hogy a fordítás — pró

bálta békéltetni az irodalom terjesztője.
— Tudom én, amit tudok, — pattant föl az asz- 

szonyság. — Ha én bemegyek a ruhásboltba és 
finom öltönyt kérek a fiam számára, s a szabó en
gem olyan ruhával kínál meg, amely fordítva van, 
akkor tudja mit csinálok? Ajánlom magam és ott
hagyom őkelmét. Igenis. Tehát: ajánlom magam.

S már indult is kifelé a boltbul.
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A kereskedő marasztalja:
— Ne tessék úgy sietni, tisztelt nagyságos asz- 

szony. A könyvnél az a körülmény, hogy fordítva 
van, nem azt jelenti, hogy az rosszabb árú. Ez a 
Shakespeare t. i. angol író volt —

— Angol? — vigasztalódik Spekuláné. — Ez 
némileg megnyugtató. Mindig azt hallottam, hogy 
az angolok kvalitásra dolgoznak s hogy az árúik 
fölveszik a versenyt minden más portékával.

— Úgy van. Az angolok az irodalomban is ver
senyképesek, s óhajtandó, hogy a müveiket ne csak 
angolok olvassák. Ennélfogva le kell őket ma
gyarra is fordítani. Nem igaz?

— Ez már más. Ebben van valami. És most már 
az a kérdés, hogy a fordítás elsőrendü-e? Nemde?

— A nagyságos asszony intelligenciája igazán 
meglepő. Ez itt a fontos kérdés.

— És Maga ezt is garantálja, jó uram?
— A legnagyobb készséggel. Hiszen e müveket 

Petőfi, Vörösmarty, Arany és társaik fordították.
— Csupa ismerős nevek, — jegyezte meg Spe

kuláné. — S ezek a jeles költők fordítani is jól 
tudnak?

— Pompásan, kedves nagyságos asszony. Több 
tanártól hallottam, hogy jobban már nem is lehet 
fordítani.

— Ez megnyugtató, mert a tanároknak ezt tud- 
niok kell. És, úgy-e, kérem, a társaik is olyan ügye
sen fordítanak?



— ők is, — nyugtatta meg vevőjét a keres
kedő.

— Én is bízok bennük, — tette hozzá az úrhölgy. 
— Mert ha nem értenék a mesterségüket, Petőfi 
aligha vette volna fel őket a cégbe.

A kereskedő már egy kissé fáradt és ráhagyta 
Spekulánéra, hogy Petőfi fölvette Rákosi Jenőt és 
Szász Károlyt a firmájába.

Csak mosolyog egyet és előzékenyen csoma
golja el a könyveket, amelyeket hazaszállítás vé
gett átad a kis gyakornoknak. >

A prima könyvek ára már ki is van fizetve, a 
hölgy már el is ajánlkozott, de az ajtóból még 
egyszer visszafordul, s így szól:

— Nézze csak, kérem, a könyvek árát nem so- 
kallom, mert ha az író jó, s az angol árú rendesen 
az, akkor az ember nem sajnálja érte a pénzt. Csak 
egy aggodalmam van. Attól félek, hogy ez a költő 
már nem modern. Már nagyon régen hallok be
szélni róla.

— A Nagyságod megjegyzése nem egészen 
tárgytalan, — felelte a könyvész, — Shakespeare 
már igen régi író s nem tartozik az ú. n. moder
nek közé.

— Akkor hát köszönöm, nem kérek belőle, — 
jelentette ki Spekuláné. — A pénzt, ha már kifi
zettem, nem veszem vissza, de kérem, adjon érte 
valami modernet, amivel az ember bátran léphet 
az ismerősei elé. Haladni kell a korral, s ha én be-
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megyek a divatárűsnőhöz, s az nekem olyan kala
pot ajánl, amely már nem divat, akkor —

— Akkor nagyságod ajánlja magát és kimegy a 
boltjából. S ha így tesz, akkor igaza van. De az 
irodalom, az más. Ott van valami, ami többet ér a 
modernnél: az, ami klasszikus. Isten mentsen, hogy 
egy női kalap klasszikus legyen, de ha egy iro
dalmi mű ilyen, akkor az nagyon előnyös.

— És arról is jótáll ön, hogy Shakespeare úr 
klasszikus?

— Nagyon szívesen. Garantírozom, hogy addig 
az ideig, amíg mi ketten élünk, a nevezett költő 
klasszikus marad.

Most már egészen megnyugodott Spekuláné.
— Jól van, — így szólt, — megkockáztatom. De 

annyit mondok, hogyha ezek a könyvek nem vál
nak be, akkor engem nem lát többet. Pedig ezen
túl többször akarok irodalmi müveket vásárolni, 
mert a szabad időmet arra kívánom fölhasználni, 
hogy közmüvelődjek.

— Nyugodt lehet, nagyságos asszonyom, a köny
vek be fognak válni.



A jó nő, mint a legtöbb újmüveit, szenvedelem
mel „pártolja“ az irodalmat és a művészetet, tele 
van közművelődési vággyal — amint magát igen 
találóan kifejezte — s kedves szórakozás néki ezek
ről a témákról beszélgetni.

Most is hasonló járatban van, s ezekkel a sza
vakkal toppan be a Müller úr könyvesboltjába:

— Tudja, hogy honnan jövök?
Müller úr: Sejtelmem sincs róla, de bizonyosan 

valami tisztességes helyről.
Spekuláné: Nem tudom...  Egy hitbizományos 

üzletben voltam —
Müller úr: Bocsánat, hogy közbeszólok. Nagy- 

sád, úgy-e bár, azt akarja tudtomra adni, hogy 
valamelyik bizományosnál volt dolga?

Spekuláné: Úgy van, a Blaunál, akinek rengeteg 
sok portékája van, s a legtöbb olyan, amelyet bi
zományba adtak hozzá.



Müller úr: Hát akkor mért nevezi őt hitbizomá- 
nyosnak, és mért nem röviden bizományosnak?

Spekuláné: Mert úgy vettem észre, hogy ez a 
Blau egy hithü izraelita, vagy ha nem veszi rossz 
néven: zsidó.

Müller úr: Most már értem, hogy mért mondja 
hitbizományosnak. . .  És mit keresett ott nagysá
gos asszonyom?

Spekuláné: Olajfestményeket, Müller úr.
Müller úr: Ahá! Képeket óhajtott venni?
Spekuláné: Igen, támogatni a képesmüvészetet. 

Már régóta szeretnék beszerezni néhány szép fest
ményt. Azt olvastam egyszer az újságban, hogy: 
kultúra kell a falaknak! — s mikor megkérdeztem 
a házi irodalomtudósunktól, hogy mit jelent ez a 
harckiáltás, ő azt a felvilágosítást adta, hogy a fa
lakra müértékkel biró vásznakat kell fölaggatni, 
hogy szebb legyen az életünk és a szobánk, s hogy 
teljesítsük azt az erkölcsi kötelességet, amelyet a 
jómódúakra ráparancsol a kedvező anyagi helyze
tük s a kivételesen szerencsés sorsuk.

Müller úr: Nagyságos asszonyom ezt a kétség
telen igazságot a jegyzőkönyvéből olvasta föl... 
Szabad tudnom, hogy mi ennek az oka?

Spekuláné: Mert a mondat gyönyörű, úgy hang
zik, mint egy szép vers, nekem nagyon megtetszett, 
s hogy el ne felejtsem, megkértem a tanár urat, 
jegyezze azt föl nekem, ő  aztán sajátkezülegbeírta 
ebbe a noteszbe. Nézze! Nem volt ez szép tőle?
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Miiller úr: Nagyon szép és megható volt. A 
mondat igazán jól sikerült, a nyelvtan szabályai
nak teljesen megfelel, egy író se mondhatta volna 
sokkal szebben, és igazán kár lett volna elfelej
teni. A tanár úr nagyon keveset vásárol nálam, de 
azért elismerem, hogy jó irálya van.

Spekuláné: Helyesen teszi, mert vásárolhat va
laki a konkurrensnél, s azért egészen derék ember 
lehet.

Müller úr: A konkurrensünk sohase derék em
ber . . .

Spekuláné: Nem értett meg. Azt akarom mon
dani, hogy aki más boltban szerzi be a szükségle
teit, attól még becsületes ember lehet.

Miiller úr: Lehet. . .  De mi kereskedők, ha nem 
is éppen becsületesebbeknek, de minden tekin
tetben kiválóbbaknak tartjuk azokat, akik nálunk 
vásárolnak, mint azokat, akik a versenytársainkat 
gazdagítják.

Spekuláné: Ezt nem szívesen hallom. Mert nyi
latkozatából az következik, hogy ha nem önnél, 
hanem Mayernél venném a könyveket, kevesebbre 
becsülne, mint most, hogy ide vagyok bejáratos.

Miiller úr: Nagyságos asszonyom zavarba hoz... 
Amit mondtam, az csak a távollevőkre vonatko
zik, kegyed pedig, nem győzök örülni rajta, jelen 
van. S a jelenlevők mindig kivételek. . .

Spekuláné: Most rajtakaptam valamin 1 Ki tud- 
ja-e találni, hogy min?



Müller úr: Sejtelmem sincs róla.
Spekuláné: Hogy is hivják azt az irodalomban, 

amikor valaki a más eszméit tulajdonítja el? La
tin, görög, vagy talán éppen — ne tessék hara
gudni ! — zsidó szó.

Müller úr: Plágium?
Spekuláné: Igen, az. Tehát Maga az imént plá

giumot követett el. Ezt a mondást, hogy „jelenlevők 
mindig kivételek“ éppen tegnap hallottam az Elzám 
tanárától. Bizonyosan maga is őtőle hallotta. . .

Müller úr: Esküszöm, hogy nem. A tanár úrral 
már hetek óta nem beszéltem.. .  Puszta véletlen- 
ség, hogy én is ugyanazt a kifejezést használtam. 
Tudja: a szép szellemek találkoznak.

Spekuláné: Nagyon jó. Ez is igen bölcs mondás, 
amelyet nem szeretnék elfelejteni. Nem volna szí
ves ide beírni? Mert én most úgyis autograffokat 
gyűjtök. (Átadja a jegyzőkönyvét.)

Müller úr: Szívesen. (Beírja az új mondást.)
Spekuláné: És most visszatérek a hitbizományi 

üzletre, ahol láttam egy csomó képet. Hogy csupa 
olajfestmények voltak-e, nem tudom, mert nem 
vagyok kémikus, de volt köztük néhány csinos is.

Müller úr: És megvette valamelyiket?
Spekuláné: Az igazat megvallva, nem mer

tem . . .  A jó ember azokat a képeket dicsérte, ame
lyeket útálatosaknak találtam, azokról pedig, ame
lyek megnyerték a tetszésemet, csak úgy félváll
ról beszélt. Ez engem annyira irigált —
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Milller úr: Talán csak nem?
Spekuláné: De bizony. Annyira irigált, hogy nem 

tudtam magam elhatározni.
Müller úr: Ahál Irritálta Nagyságodat. . .
Spekuláné: Úgy, úgy . . .  Hiszen én is azt mond

tam . . .  Mondja kérem, megbízható kereskedő ez 
a Blau nevű hitbizományos?

Müller úr: Elég jó hírnek örvend. De képekhez, 
s általában képzőművészetekhez nem ért semmit.

Spekuláné: Lehetetlen 1
Müller úr: Egészen bizonyos.
Spekuláné: Ez meglepő . . .  Hát akkor hogyan 

kereskedik úgynevezett műtárgyakkal?
Müller úr: Ez a kereskedelmi élet titka, nagyságos 

asszonyom. Egyik-másik árus ért ahhoz a porté
kához, amelyet elad, de sokan nem is konyítanak 
hozzá, s talán éppen ezért vezetik olyan bravúro
san az üzleteiket.

Spekuláné: Ne mondja!
Müller úr: Igen, a kereskedelmi világban csak 

úgy, mint minden más pályán kisebbségben van
nak a szakemberek és többségben a szakértelem 
híjján levők.. .  Nézze kérem, az a bizományos cég, 
amelyet Kegyed olyan találóan nevez hitbizomá
nyosnak, sokféle árúval foglalkozik, úgy-e?

Spekuláné: Nagyon sokfélével. Van ott papiros, 
ócskavas, posztó, cipő, zongora, porcellán, kép és 
még százféle sok minden.

Müller úr: Nos, hát képzelhető-e, hogy ez a kü- 
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lönben derék férfiú mindegyikben szakértő legyen? 
A cipőhöz, meg a szövethez valószínűleg sejdít 
valamit, de a zongorához, meg a festményekhez 
annál kevesebbet.

Spekuláné: És mi következik ebből? Az, úgy-e 
bár, hogy zongorát és képeket bátran lehet tőle 
venni?

Müller úr: Ellenkezőleg. Az, hogy cipőt és kel
mét bátran vásárolhat nála, mert ezekhez a cik
kekhez ért Blau úr, s tisztességes ember lévén, jó 
árút fog eladni nagyságos asszonyomnak megfelelő 
áron. Ellenben a zongorámat nem szeretném nála 
beszerezni, s a képeihez sincs valami nagy bizal
mam. Mivelhogy nem ért hozzájuk, nem tart jó 
márkákat belőlük raktáron, s lehet, hogy már ő is 
túldrágán szerezte be őket, minek folytán az árai 
túlzottan magasak.

Spekuláné: Van valami abban, amit Müller úr 
mond, és én nem fogok visszamenni ahhoz a Blau- 
hoz, mert én jó képeket akarok venni. . .  De en
gedjen meg nekem ebből az alkalomból egy kér
dést. ön, kedves Müller úr, ért a könyvekhez?

Müller úr: Nekem erre tulajdonképpen nem sza
bad felelnem. Nagyságos asszonyom se felelne, ha 
azt kérdezném tőle, vájjon szép-e? Csak annyit 
jegyzek meg, hogy választmányi tagja vagyok a 
könyvkereskedők egyesületének.

Spekuláné: Akkor biztos, hogy elsőrendű szak
ember . . .  Engem is azért vettek be a nőegylet

18



választmányába, mert értek a jótékonysághoz . . .  
Hiszek önnek és bízok Magában. . .  Kérnék egy 
Petőfit, egy egészen teljeset. Olyant, amelyben 
ki vannak nyomatva a szerelmes versei is.

Müller úr: Parancsára nagyságos asszonyom. 
Van ilyen példányom.

Spekuláné: Engem különösen érdekelnek Petőfi 
szerelmes versei, mert leánykoromban részint ol
vastam, részint — nem akarok dicsekedni — föl
olvasták őket nekem, s így régi kedves napokra 
emlékeztetnek. . .

Müller úr: Óh, ezek a kedves napok nem is le
hetnek olyan nagyon messze!

Spekuláné: Hízelgő!. . .  Tehát küldje azt a Pe
tőfit. És gondoskodjon arról, hogy egészen kom
plet legyen. Mert úgy-e bár, vagy, vagy nem? . . .  
A múltkor egy porcellán szervizre alkudtam s a 
kereskedő erőszakkal olyant akart rám sózni, 
amelynek hiányzott az egyik szószos csészéje. Nem 
vettem meg addig, amíg azt is be nem szerezte 
hozzá. Nem volt igazam?

Müller úr: Föltétlenül. Nyugodt lehet nagyságos 
asszonyom, a Petőfiből nem fog hiányozni egy sor 
se. Az ára —

Spekuláné: Az ára mellékes. . .  Isten vele!
Müller úr: Kezét csókolom!



Spekuláné: Jó napot, Müller úr. Igazán nagy él
vezetem volt attól a Petőfitől. Nem hiába dicsérik 
annyira az újságok. A lapok túlozni szoktak, főleg 
ha a pártvezért magasztalják, vagy az ellenpárt 
elnökét lepocskondiázzák, de ebben a kérdésben 
nem túloztak. Petőfi megérdemelte, amit írtak róla. 
A versei gyönyörűek. Mondja kérem, vannak je
lenleg is ilyen jeles költők?

Müller úr: Fájdalom, nincsenek. De hát ebbe 
bele kell nyugodni.

Spekuláné: Ugyanezt mondta Kalivoda úr is, a 
divatkereskedő. Beismerte, hogy ma nem szolgál
hat olyan jó kesztyűkkel, mint a háború előtt.

Müller úr: Az eset mégis egészen más. Mert 
Petőfi ma is éppen olyan kitűnő, mint háború előtt 
volt. Annak pedig, hogy ma nincsenek hozzája 
hasonlók, annak igazán nem Vilmos császár és 
Poincaré az oka.

Spekuláné: Mégis csak szép dolog az, ha valaki 
20



nagy költő! Akkor is emlegetik, amikor már rég 
meghalt, s olyan ünnepélyeket rendeznek a tisz
teletére, hogy ha egy élő írót — például Drasche 
Lázár Alfrédet — fetiroznának így, az a legboldo
gabb ember volna a világon.. .  Mondja, miért nem 
szoktak élő írókat ennyire ünnepelni?

Miiller úr: Valószínűleg azért, hogy el ne bíz
zák magukat. . .  Volt már nagyságos asszonyom 
efajta emlékünnepen?

Spekuláné /Igen, részt vettem a tegnapi pralinén.
Müller úr: Hol, kérem?
Spekuláné: A tegnapi Petőfi-ünnepélyen.
Müller úr: Ah, igen! A matinén, amelyet a köz

művelődési egyesület rendezett a költő születé
sének százéves évfordulóján!

Spekuláné: Igen! Ott láttam csak, milyen szé
pek a költeményei! Hiszen szépek akkor is, ha az 
ember olvassa őket a díszkötéses verseskönyvből, 
de ahogy a Verő Margitka, meg Gábor Misi sza
valták, az valóságos csoda volt. Petőfi maga is 
sajnálhatja, hogy nem hallhatta.

Müller úr: Szegény Petőfi! ő  igazán sajnálatra- 
méltó . . .  Hát a tanár úr előadása hogy’ tetszett?

Spekuláné: Nekem minden tetszik, ami a tanár 
úrtól jön. Micsoda tudós az! Megmondja, hogy 
Petőfi milyen alkalomra, hol és minő versekben 
irta a költeményeit. Hogy’ tudhat valaki annyit? 
Még azt is tudja, hogy az egyes verseket melyik 
esztendőben költötte.



Müller úr: Óh, ő nagyon jeles ember s bár csak 
nagyritkán vásárol nálam, mégis elismerem, hogy 
sokat tud.

Spekuláné: Neki köszönhetem, hogy én is is
merem Petőfit. Azt is tudom, hogy kihez írta a 
Szeptember Végén című szép költeményt. Mit 
gondol?

Müller úr: Afeleségéhez, szül. Szendrey Júliához.
Spekuláné: Hogyan? Hát ön is tud ily tudós 

dolgokat?
Müller úr: Kérem, az embernek csak kell ismerni 

az árucikkeit. Aki Petőfit árulja, annak tisztában 
kell lenni Petőfivel.

Spekuláné: Úgy látszik, a nők nagy szerepet 
játszottak Petőfi életében.

Müller úr: Petőfi nem lehetett kivétel. A költők 
életében a nők mindig nagy helyet foglaltak el. 
Ezért olyan érdekesek.

Spekuláné: A nők?
Müller úr: Nem, a költők.
Spekuláné: Azt hiszem, hogy annak idejében 

Petőfibe szerelmes volt minden leány.
Müller úr: Mind talán nem, mert annyi mégse 

jut a legnagyobb költőre s e . . .  De mindenesetre 
igen sokan. S ez méltányos is, mert akkoriban 
még igen szegényesen díjazták a legjobb verseket 
is, ráfért hát a szerzőjükre egy kis kárpótlás.

Spekuláné: Amint a Bevezetésben olvastam, 
Petőfi szegény és egyszerű szülők gyermeke volt,
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s így annál csodálatosabb és elismerésre méltóbb, 
hogy olyan nagy költő lett. Mert a szegény korcs- 
máros s az a máskülönben derék és szorgalmas 
nő, aki a szülei voltak, igazán nem lehettek elég 
müveitek ahhoz, hogy a fiukat neveljék.

Milller úr: Ami ezt illeti, ebben a dologban Pet- 
rovicsék, a Petőfi szülei ártatlanok. Költővé nem 
lehet tervszerűen nevelni senkit. A költő születik.

Spekuláné: Kitűnői Megint egy pompás gondo
lat! írja be, kérem, a noteszembe!

Milller úr: Szívesen, de meg kell jegyeznem, hogy 
e mondás egyáltalán nem új, sőt igen régi igazság.

Spekuláné: Mindegy. Nekem és annak a társa
ságnak, amelyben megfordulok, ú j. . .  Tehát innen 
van az, hogy néha a legszerényebb szülők fiából 
költő, s a leggazdagabb és legműveltebbekből pe
dig földbirtokos, háztulajdonos, vagy más gyakor
lati pályán működő ember lesz?

Milller űr: Innen. Aki költőnek születik, az költő 
lesz minden viszonyok közt. S megesik, hogy gazdag 
ember fia is poétává lesz, ha t. i. annak született.

Spekuláné: Ez talán a világ legboldogabb em
bere . . .  Azt hiszem, hogy egy költő, akinek va
gyona is van, nem cserél a Herkó Páterrel se.

Milller úr: Vannak arra is példák, hogy a köl
tők, akik anyagi javakban dúskáltak, mégis sze
rencsétleneknek érezték magukat.

Spekuláné: Különös. . .  Én például úgy képze
lem, hogy az a Madách Imre, aki csodából ugyan-
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abban az esztendőben született, mint Petőfi, na
gyon boldog lehetett. Ő is halhatatlan költő és 
amint nekem beszélték, ezerholdas nagybirtokos 
volt. . .  Láttam tőle az Ember Tragédiáját. Nem ér
tettem meg mindent, mert a szerző, amint az iro
dalomtudósunk magyarázta, filozófus volt — ami 
nagy bolondság az olyan embertől, akinek annyi 
a földje, — de a mü tartalma nagyon szép lehet, 
mert máskülönben a színház nem költött volna 
majdnem annyit a díszleteire, mint egy operet
tére . . .  Ami engem különösen érdekel, az, hogy 
mind a két költő ugyanabban az évben született 
s most egyszerre ünnepük a percentuáriumjukat.

Müller úr: A centennáriumukat.
Spekuláné:lgen. Mintha összebeszéltek volna... 

Vájjon ismerték-e egymást Petőfi és Madách?
Müller úr: Nem lehetetlen. De hogy össze nem 

beszéltek a születésük dolgában, az egészen biztos.
Spekuláné: Majd kérem Madáchnak a müveit is. 

Ha nekem egy kevéssé magasak is, a lányom 
majd megérti az irodalomtudós segítségével. . .  
És aztán tudja, mit szeretnék? Egy terjedelmes 
és részletes életrajzot Petőfiről.

Müller úr: Van itt egy Ferenczytől három kötet
ben. Nem lesz az túlnagy?

Spekuláné: Szó sincs róla. Nem bánnám azt se, 
ha hat kötet volna. Nekem ez az ember nagyon 
rokonszenves.

Müller úr: Ferenczy?



Spekuláné: Nem, Petőfi. Nekem az nagy öröm, 
hogy ő olyan szegény sorból kiindulva, olyan sokra 
tudta vinni. Egészen alaposan óhajtanám ismerni 
az életbiografiáját, amely, úgy sejtem, sokban ha
sonlíthatott az enyémhez. Én is szegény, de becsü
letes embereknek a tehetségtelen gyermeke vol
tam és Istennek a- segítségével s az uramnak a 
szorgalmával ma abban a helyzetben vagyok, hogy 
— de nem akarok dicsekedni.. .

Müller úr: Attól tartok, hogy kevesebb hason
latosságot talál majd kettőjük életpályája közt, 
mint gondolná...  Mert hiszen Nagysád nem volt 
se diák, se színész, se katona, se szerkesztő, se 
költő, se szabadsághős.

Spekuláné: Mindegy . . . Mégis jól esik látni, 
hogy kicsi emberek akkorára megnőhetnek, s nem 
tehetek róla, hogy ilyenkor magamra is gondo
lok . . .  És aztán nagyon szeretem az irodalmat. 
Ha megint lesz egy ilyen percentuárium, majd le
gyen szíves figyelmeztetni.

Müller úr: Nem fogom elmulasztani. . .  De meg
jegyzem, hogy nemcsak azok a jeles költők, akik
nek a centenáriumát most ünnepük.

Spekuláné: Jó. Nem ragaszkodom kizárólag a 
százesztendősekhez.

Müller úr: Tehát küldhetek még néhány költőt 
haza?

Spekuláné: Nem bánom. Isten velel
Müller úr: Kezét csókolom!
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Spekuláné meglátogatja Müller urat a könyves
boltjában és így szól hozzá:

— Elolvastam az egész életbiográfiát ától cettig.
Müller úr: A Petőfiét?
Spekuláné: Igen, a Ferenczytől. És csodálom 

ennek az embernek a sokoldalúságát.
Müller úr: A  Petőfiét?
Spekuláné: Dehogy I Ferenczyét.
Müller úr: Mért találja ezt a derék tudóst sokol

dalúnak? Talán mert sok oldalra terjed az életrajz, 
amelyet a nagy költőről írt?

Spekuláné: Nem, hanem azért, mert festő létére 
olyan kitűnően tud írni.

Müller úr: Most hallom először, hogy a Petőfi 
biográfusa festeni is szokott.

Spekuláné: Óh, hát maga se olyan szörnyű tu
dós, mint gondoltam! És én se vagyok annyira tu
datlan, mint hittem, mert lám, én láttam tavaly 
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Budapesten egy kiállításon akárhány Ferenczy- 
képet s csak azért nem vettem meg valamelyiket, 
mert nem értek a festészethez és mert rettentő 
drága volt.

Müller úr: Az, kérem, egy más Ferenczy volt. 
Az Ferenczy volt, a festő.

Spekuláné: Nem értem.
Müller úr: Ez két különböző Ferenczy. Az egyik 

az életíró, nem fest, a másik a piktor, nem ír élet
rajzot. Az előbbit Zoltánnak, az utóbbit Károlynak 
hívják.

Spekuláné: Az ember mindig tanul s a tudomány
nak vannak olyan finomságai, amelyekre nem köny- 
nyü rájönni. Ez is olyan. De mindegy, ha ez a Fe
renczy nem is fest, igen szépen írta le Petőfi éle
tét. És mondhatom, hogy ez a litográfus szörnyű 
ügyes ember lehet.

Müller úr: Biográfus, nagyságos asszonyom. És 
miben áll az ügyessége?

Spekuláné: Hát abban, hogy nem jön zavarba, 
ha beszélni kell neki.

Müller úr: Honnan gondolja ezt?
Spekuláné: Arról, hogy Petőfi mindössze huszon

hat évet élt s a tipográfusa olyan sokat tudott írni 
róla, mintha száz esztendeig élt volna. Elzának az 
asztalán fekszik egy életrajz Goethéről, aki az iro
dalomtudósunk szerint nyolcvanhárom évig élt és 
ez az életrajz — akár hiszi, akár nem — csak két 
kötet. Tehát vagy Petőfi volt sokkal nagyobb költő,
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mint Goethe, vagy pedig Ferenczy tud jobb lito
gráfiát írni, mint az, aki az öreg Goethe életrajzát 
csinálta.

Miiller úr: Ezek eldöntetlen kérdések, amelyek
ről a jövő van hívatva ítélni.

Spekuláné: Majd várunk . . .  Mondja, kérem, mi
lyen munka egy ilyen életrajz ? Ugy-e, tudományos?

Miiller űr: Annak mondható.
Spekuláné: Milyen érdekes! Ki hitte volna tíz 

esztendő előtt, hogy én valamikor tudományos 
müvekben fogok gyönyörködni?

Müller úr: Valóban senki. De a háború többi kö
vetkezményeit se sejtettük akkor.

Spekuláné: Azt hiszi, a háború következménye 
az, hogy ezt az életbiográfiát olvasom?

Miiller úr: Van némi összefüggés a két esemény 
között. . .  Ha nincs háború, akkor ennek a munká
nak az ára most is csak tizenkét korona volna és 
nem venné meg senki. Most ellenben olyan sokba 
kerül, hogy a gazdag ember is megveszi.

Spekuláné: De nem azért, mert ennyi pénzbe ke
rült; ha félannyi lett volna az ára, akkor is szíve
sen megszereztem volna. Leginkább azért kíván
tam meg, mert érdekelt Petőfinek a regényes sorsa 
. . . Már régen bámulom őt, aki oly rövid ideig élt 
és annyi kötet verset írt össze, hogy az becsületére 
válna bármely aggastyánnak. Nem hiszem, hogy 
van a világon költő, aki ezen a téren ily rikordot 
ért el.



Müllerúr: Rekord, kérem, nagyságos asszonyom. 
Ezt rekordnak mondják és nem rikordnak.

Spekuláné: Köszönöm . . . Ilyenkor látja az em
ber, hogy milyen nehéz tudomány a műveltség. A 
múltkor egyszer újságírásról volt szó, s azt talál
tam mondani, hogy a Budapesti Hírlapban nagy
szerű reportot olvastam egy vasúti összeütközésről. 
Erre kijavított az irodalomtudós és megtanított, 
hogy azt nem reportnak hívják és nem rapportnak, 
hanem riportnak. Most — tessék! — rikordot mond
tam és maga rekordja javítja ki. Sehogyse jó. Akár
hogy ejti ki az ember ezeket a külföldi szavakat, 
mindig rosszul mondja. Legjobb lesz, ha ezentúl 
egyáltalán nem használok ilyen vidéki kifejezése
ket. —

Müllerúr: Ez igen üdvös elhatározás, nagyságos 
asszonyom. De attól tartok, épp oly kevéssé fog ra
gaszkodni hozzá, mint én a fogadalmamhoz, amely 
szerint többé sose szivarozok. Pár óra múlva már 
megint rágyújtok . . .

Spekuláné: Olyan nehéz leszokni ezekről a kül
földi szavakról?

Müller úr: Bizony, azokra csak rászokni könnyű. 
Leszokni róluk nagyon nehezen lehet. A legelőke
lőbb írók is használják. De ők természetesen — jól.

Spekuláné: Talán mégse! Petőfi verseiben nem 
igen fordulnak elő.

Müller úr: Igen jól figyelte meg nagyságos asz- 
szonyom. A poéták kevésbbé használják ez idegen

29



szólamokat. Furcsa is volna, ha egy lírai költemény
ben ezt a szót olvasnék: inkompatibilis. Vagy ezt: 
mentalitás. Ellenben a prózaírók —

Spekuláné: Prózaíróknak, nemde, azokat az író
kat nevezik, akik végigírják a sorokat, megkülön
böztetésül azoktól, akik üres helyet hagynak a 
papiroson, amint azt Petőfinél is tapasztaltam?

Müller úr: Az iskolában ugyan nem így szokták 
magyarázni, de a nagyságos asszony tagadhatat
lanul igen plasztikusan fejezte ki a különbséget, 
amely a kétféle írás közt tátong.

Spekuláné: Hiszen természetes eszem van én
nekem,hálaistennek. Csakaközmüveltséghiányzik.

Müller úr: És ehhez is napról-napra jobban kö
zeledik.

Spekuláné: Én bizony még nagyon tudatlannak 
érzem magam. Főleg férfiak közt, akik annyi min
dent tudnak.

Müller úr: Mit csinálnának szegények, ha még ez 
az egy előnyük se volna a nőkkel szemben? . . . 
De mennyire eltértünk a tárgyunktól! Legközelebb 
mit szándékozik olvasni?

Spekuláné: Az Elza tanára azt tanácsolja, hogy 
szerezzek be egy lekszi Kohn-t. Ennek, mondja ő, 
nem szabad hiányozni egy műveletlen család asz
taláról sem. Azzal biztat, hogy az pótol egy egész 
könyvtárt, s hogy megvan benne minden, amit csak 
tudni kíván az ember.

Müller úr: Úgy van, de arra mégis vigyázni kell, 
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hogy az ember ne akarjon olyat, ami hiányzik be
lőle, mert azt hiába keresné benne.

Spekuláné: Egy kis gyakorlat után majd tudni 
fogom, hogy hogy’ kell azt forgatni.. .  De mit gon
dol, megtalálom-e majd, amit keresek? Mert az 
ilyen dolgokban nagyon járatlan vagyok!

Miiller úr: A lexikonnak éppen az a nagy előnye, 
hogy mentül tudatlanabb az ember, annál nagyobb 
hasznát veszi.

Spekuláné: No, akkor én nagy hasznát fogom 
venni. . .  És vájjon mennyi idő alatt lehet ezt a 
lexit megtanulni?

Miiller úr: Erről egyszer s mindenkorra jó lesz 
lemondani. A legokosabb ember se tudja mind, 
ami benne foglaltatik.

Spekuláné: A  mi tanárunk se?
Miiller úr: Nagyot mondok, még ő se . . .  Ernő, 

vegye elő azt a Pallas-t, és mutassa meg a nagy
ságos asszonynak. Egyelőre csak egy kötetet.

Spekuláné: Hány ilyen van?
Miiller úr: Tizenhat.
Spekuláné: Borzasztó!. . .  Aki ezt a tizenhat bib

liát írta, még Petőfinél is termékenyebb volt és 
bizonyos, hogy nagyon öreg lett.

Miiller úr: Igen elmés gondolat, asszonyom. Mert 
ha egy ember írta volna ezt az óriás müvet, az bi
zonyára beleöregedett volna, mire a Zsuzsok-kal, 
a mü utolsó cikkével elkészült. De hát sokan dol
goztak rajta.



Spekuláné: Ugyan hányán?
Müller úr: Száznál is többen. Csupa jeles tudós.
Spekuláné: Hiszen akkor nagyszerű mű leheti 

Megtartom.
Müller úr: De az ára —
Spekuláné: A közművelődésért szívesen költők. 

Majd elspórolom másutt. . .  De még egyet. Nincs 
ezekben a vastag könyvekben valami olyan, ami 
nem való lányoknak? Mert szeretném, ha az Elzám 
is tanulna belőle.

Müller úr: Egészen nyugodtan adhatja a leánya 
kezébe.

Spekuláné: Örömmel hallom...  A kérdést azért 
vetettem föl, mert a nőegyleti gyűlésen tegnap 
egy könyvről volt szó, amelyet a férfiak nyíltan 
és az asszonyok titokban olvasnak. Állítólag min
den benne van, aminek nem volna szabad bent 
lenni, és semmi sincs benne, amit a nevelőinté
zetekben tanítanak, ami annál csodálatosabb, mert 
francia ember írta, aki pedig szokta tudni, hogy 
mi illik.

Müller úr: Bizonyosan a Margueritte-féle új re
gényről volt szó, amelyben egy leánynak a legény
élete volt leírva.

Spekuláné: Nem tudom, csak félfüllel hallgattam 
oda, mert én morális erkölcsű vagyok és közmű
velődésből olvasok, nem pedig azért, hogy dugni 
kelljen leányom előtt a könyvet.

Müller úr: Nagyon egészséges elvek, de egye- 
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dűl áll velük. . .  Mit gondol, hány példányt adtam 
el abból a hírhedt regényből? Ötvenhatot. 

Spekuláné: És voltak nők is a vevők között? 
Müller úr: Voltak férfiak is.
Spekuláné: Ez már botrány . . .  Az isten áldja 

megl
Müller úr: Kezét csókolom!



V.

Spekuláné: Kitűnő dolog egy ilyen lexikon. 
Nagyon meg vagyok vele elégedve, és nem saj
nálom a pénzt, amelyet az uram egy kicsit morogva 
fizetett érte. Mondtam neki, hogy az étnber ne so
kalja az áldozatokat, amelyeket a közművelődésért 
hoz. Nem fogják talán soha azt állíthatni róla, hogy 
a felesége müveit asszony; hát legyenek kényte
lenek beismerni legalább annyit, hogy közműve
lődésre törekszik. S ennek a bizonyítására egy 
ilyen lexikon nagyon alkalmatos.

Müller úr: Helyesen fogja föl a dolgot, nagysá
gos asszonyom.

Spekuláné: Hiszen fölfogásom van nekem, hála 
az égnek, csak a műveltségem hiányos. De remé
lem, hogy ha szorgalmasan tanulgatom ezt a Pal- 
last, lassan-lassan majd csak kimüvelődök... Tudja, 
mi tetszik nekem legjobban ezekben a nagy köny
vekben? Az, hogy minden írónak megvan bennük
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az életrajza. Mert én egyelőre legszívesebben az 
irodalommal foglalkozom. Ez mégis csak köny- 
nyebb, mint a művészet. . .

Müller úr: Hogy’ érti ezt asszonyom?
Spekuláné: Egy könyvet, ha magyarul van írva, 

és érdekes történet van benne, könnyen megértek, 
s a képekről, meg a szobrokról, megvallom, sohase 
tudom, hogy mit tartsak.

Müller úr: Sokan vannak így velük.
Spekuláné: És vájjon, mi lehet ennek az oka?
Müller úr: Talán az, hogy nincsenek magyarul.
Spekuláné: Ilyenformán leh e t. . .  De hát hogy’ 

történik mégis, hogy a mükiállitásokat annyian ke
resik föl? A múltkor utaztam Bécsben és Budapes
ten, s a kiállítási termek annyira tele voltak láto
gatókkal, hogy nem tudtak elférni egymástól.

Müller úr: Ezt a lelkesedés teszi. A könyvesbol
tok soha sincsenek ennyire tele. Könyvekért nem 
tudnak ennyire rajongani azNemberek.

Spekuláné: Vájjon miért?
Müller úr: Mert jobban értik őket.
Spekuláné: Nagyon érdekes. Tehát azért, amit 

nem ért, jobban lelkesedik a közönség, mint azért, 
amit fel tud fogni?

Müller úr: Ügy látszik.
Spekuláné: Akkor én még se vagyok egészen 

közönséges asszony. . .  Én akkor kivétel vagyok, 
mert a könyvekért lelkesedek, amelyekhez mégis 
csak többet értek, mint a festményekhez.
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Milller úr: Nagyon dicséretes kivétel, kedves 
nagyságos asszony, és becsületére válik, hogy 
nem affektál olyan érdeklődést, amely a lényétől 
távol van.

Spekuláné: Köszönöm az elismerést.. .  De még 
valami nagyon tetszik nekem ezekben a könyvek
ben, amin nem győzök bámulni.

Milller úr: ? ? ?
Spekuláné: Az, hogy a tudnivalók betűrendben 

következnek bennük egymásután, akár egy szótár
ban. Szeretném tudni, ki volt az a lángész, aki ezt 
az újítást kigondolta? Mert minden bizonnyal nagy 
lángész volt.

Milller úr: A zseniális tudós neve előttem is is
meretlen ... Vissza kellene mennünk a középkorba, 
sőt talán az ókorba is, ha föl akarnók fedezni... Már 
az régi, nagyon ősi szokás, hogy szótárak és lexi
konok ábécérendben sorakoztatják föl a közle
ményeiket.

Spekuláné: Ez tehát nem új dolog?
Milller úr: Nem, sőt nagyon régi.
Spekuláné: Az ember mindig tanul.. .  És voltak 

már régebben is ilyen lexik?
Milller úr: Már évszázak előtt is. Ezek közül a 

legterjedelmesebb Németországban jelent meg és 
közel 200 kötetből állott.

Spekuláné: Elgondolni is borzasztó! Persze szor
galommal mindent lehet.

Milller úr: És tudománnyal. De ez a kolosszális 
36



munka, amelyet különben enciklopédiának hívnak, 
nem az úgynevezett nagyközönségnek való, amely
hez nagyságos asszony is tartozik, hanem tudó
soknak.

Spekuláné: Az ember sok újat h a ll. . . Ént azt 
hittem mindig, hogy tudósok nem szorulnak ily 
müvekre, hogy nekik a tudomány nem a könyvtá
rukban, hanem a fejükben van, s hogy ha egy tu
dósnak szüksége van egy könyvre, hát azt szépen 
megírja magának.

Miiller úr: Ebben tévedni méltóztatik. A tudósok 
nem maguknak írnak, hanem a többi tudósoknak 
és azoknak, akik tudósokká akarnak lenni.

Spekuláné: Szóval: egymásnak. Ez nagyon ér
dekes.

Miiller úr: Úgy van. De ez aztán az egyetlen 
érdekes, amit találhatunk rajtuk. Mert máskülön
ben ezek a jó urak sokkal tudományosabbak, sem
hogy valami nagyon érdekesek lehetnének.

Spekuláné: Ezt belátom. Sőt tapasztaltam is. Mert 
voltam tavaly egy nyugati matinén — igazán nem 
tudom mért hívták így és mért nem keletinek, — 
ahol költők olvasták föl a verseiket, és mondhatom 
magának, hogy mindegyik érdekesebb volt, mint 
a mi irodalomtudósunk.

Miiller úr: Ez általános nézet. De hozzájárul egy 
kicsit az is, hogy a költők, mielőtt megöregszenek, 
rendesen fiatalok — a Nyugat poétái például mind 
ilyenek, — a tudósok pedig valószínűleg a sok ta-
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nulásnál fogva, már ifjúkorukban is öreges benyo
mást tesznek.

Spekuláné: Úgy van, s így annál szebb tőlük, 
hogy nem irigykednek a költőkre, akik oly sokkal 
jobban tetszenek a nőknek. Ez a Ferenczy például, 
aki valószínűleg igen érdemes tudós, három vas
tag kötetet szentelt Petőfinek, pedig biztos benne, 
hogy ha huszonnégyet írna róla, még akkor se válna 
olyan érdekes férfiúvá, mint Petőfi, aki az ő korá
ban már rég halott volt. És itt a mi irodalomtudó
sunk, aki — mint mondja — most azzal foglalko
zik, hogy Madáchról szerkeszt egy könyvet, ő  is 
bizonyosan tisztában van vele, hogy sokkal ke- 
vésbbé érdekes, mint az Embertragédiás, és mégis 
önzetlenül írja az életbiográfiáját. S az élő költők 
ebben a tekintetben, azt hiszem, még túltesznek 
a halhatatlanokon, mert a szép fürtös fejükkel s 
az ábrándos szemükkel hódítják meg a közönsé
get és különösen a nőket, akik, magamról tudom, 
imádják a költészetet. Mondom, megható, ha lát
juk, hogy a tudósok, akik sokkal szorgalmasabbak, 
mint a költők, és többet írnak róluk, minden irigy
ség nélkül teszik őket híresekké azáltal, hogy 
egész könyvekben rajzolják az életüket és fejte
getik müveiket.

Müller úr: A valódi tudós mind szerény, kedves 
nagyságos asszony.

Spekuláné: Mint minden igazi érdem. Én se di
csekszem azzal, amit a jótékonyságterénmüvelek...
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És, úgy-e, a költők kevésbbé szerények, mint a 
tudósok?

Müller úr: Sokkal kevésbbé. Minden más szépet 
és jót el lehet mondani róluk, de éppen azt, hogy 
szerények, nem! Mert a szerénység, meg a költé
szet nem egy anyaméhből született.

Spekuláné: Ezt én is tudom. A költő és a sors
harag született egy anyaméhből.

Müllerúr: Jól emlékezik, nagyságosasszonyom... 
Épp azért bele kell nyugodnunk, hogy az ember 
vagy költő vagy szerény, de egyszerre nem lehet 
mind a kettő.

Spekuláné: Hogyan? Hát költeményeket írni: 
szerénytelenség?

Müllerúr: Isten mentsen. A szerénytelenség csak 
akkor kezdődik, mikor a vers már meg van irva... 
Mert lássa, kérem, a költő derüre-borúra szidja a 
kortársait, akik közt pedig igen derék emberek is 
vannak: aztán szerelmes egy királynőbe, vagy leg
alább is egy hercegnőbe és megveti azokat a csi
nos polgárleányokat, akik bomlanak érte; okosabb 
akar lenni a politikusoknál, akik pedig sokkal fur
fangosabbak nála; a legteljesebb biztonsággal jó
solja meg a jövőt, stb. Mind oly dolgok, amelyek 
egyenes ellentétben állnak minden szerénységgel.

Spekuláné: Nagyon érdekes. És mondja, ez is 
bent van a lexiben?

Müller úr: Nincs benn. Ott adatok vannak föl
halmozva és nem vélemények.
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Spekuláné: Ez hát a maga véleménye?
Müller úr: Az enyém és sok másoké.
Spekuláné: Én, ha magának volnék, nem beszél

nék ilyen őszintén. Hiszen rontja az üzletét!
Müller úr: Hogy-hogy?
Spekuláné: Mert költők müveivel kereskedik. S 

ha rosszat mond a szerzőikről, esetleg elriaszt va
lakit attól, hogy megvegye egy ilyen szerénytelen 
pasas verseit.

Müller úr: Ezzel szemben tudósok munkáit is áru
sítom, akiknek a szerénységét annyira kiemeltem.

Spekuláné: Az én ideálom, nézze, Müller úr, 
mégis egy olyan költő volna, aki szerény is. És 
akár még él, akár már meghalt, tudnék iránta any- 
nyira érdeklődni, amennyire azt a hitvesi hűség 
megengedi. . .  Nincs egy ilyen költője raktáron?

Müller úr: Talán van is . . .  Végre is, én minden 
költőnek a privát jellemét nem ismerem, s akad
hat köztük olyan csoda, aminőt a nagyságos asz- 
szony óhajt. De ez aligha lesz a kitünőbbek közül 
való.

Spekuláné: Mit akar mondani ezzel?
Müller úr: Hogyha találunk egy szerény költőt, 

az csak nagyon szerény költő lehet.
Spekuláné: Még se értem.
Müller úr: Azt akartam mondani, hogy ha egy 

költő szerény, akkor a tehetsége is szerény.
Spekuláné: Mostmárkapiskálom. Ez úgy értendő, 

úgy-e bár, hogy mentül tehetségesebb a költő —
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Mffller úr: Annál kevesebb tehetsége van a sze
rénységre.

Spekuláné: Ez mégis sajnálatos.
Müller úr: Azt ajánlom, hogy ezzel ne törődjön, 

mert ha költőről van szó, az a fődolog, hogy a ver
sei legyenek jók.

Spekuláné: Igaz, de egy illúziómmal megint ke
vesebb van. Eddigelé ugyanis azt hittem, hogy a 
költők a legtökéletesebb lények a világon.

Müller úr: Ebből ki kell ábrándulni. Nem szabad 
lehetetlenséget kívánni tőlük. Elégedjünk meg az
zal, hogy ők írják a legszebb verseket.

Spekuláné: Éppen ez az ... Úgy gondoltam, hogy 
ha valakinek remek gondolatai vannak és azokat 
szép versekben tudja elmondani, az csak tökéletes 
ember lehet. Eszerint hát az se lehetetlen, hogy a 
költők közt rossz emberek is találkoznak.

Müller úr: Bizony. De ezt föl se kell venni, mert 
vannak olyan rossz emberek is, akik nemcsak nem 
írnak, de még csak nem is olvasnak verseket.

Spekuláné: Ezek telj esen elvetemedettek... Most 
egy ideig nem vásárolok könyvet, mert belemé
lyedtem a Pallasba . . .  Csak azt a regényt kíván
nám mégis elolvasni, amelyről a múltkor szó volt.

Müller úr: Ahá, a La Gargonne-t!
Spekuláné: A zt. . .  Elítélőleg nyilatkoztam róla 

tegnap s a hölgyek kinevettek és prűdnek mond
tak. Otthon első dolgom volt megnézni a lexi- 
ben, hogy mit jelent ez a szó: prűd, s nem szeret-
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ném, ha ilyennek kiáltanának ki. Tehát meggyőző
désem ellenére elolvasom. De ne tessék hazakül- 
deni, mert valahogy Elza kezébe kerül. Elviszem 
magammal.

Miiller úr: Ernő! Csomagoljon be egy Margue- 
ritte-et! Ha elolvasta, féláron szívesen visszavál
tom, mert nem való könyvtárba. És jelentkezett 
már néhány vevő, aki hajlandó félárat, sőt 60%'Ot 
is adni egy olvasott példányért.

Spekuláné: Jól van. Mihelyt elolvastam, elho
zom vissza, mert én is jobb szeretem, ha ilyen 
immorális erkölcsű könyv nincsen a házamban. Az 
isten áldja meg, Müller úr!

Miiller úr: Kezét csókolom!



E vázlatok hősnője szokatlanul korán, már reg
gel féltízkor, beront a könyvkereskedésbe és kérdi:

— Megvannak-e, kérem, Ohnet Györgynek az 
összes színmüvei?

Sajnálkozva felelte Müller úr, a könyvárus:
— Bizony nem szolgálhatok velük, de néhány 

regény van tőle raktáron.
Spekuláné: A regényeit végtelenül szeretem, de 

most a drámái iránt érdeklődöm.
Müller úr: Ohnet nem valami termékeny dráma

író, nincsenek neki „összes színmüvei“ s mindösz- 
sze is csak néhány regényét dramatizálták.

Spekuláné: Csak néhányat? Az nagy kár. . .  Teg
nap láttam a Vasgyáros című darabját és mondha
tom, ritka műélvezettel gyönyörködtem benne. 
Csak sajnálni lehet, hogy ő is nem írt harminchat 
drámát, mint Shakespeare,— szívesen megvenném 
mindannyit s a pénzt, amit kóstálnának, nem tar
tanám kidobottnak, mert az irodalomra szívesen 
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költők. S meg kell őszintén vallanom, még ha ki
nevet is, hogy a Vasgyárosnál jobbízüt sírtam, mint 
Rómeó és Júliánál, pedig ez is elég siralmas darab.

Miiller úr: Talán azért esett a sírás itt jobban, 
mert Shakespeare tragédiájában a szerelmesek 
meghalnak, Ohnet-nak a darabjában pedig egy
máséi lesznek.

Spekuláné: Meglehet. Én egyszerű női egyéni
ségvagyok és jól tudom, mennyi tanulnivalóm van 
még s nem merek határozott ítéletet mondani, de 
azt hiszem, egy kis józan eszem nekem is van és 
úgy gondolom, hogy ezt a Shakespeare-t egy kicsit 
túlbecsülik.

Müller úr: Bemard Shaw is ezt állítja.
Spekuláné: Nem tudom, ki ez az úr, vagy ez az 

úrnő, de örülök, hogy egyvéleményen van velem. 
Mert, lássa, ez a Hamlet nagyon érdekes darab; az 
ember nagy részvéttel viseltetik a szegény kisem
mizett trónörökös iránt, akinek a nagybátyja nem
csak a trónját, de az anyját is elveszi, de távolról 
se annyira érdekfeszítő, mint a Vasgyáros.

Müller úr: Már az tagadhatatlan, hogy a Vas
gyáros nagyon érdekfeszítő.

Spekuláné: Ugy-e? Már pedig színházban, mozi
ban a fő az érdekfeszítés. Tettem is erre nézve egy 
megfigyelést.

Müller úr: Közölje azt velem, kedves nagyságos 
asszony. Kegyednek nagyon jó megfigyelései 
vannak.



Spekuláné: Rájöttem, hogy Shakespeare és kü
lönösen az ő híres Hamletje, a magasabb intelli
genciának tetszik, azoknak, akik sokat olvastak és 
nálunk egyszerű embereknél közmüveltebbek, míg 
a Vasgyáros és a hozzá hasonló érdekfeszítő drá
mák a magunkfajta népeknek nyerik meg a tetszé
sét, akik még csak készülünk a közművelődésre, 
akik nem filozofálunk és egészséges, de polgári 
ésszel gondolkozunk.

Milller úr: Van valami a dologban.
Spekuláné: Én nem vagyok kritikus, de azért 

egyet s mást föl tudok fogni és észrevettem, hogy 
Hamlet a gondolkodók és a gondolkodás, a Vas
gyáros pedig a munkás ember és a munka drámája.

Müller úr: Ebből a szempontból még nem tár
gyalták ezt a kérdést és Nagyságos asszony az 
első, aki összehasonlítja Ohnet-t Shakespeare-rel.

Spekuláné: Valakinek csak el kell kezdeni. . .  
Hamletről nem akarok bővebben nyilatkozni, mert 
erről a műről, amint az irodalomtudósunk mondja, 
már egy egész könyvtárat összeírtak (bár én soha
sem tudtam belátni, hogy mért kell ilyen módon 
szaporítani a könyveket, amelyekből már úgyis 
elég van), de a Vasgyárosról megvan a magam 
szerény véleménye.

Müller úr: S az?
Spekuláné: Hogy ez egyike a legerkölcsösebb 

irodalmi müveknek talán az egész világon, mert a 
munka győz benne az osztálygőg fölött. És így nem
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csoda, hogy azoknak, akik dolgoznak s mint én is, 
meg az uram, a munkájuk által tettek vagyonra 
szert, nagyon tetszik a darab, amelyben a polgári 
munka fényes diadalt arat az arisztokraták semmit
tevése és elfogultsága fölött. Azt lehetne mondani, 
hogy ez a kitűnő színdarab: a munka apotézise.

Miiller úr: Apoteózisa, nagyságos asszonyom.
Spekuláné: Hiszen így mondtam.. .  Ez a Derblay 

éppen olyanfajta nagyiparos, mint az én uram, aki 
polgári munkával és ernyedetlen szorgalommal 
szerezte a vagyonát, míg a Claire családja és az 
unokafivére, Bligny herceg, csak elverni tudták, 
amit az őseiktől örököltek s mégis olyan gőgösek 
az alsóbbrendüekkel szemben, mintha még a kas
télyaik az övéik volnának. A vasgyáros bezzeg 
megmutatja nekik, hogy a munka nemesít és sok
kal többet ér az elegáns semmittevésnél. így aztán 
meg is hódítja a feleségét, aki alapjában véve derék 
nő — mert a főnemesek közt is vannak finom gon- 
dolkozásúak — és a darab ennélfogva úgy végző
dik, hogy a néző elégedetten megy el a színházból, 
s nem úgy, mint Shakespeare szomorújátékainál, 
ahol a színpad tele van halottakkal s az ember olyan 
hangulatban megy haza, mintha temetésről jönne.

Miiller úr: A világért se akarom Shakespeare-t 
védelmezni, de hát szomorújátékoktól nem lehet 
azt kívánni, hogy mulattassanak és megnevettes
senek bennünket.

Spekuláné: Ebben meg magának van igaza. De 
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hiszen éppen azért olyan tökéletes darab a Vas
gyáros, mert komoly tartalma van, nem viccelnek 
benne és a vége mégis kielégítő, a becsületes munka 
diadalt arat s az erény elnyeri méltó jutalm át. . . 
Én azt hiszem, hogy ez az Ohnet György nagy mű
vész lehet.

Müller úr: Gondolja?
Spekuláné: Igen. Az első felvonás befejezése 

olyan sikerült, hogy ezt csak a legnagyobb művész 
eszelhette ki. Amikor Claire kisasszony hirtelen 
elhatározza magát, hogy feleségül megy a vasgyá
roshoz s azt mint jegyesét mutatja be a léhütő her
cegnek, aki őt egy csokoládégyáros lányának a 
millióiért cserben hagyja, az olyan meglepő és any- 
nyira hatásos, hogy az ember az elragadtatástól 
libabőrt kap. Nem kevésbbé művészi a második fel
vonás vége, ahol Derblay azt a nagyszerű kijelen
tést teszi: „Szeretlek, de megtörlek!“ Ez talán még 
az elsőn is túltesz, mert a közönség felvonásköz
ben nem is tud egyébre gondolni, mint arra, váj
jon a rokonszenves vasgyáros hogyan fogja ezt a 
büszke nőt megtörni? És még egy mondása van 
neki a harmadik felvonásban, amelyet klasszikus
nak tartok, amikor Claire kiutasítja Bligny herceg
nét, aki kokettírozni próbált az urával s Derblay 
így szól nemesen: „Amit Derblay né asszony tesz, 
az jól van téve.“ Itt megmutatja a vasgyáros az 
arisztokratáknak, hogy nem muszáj kastélyban szü
letni és grófnak vagy hercegnek lenni annak, aki
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úriember módjára akar viselkedni s hogy a lova
giasság nem a főuraknak és a többi nemeseknek 
a privilégiuma, hanem a lelki nemeseké.

Müller úr: Tagadhatatlan, hogy Ohnet-nek mind
egyik felvonásában van egy mondás, amely hatá
sosan hangzik. Mégis azt tanácsolnám a nagyságos 
asszonynak, hogy ne helyezze őt Shakespeare fölé, 
mert általában az a vélemény —

Spekuláné: Hogy a híres angol költő magasan 
Ohnet fölött á ll . . .  Tudom. . .  De hát mondja, ké
rem, nem lehet, hogy ez csak egyszerű előítélet, 
mint az is, hogy a régi kastélybirtokosok fölöttük 
állanak az új palotatulajdonosoknak?

Müller úr: Mit tart erről a kérdésről az Elza kis
asszony professzora?

Spekuláné: Körülbelül azt, amit ön. És én azért 
jöttem ide, mert reméltem, hogy mi ketten, ön, ked
ves Müller úr és én, jobban fogjuk egymást meg
érteni.

Müller úr: Ne vegye rossz néven, ha ebben a 
kérdésben nem tudunk egészen megegyezni. Mi 
régenmüveltek . . .

Spekuláné: Értem. Önök jobban értenek a szín
bírálathoz. S azt hiszi, hogyha én tovább fogok mű
velődni, akkor nekem is jobban fog tetszeni Ham
let, mint a Vasgyáros?

Müller úr: Nagyon valószínű.
Spekuláné: Belenyugszom hát, hogy bizonyos 

idő múlva nekem is Hamlet és Ofélia jobban fog
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konveniálni, mint Derblay és Claire, de sohase fo
gom elfelejteni Ohnetnak és örökké fogom őt di
csérni, amért a Vasgyárosban megírta a munka 
apó, — hogy is mondtam az imént?

Müller úr: Apoteózisát. Ez az érdeme minden
esetre megmarad Ohnet úrnak.. .  Kívánja olvasni 
azt a pár regényt, amely tőle raktáron van?

Spekuláné: Köszönöm, nem. Olyan könyveket 
szeretnék, amelyek elősegíthetnek abban a szán
dékomban, hogy én is régi müveit legyek.

Müller úr: Őszintén szólva, ez bajos dolog. Az 
újgazdag, ha még oly magas adókat fizet, se lesz 
régi milliomos s az újmüveit, ha megszűnik is Ohnet-t 
mint klasszikust imádni, azért még nem lehet régi 
kultúrájú. Csak az újabb nemzedék, az újgazdagok 
és újmüvelődők leszármazottja lehet régi gazdag 
és ősmüveit.

Spekuláné: E szerint a lányom . .  .
Müller úr: Igen, kedves nagyságos asszony, Elza 

kisasszony már olyanformán lehet gazdag és mű
velt, mintha az ősei mindig palotában és könyvek 
között éltek volna.

Spekuláné: Nekem ez elég. Hiszen az ember a 
gyermekeinek és a gyermekeiben é l . .  . Máskor 
majd óvatosabb leszek az ítéleteimben s csak ak
kor fógom őket kimondani, ha előbb nálam művel
tebbektől hallottam őket. Isten velel

Müller úr: Kezét csókolom I



A kitűnő asszonyság dernier chic-kalapban s a 
„Dame“-ról leszedett díszes új ruhában benyit a 
könyvkereskedésbe s így szól:

— A múltkori vásárlással meg vagyok elégedve.
— Örülök rajta, — mondja a könyvárus. — Tet

szettek a könyvek?
Spekuláné nemrég Shakespeare összes drámai 

müveit vette meg hat csinos vászonkötésben s most 
ezekről van szó.

— Nagyon jó dolgok, — felelte az úrhölgy.
De hamar hozzátette:
— Persze vannak gyengébbek is köztük . . .
A köny várús, aki valószínűleg tudta, hogy a nagy 

költő nem minden müve egyforma értékű, mégis 
elbámult, mikor a vevője ezt oly határozottsággal 
állapította meg, amely becsületére vált volna'Ber- 
nard Shawnak is. S feleletül csodálkozásában hir
telen nem is mondhatott egyetlen betűnél többet, 
de ez így hangzott:



— Óh!
— No igen, — folytatta kritikáját az asszonyság. 

— Ha az ember három tucat színmüvet szerkeszt, 
akkor nem sikerülhet mindannyi egyformán.

— Ez olyan igazság, amely ellen Brandes se 
szólhatna semmit, — hagyta helyben a kereskedő.

— Ki az az úr és hol van? — kérdezte Speku- 
láné körülnézve.

Úgy látszik, Brandest kereste, akit valószínűleg 
helyi tekintélynek gondolt.

— Jelenleg nincs itt, — volt a felelet. — És, ha 
szabad kérdeznem, melyeket tart a drámák közül 
gyengéknek a nagyságos asszony?

— Hát először is azt a sokat emlegetett Hamle
tet, amely olyan híres, hogy még operát is szer
kesztettek belőle. Vagy operettet?

— Nem, asszonyom, operát.
— Nohát, operában az ilyen dolgok megjárják, 

de könyvben nagyon furák.
—?
— Nem találja különösnek, hogy ez a fiatal trón

örökös elvégezte az egyetemet Guttenbergában ?—
— Wittenbergában, kedves Nagyságos asszony!
— Nem bánom, Wittenbergában. De ha az em

ber jó sikerrel elvégezte az egyetemet, hívják azt 
akár Gutten-, akár Wittenbergának, akkor az mü
veit és felvilágosodott emberré lesz, aki nem hisz 
a kísértetekben. Tudja, mit gondolok én?

— Mit, asszonyom?



— Hogy ez a fiatal úr nem jó sikerrel végezte 
el az egyetemet. Valószínűleg csak költötte ott az 
apja pénzét s ahelyett, hogy szorgalmasan tanult 
volna, billiárdozott és kártyázott és talán egyetlen 
vizsgát se tett. Mi?

— Nem lehetetlen, asszonyom. A dolog olyan 
régen történt. . .

— No mert azonnal beugrik a kísértetlátásnak, 
elhiszi, hogy az apja szelleme záróra után az utcá
kon sétifikál s így kevésbbé fölvilágosult, mint én, 
aki sohase jártam az egyetemre, bár oda most nő
ket is szívesen bevesznek, de még felsőbb leány
iskolába sem és még se hiszek a kísértetekben s 
ha nekem jönne valaki azzal, hogy látta az apám 
szellemét bárhol a városban, azt mondanám neki, 
hogy tegye bolonddá az öregapját és ne engemetl 
Pedig én, amint maga tudja, csak most kezdek köz- 
müvelődni és nem voltam soha Adán királyfi.

— Ez egy bácskai előítélet, kedves nagyságos 
asszony, — világosította föl a zúgolódó hölgyet a 
könyvárús. — A dán királyfi Adán sose fordult 
meg.

— Ezt én nem tudhattam, — mondta Spekuláné. 
— Ez a fiatalember különben is nagyon különös 
szerzet, aki nem szeret senkit a világon, csak az 
egy Horáciuszt.

— Horajio, asszonyom, Horatio.
— Ne csudálkozzon rajta, ha egy nevet véletle

nül rosszul találok kimondani. Majd ha annyi ideig
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fogok közmüvelődni, mint Maga, akkor majd én se 
tévedek. Noshát, ezt a Horatiót kivéve, Hamlet min
denkit elpusztít. Cordéliát —

— Oféliát, — javítja P. úr.
— Igaza van. Cordélia másutt fordul elő, gon

dolom Othellóban.
— Inkább Lear királyban.
— Igen . . . Tehát azt a szegény Oféliát előbb 

tisztára elbolondítja, talán házasságot is ígér neki, 
azután pedig klastromba küldi s az a szerencsétlen 
fiatal teremtés, mert nincs hajlama a kolostori életre, 
a Dunába vagy nem tudom minő vízbe öli magát. 
Pedig minő szépen és boldogan élhettek volna 
együtt! Mert én sehogyse tudom belátni, hogy az 
ember azért, mert az anyja másodszor férjhezment, 
minden nőt gyűlöljön, még azt is, akibe szerelmes. 
Ehhez én nem vagyok eléggé közmüveit. . .  De 
ezzel még nincs vége. Az öreg Polónyit, a lány ap
ját, egyszerűen, ahogy mondani szokták, mirnix- 
dirnix agyonszúrja, a testvérjét pedig, Laertiust, 
vagy hogy’ hívják, páros duellumban expediálja a 
másvilágra. Az irodalomtanár, aki a lányomat ké
pezi ki az irodalmi műveltségben, ezt ugyan költői 
igazságszolgáltatásnak mondja, de én köszönöm 
az ilyen igazságszolgáltatást, én ezt inkább család
irtásnak nevezem. Ismétlem, én az én polgári eszem
mel és — bevallom — csekély műveltségemmel 
nem tudom megérteni, hogy mért kellett ennek az 
egész tiszteletreméltó úri famíliának afübe harapni ?
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Pusztán csak azért, mert az öreg királyné újból 
férjhezment? Alig hiszem, mert az nem olyan tra
gikus eset. . .  Általában, minek az a sok halálozás, 
ami ebben a darabban és a többi szomorújátékok
ban is lépten-nyomon előfordul? Az emberek úgy 
hullanak itt, mint a legyek. Ugy-e, kérem, így csi
nálják ezt a többi szomorújátékírók is?

A könyvárus: Nagyobbrészt, asszonyom.
Spekuláné: Szerintem helytelenül. A tragédiák 

akkor is elég megrázok lennének, ha csak egy-két, 
vagy mondjuk: három haláleset fordulna elő ben
nük. Nem lehetne, kérem, ezen a téren is olyan 
numerus clausus-félét csinálni és törvényileg meg
szabni, hogy maximum hány személynek szabad 
meghalni a szomorújátékokban?

A könyuárús: Igen érdekes idea, kedves nagy
ságos asszony.

Spekuláné: Valamit kéne csinálni. Mert az, hogy 
a személyzet 70—80 percentje elpusztul ebben a 
darabban, az vagy arra mutat, hogy a máskülön
ben jeles szerző borzasztó kegyetlen természetű 
ember volt, vagy pedig —

A könyvárus: Arra, hogy abban az időben, ami
kor e drámák lefolytak, az emberélet sokkal ol
csóbb volt, mint mostan.

Spekuláné: Csakugyan...  Lehet. . .  Nézze csak, 
az ember mindennap tanul valamit. A közművelő
dés mégis csak jó dolog. . .  És aztán, mondok va
lamit . . .



A könyvárus: Kíváncsivá tesz a nagyságos asz- 
szony.

Spekuláné: Arra gondolok, hogy a máskülönben 
elég ügyes szerző ezt a hibáját jóvátette azzal, 
hogy a vígjátékaiban nem hal meg senki s hogy 
azokon sokat lehet nevetni. Nohát, nem annyit, 
mint a kabaréban, de azért a Makrancos Hölgy sze
rintem egészen jó vígjáték.

A könyvárus: Szóval: Shakespeare-nek meg le
het bocsájtani a tragédiáit a vígjátékai kedvéért.

Spekuláné: Igen, körülbelül ezt akartam mon
dani, de nem tudtam magamat ilyen jól kifejezni, 
mert, sajnos, én még csak kezdő vagyok a közmű
velődésben . . .  De most egy más íróra volna szük
ségem.

A könyvárús: Parancsoljon, kérem.
Spekuláné: Az irodalomtanár, aki a lányomat 

képezi ki, azt akarja, hogy vegyem meg Goethé
nek a munkáit, mert azokat akarja vele olvastatni. 
Ez, úgy tudom, német költő, nemde?

A könyvárus: Úgy van, nagyságos asszonyom.
Spekuláné: Kaphatók a müvei?
A könyvárús: Nincsenek raktáron. De megren

delhetem.
Spekuláné: Tegye ezt, kérem. De ez az író, re

mélem, nem olyan vérengző, mint az angol kollé
gája?

A k ö n y v á r ú s se, kedves nagyságos asz- 
szony.



Spekuláné: Hozassa meg hát okvetlenül.
A könyvárus: Két hét múlva itt lesznek. A kér

dés csak az, hogy az összkiadástparancsolja-e vagy 
a válogatott müveit?

Spekuláné: Természetesen a válogatottakat. És 
mentül gondosabban lesznek válogatva, annál job
ban szeretem. Nem fogom a pénzt értük sajnálni.

A könyvárus: De hiszen, kérem, a válogatott mü
vek olcsóbbak, mint az összmü.

Spekuláné: Tehát itt nincs úgy, mint a gyümölcs
nél, amely mentül válogatottabb, annál drágább?

A könyvárus: Nincs úgy.
Spekuláné: Akkor hát tessék a müveket minden 

válogatás nélkül megrendelni. Arra még nem szo
rultunk, hogy éppen a könyveknél spóroljunk.

Ezzel az asszonyság köszön és elindul. De az 
ajtóból visszafordul és így szól:

— Mondja kérem, jól ír ez a Goethe?
— Igen elismerő kritikát mutathatok róla, — pró

bálja megnyugtatni a kereskedő.
— Ne fáradjon velük. így is elhiszem. Maga még 

sohase csapott be. A dunsztpapirosa kitűnő volt 
mindig s a Shakespeare-jévei is meg voltam elé
gedve.



— Itt vagyok megint! — köszönt be barátságos 
mosollyal Spekuláné, amint a Müller-féle könyv-, 
hangjegy- és koncertjegykereskedésbe lépett.

— Isten hozta, kedves nagyságos asszony! — 
felelte nem kevésbbé nyájasan Müller úr. — Mi
vel szolgálhatok?

— Ha én azt tudnám!
Müller úr: Nagyon sok vevőnk van így. Bejön

nek a boltba és nem tudják, mit akarnak. De mi, 
jó kereskedők, csak ránézünk a kuncsaftunk arcára, 
és már is tisztában vagyunk vele, hogy mire van 
szüksége. . .  Ernő, adja elő a legújabb divatlapo
kat! A párisiakat is! Úgy-e, ezeket óhajtja?

Spekuláné :Téved, Müller ú r . . .  Egy idő óta egy
általában nem törődök a divattal.

Müller úr: Mióta, kedves nagyságos asszony?
Spekuláné: Amióta közmüvelődök. . .  Belátom, 

hogy a kultúra fontosabb, mint a toalett, s töltet-
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tem magamban, hogy ezentúl pártolok minden 
mozgalmat, amely elősegíti a kultúrát. így például 
beléptem az árvalányokat segélyező egyesületbe 
is. Müller úr a fejét csóválja, — azt akarja e gesz
tussal mondani, hogy ez nem kultúregyesület?

Müller úr: Azt. De azért nagyon szép, hogy 
Nagyságod oda belépett. Hiába, a nők a jótékony
ság angyalai!

Spekuláné: Ne hízelegjen! Nem tartom magam 
angyalnak. Nem akarom például, hogy a lányom 
is úgy nőjjön föl, mint az anyja. Már észrevehette 
kedves Müller úr, hogy én egy igen egyszerű nő 
vagyok.

Müller úr: No igen, Nagyságod nem tartozik ama 
hipermüveltek közé, akiknél a sok olvasás elfojt 
minden eredetiséget. Ami azonban a józan észt il
leti, bizony kegyedet e tekintetbenmegirígyelhetné 
nem egy úrhölgy, akinek nagy könyvtára van.

Spekuláné: Magam is azt hiszem, hogy nem es
tem éppen a fejem lágyára, de azért nem szeret
ném, ha Elzának, a leányomnak, is csak ez az 
egyetlen jó tulajdonsága volna. Épp ezért végig
járattam vele a felsőbb leányiskolát, s azóta taná
rokat járatok hozzá, akik majd egészen müveit úr
leányt nevelnek belőle.

Müller úr: Nagyon bölcsen! Mert a műveltség: 
hatalom.

Spekuláné: Ezt én is belátom, s azért veszek 
egy idő óta olyan szívesen jó könyveket. Mert,
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ugy-e bár, semmi sem mozdítja úgy elő a művelt
séget, mint a jó könyv . . . Apropó! A minap na
gyon meg voltam elégedve a küldeményével. Én 
ugyan nem értettem belőle semmit, mert az a har
minchat könyv nekem németül van, de a.lányom, 
meg az ő irodalomtudósa azt állítják, hogy jelenleg 
kevés író van, aki olyan jól ír, mint ama könyvek 
derék szerzője.

Müller úr: Ahá! A Goethe müveit tetszik gon
dolni? Óh, azok, bár németül vannak írva, mégis 
nagyon kitűnő dolgok.

Spekuláné: Nem tudom eléggé megköszönni 
Magának, jó Müller úr, hogy az én Elzámat ily ki
tűnő olvasmányokhoz juttatta. Ön olyan árút is 
küldhetett volna, ami kevésbbé felelt volna meg 
a kitűzött nemes célnak, tudniillik a közművelő
désnek.

Müller úr: Efajta lelkiismeretlenséget föltéte
lezni se szabad jóravaló könyvkereskedőről. így 
tehát az én érdemem ebben az ügyben vajmi cse
kély, s a dicsőség oroszlánrészét kénytelen va
gyok áthárítani a halhatatlan szerzőre.

Spekuláné: Ne szerénykedjen túlságosan! A sze
rénység manapság nem fizeti ki magát. . .  Azért 
Maga is szerzett érdemeket a leányom irodalmi 
nevelése körül, mert a könyvek igen csinosan van
nak kötve és úgy látszik, tartósak lesznek.

Müller úr jóízűen nevetett.
— Ez meg a könyvkötő érdeme, — felelte az- 
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tán. — Én csak megrendeltem és szállítottam a 
könyveket.

Spekuláné: Mégis önök, már t. i. a könyvkeres
kedők és könyvkötők igen hathatósan támogatják 
az irodalmat és az írókat, mert mit csinálnának ez 
utóbbiak, ha önök nem hoznák forgalomba a mü
veiket?

Müller úr: El se tudom képzelni, nagyságos asz- 
szonyom.. .  De mi ketten — én és a könyvkötő 
— nem volnánk elegendők Goethe halhatatlansá
gának a megteremtéséhez és műveinek a terjesz
téséhez, — a siker eléréséhez hozzájárult a könyv- 
nyomtatás is.

Spekuláné: A könyvnyomtatás? Úgy-e, ez az, 
amit annak idejében föltaláltak?

Müller úr: Nagyon helyesen mondja, asszonyom. 
Ha ezt a mesterséget föl nem találják, akkor én 
valami egészen más pályán működném s a nagy
ságos asszony aligha folytathatna velem ily ta
nulságos beszélgetést.

Spekuláné: Mégis kinek az érdeme a legnagyobb 
ebben a dologban?

Müller úr: Minden bizonnyal Goethéé. Mert, ha 
ő nem írja meg ezt a harminchat kötetet, akkor a 
könyvnyomda nem sokszorosíthatná, a könyvkö
tőintézet fel nem öltöztethetné és a könyvesbolt 
nem terjeszthetné őket.

Spekuláné: Igaza van, Müller úr. Az ember min
dennap tanul valamit. S a legegyszerűbb ember-
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tői is lehet tanulni . . . Régen halt meg az a 
költő?

Müller úr: Mingyárt, csak! (Megnézi a lexi
konban.) Mintegy kilencven éve.

Spekuláné: Köszönöm.. .  Mégis csak szép dolog 
a tudományosság! Az ember föllapoz egy köny
vet és azonnal megtudja, hogy egy embertársa 
mikor halt m eg.. .  Tehát majdnem száz éve, hogy 
megszűnt élni, és még mindig olvassák! Az em
ber azt hinné —

Müller úr: Mit, kedves nagyságos asszony?
Spekuláné: Hogy az irodalomban is azt szeretik 

a vevők, amit a többi boltokban: a legújabbat.
Müller úr: Vannak ilyenek is.
Spekuláné: Nos, hát ezekkel nem kell tudatni, 

hogy Goethe meghalt.
Müller úr: Igen jó gondolat, mélyen tisztelt höl

gyem, de ezt a körülményt bajos eltikolni, mert 
már nagyon sokan tudják. . .  Az ilyen vevőknek 
modern dolgokkal szolgálunk. Az én klienseim 
közt vannak például olyanok is, akik csak olyan 
könyvekért adnak pénzt, amelyeknek a szerzői 
harminc esztendőnél nem idősebbek. Ezek, ha el 
is hinnék, hogy Goethe még él, semmiesetre sem 
hinnék el, hogy még csak harminc esztendős.

Spekuláné: Persze. Mert, ugy-e bár, ily fiatal 
korban még nem szokás „összes müveket“ írni?

Müller úr: Úgy van, nagyságos asszonyom.
Spekuláné: Mondok valamit egészen őszintén, 
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Müller úr. Annak a fölfogásnak van némi jogosult
sága, s egy fiatal író, aki él, sokszor érdekesebb, 
mint egy öreg, aki rég meghalt. . .  (A karkötőjén 
levő órára néz és ijedten folytatja-.) De hogy’ elbe
szélgettük az időt! Most el kell mennem a nőegy
leti gyűlésre, de majd holnap újból bejövök, mert 
a sok tereferétől nem jutottam hozzá, hogy köny
veket vegyek. Isten vele!

Müller úr: Kezét csókolom!



Spekuláné: Tegnap éppen akkor hagytuk abba 
a beszélgetést, amikor az a legérdekesebb volt. 
Amikor a fiatal írókról volt szó. Azóta sokat gon
dolkoztam e témáról és rájöttem, hogy nincs a vi
lágon semmi, ami olyan érdekes, mint egy fiatal író.

Müller úr: Gondolja, nagyságos asszonyom ? Nos, 
én tudok valami érdekesebbet.

Spekuláné: Mondja!
Müller úr: Két fiatal író.
Spekuláné: (nagyot nevet.) Nagyszerű ember ez 

a Müller! Nem csuda, ha vicces, hiszen mindig 
könyvek közt van .. .  Kiknek a müvei fogynak job
ban, a fiatalokéi, vagy az öregekéi?

Müller úr: Bajos így megmondani. . .  Vannak 
írók, akik se nem fiatalok, se nem öregek. És aztán 
némelyikről egyszerűen nem tudjuk, hogy hány 
esztendősek. Nemrég például egy hölgy, akit Ke
gyed is ösmer, miután elolvasta Dickensnek egy
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regényét, úgy nyilatkozott róla, hogy az igen te
hetséges fiatal író lehet.

Spekuláné: (nevetve.) Pedig már öreg!
Müller úr: Még az se. Már ötven éve meghalt.
Spekuláné: Szegény 1... Nekem a napokban va

laki nagyon dicsérte Szép Ernőt.
Müller úr: Ez él is, fiatal is, sőt tehetséges is.
Spekuláné: Van olyan tehetséges, mint Goethe?
Müller úr: Zavarba hoz nagyságos asszony. Én 

nem szeretem az egyik írót a másik rovására di
csérni . . .  Én éppen olyan szívesen adom el az 
egyiket, mint a másikat.

Spekuláné: Ez rendben van, de én azt szeret
ném tudni, kit becsül többre a két író közül?

Müller úr: A jó kereskedőnek pártatlannak kell 
lenni. De azért Önnek, asszonyom, mint egyik leg
kedvesebb vevőmnek megvallom, Goethét becsü
löm többre, ellenben Szép Ernőt jobban szeretem.

Spekuláné: Mert fiatalabb?
Müller úr: Nem, de mert többet lehet az írásain 

nevetni.
Spekuláné: Ez nagyon jeles ember lehet, s ne

kem kedvet csinál hozzá, mert nevetni szeret az 
ember, főleg az ilyen szomorú időkben. . .  Van 
tőle raktáron valami?

Müller úr: Legkevesebb tíz kötet. Parancsolja 
őket?

Spekuláné: Egyelőre mintául csak egyet kérek 
belőlük. Ha ez megnyeri a tetszésemet, akkor a
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többi kilencet is megveszem. De figyelmeztetem, 
ne válassza ki se a legjobbat, se a legrosszabbat. 
Mert, ha a legsikerültebbet olvasom először, ak
kor a többinél becsapottnak érzem magam, ha pe
dig a leggyöngébbet, akkor a többire nem leszek 
kíváncsi.

Müller úr: Igen egészséges elvek, amelyeket az 
üzletemben ezentúl állandóan fogok alkalmazni... 
Minő kár, hogy Nagysád nem kezdett korábban 
olvasni 1

Spekuláné: Ugy-e, magam is elgondolom néha, 
hogy ha abban a zsenge korban kezdtem volna 
közmüvelődni, mint a kedves leányom, akkor most 
már talán tehetséges fiatal írónő lehetnék.

Müller úr: Könnyen meglehet, asszonyom. Kaffka 
Margitból sohase lett volna jeles írónő, ha nem 
kezdett volna korán olvasni és művelődni.

Spekuláné: Majd őtőle is kérek egy könyvet, 
írónőtől még sohase olvastam, pedig úgy illik, 
hogy legalább mi nők pártoljuk a nemünkhöz tar
tozó tehetségeket.

Müller úr: Ez nemes felfogás, asszonyom. . .  Te
hát majd becsomagoljuk a jeles írónő egy regé
nyét. Ami pedig Szép Ernőt illeti, az ő müveiből 
is hozzácsatolok egy szokványkötetet, amely nem 
éppen hoch-prima, de nem is egészen sikerületlen.

Spekuláné: Igen, így gondoltam. És kérem, ajánl
jon még valamit, mert ezentúl több időt óhajtok 
szentelni a közművelődésnek. Leánykoromban csak
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két regényt olvastam: a Magyar Nábobot és Kár- 
páthy Zoltánt. Nagyon szeretném újból elolvasni 
őket, mert tisztára elfelejtettem, hogy mi van ben
nük. De ha Maga tud valami jobbat. . .

Müller úr: Óh, ezek még ma is igen olvasható 
dolgok és Jókai még mindig nagyon jó márka, de 
vannak újabb magyar regények, amelyek szintén 
megütik a mértéket. Például —

Spekuláné: Csak arra kérem, hogy ajánljon va
lami egészen divatosat, mert a lányom most lesz 
„nagy“, akkor társaságot hívunk, csupa müveit 
embert, s szeretném, ha az estélyünkön irodalmi 
társalgás folyna s abban én is részt vehetnék. A 
Jókai-regényeken kívül tehát olyanokat kérek, ame
lyeket mindenki olvas. Mert úgy-e, modern társa
ságban nem beszélhetek Jókairól? Ha ezt teszem, 
akkor azt fogják hinni, hogy elmaradtam a világ
tól, ellenben —

Müller űr: Ellenben, ha Szabó Dezsőt emlegeti, 
azt fogják mondani, hogy Nagyságod egy hoch
modern úrhölgy.

Spekuláné: Szabó Dezső? Van ilyen nevű író is?
Müller úr: Jónevü író és regényeit sokan olvas

sák.
Spekuláné: Nem képzeltem, hogy íróknak ilyen 

közönséges nevük is lehet, mint: Szabó.
Müller úr: Óh, a név nem határoz. Ott van mind

járt Arany János. Ugyancsak mindennapi név .. .
Spekuláné: Nos, az arany most nem mindenna- 
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pos. . .  Meg aztán Arany már olyan híres költő, 
hogy neki a leghétköznapibb név se árthat.

Müller úr: Úgy van. De tessék meggondolni, 
hogy Arany Jánost akkor is így hívták, amikor 
még nem volt híres költő. Már gyermekkorában is ...

Spekuláné: Milyen igaz! Itt mindig tanul, sőt ha
tározottan közmüvelődik az ember. . .  Ezentúl, ha 
megengedi, gyakrabban fogok a boltjába jönni.

Müller úr: Mentül gyakrabban legyen szeren
csém, nagyságos asszonyom! Délben pedig haza- 
küldöm a kívánt könyveket, Jókait, Kaffkát és 
Szabót.

Spekuláné: Még egy kérést! Pakoljon mindegyik
hez olvasójegyet is. De el ne felejtse! Mert nincs 
rosszabb, mint ha az ember látogatót kap, abba
hagyja az olvasást, és aztán nem is tudja, hol tart. 
Akár élűiről kezdheti megint a regényt. . .

Müller úr: Ez valóban nagyon rossz dolog. Majd 
küldök hát ilyen könyvjelzőt.

Spekuláné: De minden könyvhöz egyet . . .  És 
még valamit! Tessék a müveket fölvágni és ebben 
az állapotban szállítani. Mert az is szerfölött bosz- 
szantó, ha az embernek a legszellemesebb párbe
szédnél, vagy a legérdekesebb jelenetnél elő kell 
venni a kést és fölvágni a legközelebbi lapokat. 
Gondoltam, hogy ettől a kellemetlenségtől úgy kí
mélhetem meg magam a legbiztosabban, ha föl
vágott állapotban veszem át a könyveket.

Müller úr: Meglesz, nagyságos asszonyom . . .
67 s



Ernő, a nagyságos asszony részére küldendő köny
veket gondosan föl fogja vágni. Értette?

Spekuláné: És mibe fog ez kerülni?
Miiller úr: Ez az operáció semmibe. Ezért nem 

számítunk föl semmit.
Spekuláné: Maga igazán derék ember! Mikor a 

szomszédos üzletben mákot vettem és megdarál- 
tattam, a darálás díját megfizettették velem.

Müller űr: Egy mákkereskedő egészen másként 
fogja föl az életet, mint egy könyvárús.

Spekuláné: Hjah, az emberek nem egyformák... 
De most már megyek. Isten áldja meg! A viszont
látásra!

Müller úr: Kezét csókolom!



Spekuláné: Jó napot kívánok. Megint igen ki
tűnő könyveket küldött, — fogadja elismerésemet.

Müller úr: Óh, kérem! Csak kötelességet telje
sítettem . . .  És azután nekem mindegy, — a jó 
könyveken, amelyeket eladok, nem nyerek keve
sebbet, mint a legrosszabbakon. . .

Spekuláné: Azért Maga mégis csak derék em
ber, és sokkal becsületesebb, mint a Diamant, aki 
tegnap olyan sajtot küldött nekem haza, amelyet 
nem lehetett megenni. Olyan, — hogy’ is mond
jam finoman? olyan különös szaga v o lt. . .

Müller úr: Félek, hogy most a nagyságos asz- 
szony igazságtalan. Diamant nem rossz ember, a 
sajt pedig, mennél finomabb — bocsássa meg az 
erős kifejezést — annál büdösebb.

Spekuláné: Akkor hát kár volt kidobni. De most 
már megtörtént. . .  A maga könyvei kifogástala
nok voltak.



Müller úr: Már elolvasták? Ilyen rövid idő alatt?
Spekuláné: Igen, mert többen voltunk hozzá

juk . . .  Fölosztottuk egymás közt őket. Én a Jókai- 
akat olvastam el még egyszer, jaj de regényesek! 
A lányom a Mária Évei-1 s az irodalomtanárunk 
pedig az Elsodort Falu-t vállalta. És mind a hár
man meg voltunk elégedve, főleg Elza, aki azt 
mondja, hogy olyan szépet még nem olvasott so
hase, pedig Goethének is van egy hosszú regé
nye, amelyet végig kellett olvasnia, — gondolom, 
Vilmos császárról szól.

Müller úr: Nem téved, nagyságos asszonyom? 
Hol volt még akkor Vilmos császár, amikor Goethe 
írt? És hol volt már Goethe, amikor Vilmos csá
szár írta az emlékiratait, amelyeket 770 magyar 
koronáért minden felár nélkül szállíthatok?

Spekuláné: Köszönöm, egyelőre nem kérem. 
Majd előbb megkérdezem a tanárunktól, hogy az 
jó mü-e, tisztességes asszony pirulás nélkül olvas- 
hatja-e és érdemes-e, hogy az ember pártolja?. . .  
De az a regény mégis csak őróla szól, én nem 
szoktam könnyelműen beszélni. A címe is az volt, 
ha jól emlékszem, hogy: Wilhelm Kaiser.

Müller úr: Ahá! Wilhelm Meister! Nem, ennek 
a jeles könyvnek a hőse nem az excsászár.

Spekuláné: Hát ki?
Müller úr: Egy Meister nevű fiatal kereskedő.
Spekuláné: Éljen! Tehát egy kereskedő is lehet 

hős, sőt regényhős! Ezt nagy örömmel hallom,
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mert ez igen megtisztelő arra az osztályra, amely
hez tartozunk . . .  De hát a kereskedelmi osztály 
érdeke azt kívánná meg, hogy szórakoztatóbban 
írjanak róla. Az én Elzám ugyanis azt állítja, hogy 
az a regény, amelyről csak most tudtam meg, hogy 
kereskedelmi, rettentő unalmas, míg a Kaffka re
génye egy csöppet se az.

Milller úr: Ebben teljesen igazat adok Elza kis
asszonynak. A nagy Goethe mint regényíró már 
kissé ósdi és ilyen minőségben aligha elégítheti ki 
a modern olvasó igényeit.

Spekuláné: Mégis annyian olvassák!
Milller úr: Mert muszáj.
Spekuláné: Úgy van. A tanár úr is ezt mondja, 

s azt állítja, hogy e regénynek az ismerete hozzá
tartozik a műveltséghez. . .  Mondja, kérem, olvasta 
Maga ezt a kereskedelmi regényt?

Milller úr: Legyek egészen őszinte? Nem ol
vastam.

Spekuláné: És mégis müveit ember! Akkor hát 
nincs igaza a tanár úrnak, aki azt ráerőszakolta a 
leányomra.

Milller úr: Kénytelen vagyok ellentmondani 
Nagyságodnak és igazat adni a tanár úrnak. Ez a 
könyv klasszikus s a klasszikusokat olvasni mu
száj, ha még oly kevéssé mulatságosak.

Spekuláné: Ha maga ezt így tudja, hát akkor 
maga mért nem olvasta?

Milller úr: Óh, egy könyvkereskedő nem olvas- 
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hat sokat. Annak annyi sok egyéb dolga van a 
könyvekkel... És aztán a klasszikusok, az egy elő
ítélet. És mi előítélet nélküli emberek vagyunk. Mi 
tiszteltetjük a klasszikusokat, el is adjuk, keresünk 
is rajtuk, de nem olvassuk őket.

Spekuláné: Furcsa! Ez éppen olyan, mint mikor 
egy suszter szakadt cipőben jár.

Milller úr: Ez gyakori eset. És ebbe nem szólhat 
bele senki. A könyvárus azt olvas, amit akar, de 
a müveit ifjúságnak azt kell olvasni, amit az iro
dalomtörténet előír.

Spekuláné: Ez talán nem egészen igazságos. De 
ha a törvények így kívánják, mit tehetünk ellene?... 
Engem azonban gondolkodóba ejt, hogy nők is ír
nak olyan terjedelmes müveket, mint a férfiak és 
büszke vagyok arra, hogy gyönge nememhez tar
tozó egyének ilyen tehetségesek. Mégis úgy vet
tem észre, hogy a klasszikus írók mind férfiak, — 
pedig azt hiszem, hogy a tehetségesebb írónők is 
tudnának, ha megerőltetnék magukat, unalmasak 
lenni.

Milller úr: Óh, kérem, vannak írónők, akik unal
masak s hogy ilyenek legyenek, még csak meg se 
erőltetik magukat. . .  Csakhogy, drága asszonyom, 
pusztán az unalmasság még nem tesz írót és köny
vet klasszikussá.

Spekuláné: Hát még mi kell hozzá?
Milller úr: Sok minden. . .  Például esztétikai és 

erkölcsi érték.



Spekuláné: Nem tudom határozottan, hogy ez 
micsoda. De mondja, nők nem képesek erre?

Miiller úr: Nem szívesen gorombáskodom egy 
nagyrabecsült vevőmmel, de úgy tapasztaltam, 
hogy olyan művészeti értékeket, mint a nagy írók, 
a legkiválóbb írónők se tudnak produkálni.

Spekuláné: Nem vagyok képes elhinni. Hiszen 
minden más téren köztudomás szerint mi nők va
gyunk a tehetségesebbek s éppen az irodalmi té
ren nem konkurrálhatnánk a férfiakkal?

Miiller úr: Nem haragszik meg, ha azt állítom, 
hogy a Nagysád véleménye még nem általánosan 
elfogadott törvény?

Spekuláné: Hogy mink vagyunk az okosabbak?
Miiller úr: Igen. Ez még vita tárgya.
Spekuláné: Ugyan kérem! Ha mi a mi kis eszünk

kel olyan könnyűszerrel túljárunk a férfiak nagy 
eszén, van-e még akkor, aki tagadni merné, hogy 
mi vagyunk az okosabbak?

Miiller úr: Nem merek vitatkozni olyan nőkkel, 
akiknek nincs igazuk.

Spekuláné: Azért mondom! . . . Nézzen körül. 
Itt van mindjárt az én derék uram, akivel különben 
tizennyolc esztendeje élek együtt példás egyetértés
ben, pedig az első tíz évben szegények voltunk . . . 
Csak nem fogja állítani, hogy okosabb nálam?

Miiller úr: Isten mentsen! A saját uránál minden 
asszony okosabb. . .  Mégis sokan azt fogják mon
dani, hogy Spekula úr az —
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Spekuláné: Okosabb?
Müller úr: Nem mertem kimondani... De végre 

is, ő áll a gyáripara élén, ő teremti elő a tekinté
lyes jövedelmet, ő fejlesztette szerény kezdetből 
hatalmas vállalattá a kis telepet s ő teszi lehetővé, 
hogy Nagyságos Asszony támogathatja a tudo
mányt, a művészeteket és az irodalmat.

Spekuláné: Igen, a pénzt ő teremti elő. De ha 
rábíznák, hogy el is költse, a jó ember a legnagyobb 
zavarba jönne. Ahhoz én értek jobban. Képzelje, ő 
most is olyan egyszerűen szeretne élni, mint akkor, 
amikor még nem volt semmink. Tudja, nincsen 
benne az a kultúrérzék, amely engem nemesít és 
közmüvei. Az üzletet kifogástalanul vezeti, de aligha 
olyan jól, mint én a háztartásomat. És mit gondol, 
aközmüvelődés szempontjából mi fontosabb ? Akár
minő jó kocsikat gyárt, csak a mezőgazdaságot moz
dítja elő, ellenben ha én ügyesen és tapintatosan 
viszek házat, akkor abból haszna van a kultúrá
nak is.

Müller úr: Nem egészen értem.
Spekuláné: Ez az állításom csak a jövőre vonat

kozik. Ha majd megnyitjuk a szalónunkat, amelyet 
most rendeztünk be nagy költséggel, akkor otthont 
nyújtunk a tudomány és irodalom képviselőinek. 
Majd magát is meghívjuk, mint a tudomány képvi
selőjét s akkor majd meglátja, hogy nincsen semmi 
szerénytelenség abban, amivel dicsekedtem. Épp 
azért azt hiszem, hogy a nők is tudnának olyan re-
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mekmüveket írni, mint a férfiak, talán még külön
beket ... A leányom sokkal jobban dicséri a Kaffka 
Margit regényét, mint a tanár úr a Szabó Dezsőét, 
így hát, ha egy hölgy jobb regényt írhat, mint egy 
úr, akkor be nem látom, miért ne írhatnának a nők 
általában olyan jó dolgokat, sőt jobbakat, mint a 
férfiak.

Müller úr: Quod erat demonstrandum.
Spekuláné: Tessék?
Müller úr: Azt akartam mondani, hogy ebben a 

kérdésben megint egészen pártatlan vagyok s épp 
oly szívesen árulom a nőírókat, mint a férfiakat.

Spekuláné: Ez nagyon szép Magától. A mi taná
runk kevésbbé igazságos, — ő azt állítja, hogy a 
nőírók nagyon messze vannak a hímnemü szer
zőktől.

Müller úr: Óh, valószínűleg csak azért, mert az 
utóbbiak már régebben írnak. Ha hölgyeink olyan 
hosszú írói múltra fognak visszatekinthetni, mint 
az író urak, akkor remélhetőleg ők is klasszikus 
műveket fognak létrehozni. Ez annál is remélhe- 
tőbb, mert egy tulajdonságuk: az unalmasság, a leg
többjükben már megvan.

Spekuláné: No lám, végre Maga is belátja! Küld
jön hát haza néhány női könyvet a leányomnak. 
Jobban szeretem, ha ilyeneket olvas, mint férfire
gényeket, mert ezekben, amint hallom, néha olyan 
jelenetek fordulnak elő, amelyek nem fiatal lányok
nak valók.



Müller úr: Óh, ily részletek klasszikus könyvek
ben is előfordulnak!

Spekuláné: Ne mondjál Hiszen épp az imént em
lítette, hogy azok unalmasak, már pedig, ha ilyen 
pikáns dolgokkal vannak fűszerezve, akkor —

Müller úr: Nem lehetnek olyan nagyon unal
masak?

Spekuláné: Gondolom legalább.
Müller úr: Nagyságos Asszonyomnak rendkívül 

egészséges nézetei vannak. Igazán kár, hogy csak 
oly későn kezdett könyvekkel foglalkozni.

Spekuláné: Jobb későn, mint soha. . .  Majd póto
lom a mulasztottakat, amennyire lehet. . .  Küldjön, 
kérem egy olyan könyvet is, ahol az ember ábécé
rendben megtalálja azokat a külföldi szavakat —

Müller úr: Külföldi szavak? Mit ért Nagyságod 
ez elnevezés alatt?

Spekuláné: Azokat a latin, görög és — ugy-e, 
nem haragszik? — zsidó szavakat, amelyeket én, 
egyszerű nő, aki csak most kezdek közmüvelődni, 
nem értek meg. Hallottam, hogy írtak ilyen köny
vet s hogy abban e szavaknak a magyar értelme 
is megvan.

Müller úr: Tudom már. A nagyságos asszony ide
gen szótárt óhajt. Majd küldök.

Spekuláné: De olyant, amely a szavak igazi ér
telmét hozza és nem vezet félre. Semmiféle hamis
ságot se szeretek. A múltkor rámsóztak egy per
zsaszőnyeget, amelyet Becskereken gyártottak.
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Müller úr: Könyvesboltban ilyen becsapás el se 
képzelhető. Ne tessék félni.

Spekuláné: Bízok magában, Müller úr. Isten vele I 
Müller úr: Kezét csókolom.



A kitűnő asszony a múltkor így szólt az urához, 
aki igen kevés részt vesz a Spekula-ház kormány
zatában:

— Amint észrevehetted, újabban sokat olvasok.
— Észrevettem a számlákról, amelyeket a könyv

árusod küldött. . .  És különben is helyeslem, hogy 
ily dolgokkal foglalkozol, mert mit tegyenek az 
olyan asszonyok, akik nem dolgoznak a férjük üz
letében? Valamivel csak kell kitölteniük a szabad 
idejüket és nézetem szerint jobb, ha olvasnak, mint 
ha még ennél is léhább szórakozásokra vetemed
nek.

— Szép, hogy helyesled a közművelődésemet, 
de nem azért figyelmeztetlek rá, hogy jóváhagyd, 
hanem hogy a figyelmedbe ajánljak egy mondást, 
amelyet tegnap egyik újonnan beszerzett könyvem
ben találtam. Hogy minő jó dolog az olvasás, csak 
olyankor látja az ember, amikor bölcs mondásra
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akad. Az irodalomtudósunk az ilyent szent esszen
ciának hívja s azt állítja, hogy az ember okosabb 
lesz tőle.

Spekula úr türelmetlenkedni kezdett.
— Tudod, hogy az irodába kell sietnem.. .Mondd 

hát végre, hogy’ hangzik az a szentencia, amitől 
okosabb lesz az ember.

Spekuláné elővett egy könyvet s a következőket 
olvasta föl belőle: „Ha ebédeket ád az ember, ész
revehetően megszaporodnak a barátai“. És hozzá
tette:

— Hallottál már valaha ennél okosabb dolgot?
— Akárhányat.
— No, én még soha!
Spekula úr, akinek a felesége teljes bizalommal 

átengedte a pénzkeresés és vagyongyűjtés minden 
gondját, az otthonában nem volt éppen valami nagy 
úr, de egészen pipogya se volt s így szólt:

— Az az író, akire hivatkozol, attól tartok, nem 
biztatásul, hanem fenyegetésképpen írta azt a böl
csességet s szerény nézetem szerint azt akarta mon
dani vele, hogy jaj annak, aki ebédre invitál, mert 
a pompás lakomáért mindenki hízeleg neki s úgy 
tesz, mintha becsülné őt, pedig nem őtet szereti, 
hanem a szakácsnéját.

— Én egyenes és nyílt jellem vagyok, — repliká- 
zott Spekuláné, — én úgy olvasok mindent, ahogy 
írva van. És megbocsáss, én jobban ismerem az 
írókat, mint te, mert már két esztendeje csak velük
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foglalkozom és rájöttem, hogy náluk okosabbak 
és bölcsebbek legfeljebb az írónők lehetnének, ök 
azonban, sajnos, még nem foglalják el a könyvtá
rakban azt a helyet, amely a tehetségüknél fogva 
megilleti őke t. . . Egy írót nem tartok képesnek 
arra, hogy mást mondjon, mint amit gondol. Hiszen 
ez különbözteti meg a többi emberektől, akik mást 
gondolnak, mint amit mondanak! És az az író, aki
nek a könyvét a kezemben tartom, tudtán kívül 
nagyon jó barátunk, mert eltalálta anélkül, hogy 
ismerne bennünket, hogy mire van szükségünk.

— Mire? — kérdezte Spekula úr.
— Mentül több jóbarátra. Mert hiszen poziturát 

kell elfoglalnunk a társaságban s ezt csak jó bará
toknak a segítségével lehet.

Spekula úr már tűkön ült, sőt állott, mert türel
metlenségében már rég fölkelt a helyéről. Szerette 
a feleségét, mint minden oly férj, akit papucs alatt 
tartanak, de az irodáját és az üzletét is szerette s 
most oda vágyott.

— Tégy, amit jónak látsz, — így szólt. — De ha 
az ember olyan dolgokat próbál, amit nem gyako
rolt eddig, akkor szakértőtől kér tanácsot.

— A barátságnak is vannak szakértői? — kér
dezte Spekuláné.

— Nem tudom, de az ebédeknek bizonyosan 
vannak . . .  Beszéld meg az ügyet valakivel, aki 
már adott ebédeket vagy sokszor volt ebédre híva.

— Talán az Elza tanárával?
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— Az nagyon jó lesz. Nem hiszem ugyan, hogy 
valaha ebédeket adott s azt se, hogy udvari ebé
deken vett részt, de nagyon müveit ember, sok 
könyvet tanult s talán volt olyan is köztük, amely 
arról szól, hogy’ kell ebédet rendezni.

Spekula ezek után az irodájába rohant s a társa
dalmi kérdések megoldását a feleségére bízta.

. . . Mikor a tanár úr a házba lépett s Elza kis
asszonynak a szobája felé orieiltálódott, így szólt 
hozzá Spekuláné:

— Tisztelt tudós úr, a mai órát nekem fogja szen
telni és nem a leányomnak. Az óradíj azért termé
szetesen kijár, csakúgy, mintha litteraturázna.

A tanár úr: Parancsoljon velem.
Spekuláné: Nézze kérem, az uram mindenáron 

azt kívánja, hogy vasárnap nagy ebédet adjunk, 
amelyre mintegy húsz egyént óhajtunk meghívni s 
ebben a tárgyban kérem a szíves tanácsát.

A tanár úr: Nagyságos asszony zavarba hoz... 
Ez nem irodalmi kérdés.

Spekuláné: De tapintatkérdés s így közel áll a 
kultúrához s az irodalomhoz.

A tanár úr: Ételekhez, italokhoz vajmi keveset 
értek és éppen nem vagyok gourmand. Szegény, 
de becsületes szülőktől származom, akik rendesen 
ebédeltek ugyan, de sose adtak ebédeket s amióta 
a magam ura vagyok, örülök, ha a magam koszt
ját meg tudom keresni. . .  Az étlapkészítésről meg 
éppenséggel nincs dunsztom.
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Spekuláné: Nem is azt akarom hallani Magától, 
hogy mit főzessek, hanem inkább azt, hogy kiket 
hívjunk meg, hogyan ültessük őket, hány órára te
gyük az ebéd idejét stb. Az ügynek erkölcsi és szel
lemi részét szeretném a tanár úrra bízni, mert erről 
meg nekem nincs — hogy is mondta csak? — kom- 
pótom.

A tanár úr: Szívesen fogom támogatni nagysá
gos asszonyomat abban a törekvésében, hogy la
komák rendezésével is iparkodik ledönteni azokat 
a választófalakat, amelyek a különböző társadalmi 
kasztokat egymástól elválasztják.

Spekuláné: A  tanár úr mindig úgy beszél, mint 
egy könyv s néha még jobban. Nem volna szíves 
azt, amit a társadalmi kasztnikról mondott, beírni 
ide'a jegyzőkönyvembe?

A tanár úr: Miért ne? (Beírja.)
Spekuláné: Tehát — mit gondol? — kiket hívjunk 

meg?
A tanár úr: Elsősorban azokat, akiket óhajtanak, 

aztán azokat, akiket muszáj.
Spekuláné: Muszáj? Van talán olyan törvény, 

amely meghatározza, hogy kit kell meghívni? Ak
kor azonnal telefonálok a könyvkereskedésbe, hogy 
küldjék azt a törvényt.

A tanár úr: Ne tessék telefonozni. Nincsen olyan 
törvény . . .  Mikor azt a szót használtam: muszáj, 
úgy értettem, meghívandók, akiket nem lehet mel
lőzni.



Spekuláné: Nem értem egészen. Úgy gondolom, 
hogy azt mellőzhetek, akit akarok.

A tanár űr: Csakhogy ilymódon ellenségeket 
szerez magának.

Spekuláné: Isten őrizz! Hiszen azért akarunk 
ebédeket adni, hogy barátokat szerezzünk! Ellen
ségekre nincs szükségem . . .  Vájjon kik hát azok, 
akiket nem szabad kihagyni?

A tanár űr: Van, kérem, a barátnői között olyan, 
akit ki nem állhat?

Spekuláné: Van. Kettő is.
A tanár úr: Nohát, ezeket az úrhölgyeket okvet

lenül meg kell hívni, mert az ilyenek a legappre- 
henzivebbek... Hát olyan barátnői vannak-e, akik
nek rossz a nyelvük?

Spekuláné: Csupa ilyen barátnőm van.
A tanár úr: Ezek is meghívandók, mert máskü

lönben telekürtölik a várost, hogy nem volt egy 
jóravaló vendégük se, azok pedig, akik ott voltak, 
nem kaptak egy rendes falatot.

Spekuláné: Nem hittem volna, hogy ennyi ne
hézséggel jár a dolog . . .  Mit gondol, nem volna 
jobb csupán férfiakat hívni?

A tanár úr: Igen okos megoldás, amely azonban 
nem eliminál minden kellemetlen pletykát. Mert a 
férfiak nagyobbrészt nős emberek s azoknak a fe
leségei, akiket nem hívnak meg az ebédhez, aligha 
fognak dicséreteket zengeni ró la . . .  De így a ve
szély mindenesetre jóval kisebb . . .
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Spekuláné: Tehát amellett maradunk. Csak fér
fiak lesznek . . .  És hívjunk csupa okosakat, akik
től a lányom tanulhat valamit.

A tanár úr: Ehhez nem kell húsz okos ember. 
Hiszen Elza kisasszony legfeljebb kettő között fog 
ülni. . .  És aztán kérdés, van-e ennyi okos ember 
a városban?

Spekuláné: Óh, egy ilyen nagy városban!
A tanár úr: Úgy értettem, hogy a Maguk isme

retségi körében . . .  S az okosság különben se le
het egyedül irányadó. Először is azért, mert az 
okos emberek azok, akik nem szeretnek ebédek
hez híva lenni. S másodszor, mert valószínűleg 
vannak barátaik, akik nem találták föl a rovarport 
s akiket még se lehet pusztán ezért negligálni. 
Ezekre gondoltam, amikor a mellőzhetetlenekről 
szóltam.

Spekuláné: Most látom, hogy ebédet adni nem 
annyi, mint ebédet főzni, hanem valóságos tudo
mány.

A tanár úr: Nehezebb egynémely tudománynál...
Spekuláné: Azért fordulok Önhöz... Nézze, ké

rem, Maga tudja, hogy kikkel járunk össze s azt is, 
hogy kiket szokás vagy muszáj ilyenkor meghívni, 
állítson nekem össze holnapig egy névsort.

A tanár úr: Majd megpróbálom, bár lehet, hogy 
ennek a kérdésnek a megoldásához az én tudomá
nyom se lesz elegendő.

Spekuláné: Mindig jobban-jobban látom, hogy 
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nagy fába vágtam a fejszémet. Mégis kérem, fog
lalkozzon otthon is egy kicsit ezzel a dologgal s 
hogy ne vesszen kárba az ideje és a fáradtsága, 
tessék: egy jelenléti jegy helyett kettőt adok.

A tanár úr: Elfogadom, mert higyje meg, ez sok
kal nehezebb szellemi munka, mint egy előadás az 
irodalomtörténetből.

Spekuláné: S a lányomra is fontos, hogy kellő 
időben ismerkedjen meg a társasélet követelmé
nyeivel. Nem így fejezte ki magát a napokban Ön, 
amikor az Elza jövőjéről beszélgettünk?

A tanár úr: Szóról szóra és nagyon örvendek, 
hogy Nagyságod olyan tanulékony.

Spekuláné: Óh, ha én is annak idejében a Maga 
keze alá kerülök, mi volnék ma?

A tanár úr: Azt csak a jó Isten tudhatja, aki min
dent tud. Mi véges emberek még csak nem is sejt
jük . . .  De az óra letelt, most megyek s holnap a 
kész listával jövök.

Spekuláné: Isten vele hát! A viszontlátásra!



— Kedves nagyságos asszony! A megbízást, 
amelyet adni méltóztatott, fájdalom, nem tudtam 
teljesíteni, s azt ezennel tisztelettel visszaadom. 
Ugyanezt cselekszem e két jelenléti jeggyel is, mert 
nem fogadhatok el díjazást olyan munkáért, amelyet 
el nem végeztem. A kívánt névsort ugyanis nem 
tudtam összeállítani.

Spekuláné ijedten nézett az irodalmi férfiúra.
— Hogyan? — kiáltott föl. — Hát olyan nehéz 

egy ebédet rendezni? Minő feladat lehet akkor egy 
egész vendéglőt igazgatni! De bárhogy’ is legyen, 
a jegyeket nem fogadom vissza. Hiszen a tanár úr 
foglalkozott az üggyel, és én nem kívánom, hogy 
egy úriember, aki olyan sokat tanult, hogy öreg 
napjaira tudós legyen, ingyen vesztegesse a drága 
idejét. . . Kérem, ne csóválja a fejét és ne tiltakoz
zon! Nem kell olyan túlságosan buridánnak lenni. 
Az mai napság neiti fizeti ki magát és talán anno 
dacumál se volt nagyon jövedelmező . . .  Az uram,
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ha valamelyik ügynöke eredmény nélkül utazik és 
nem hoz üzleteket, azért megfizeti neki a napidíját, 
sőt a költségeit is, amelyeket az busásan számít 
fö l. . . De hát mi oka annak, hogy az az átkozott 
névsor nem készülhetett el ? Hiszen csak húsz ve
zeték- és ugyanannyi keresztnévről van szó. Azt 
hittem, hogy ez egy irodalmi embernek gyermek- 
játék.

A tanár űr: Oh, asszonyom, mily tévedés! Szí
vesebben tartanék hat előadást a Shakespeare előtti 
angol drámaköltészetről, mint hogy magamat még 
egyszer hasonló dologba ártsam. Nem, kérem, én 
ebbe a darázsfészekbe nem nyúlok. . .  Lehetetlen 
olyan módon hívni vendégeket, hogy azok is meg 
legyenek elégedve, akiket meghívnak és azok is, 
akiket mellőznek.

Spekuláné: Szükséges ez?
A tanár úr: Föltétlenül.
Spekuláné: Maga nagyon krupulózus! Attól, aki

nek nem küldünk meghívót, nem kívánom, hogy 
annyira el legyen ragadtatva, mint az, akit invitá
lunk. Elég, ha meg nem haragszik . .  .

A tanár úr: De hát épp ez a bökkenő. Ahogy az 
itteni emberanyagot ismerem, a mellőzöttek közt 
lesznek, akik kígyót-békát fognak kiáltani a Maguk 
vendégszerető házára.

Spekuláné: Ez kellemetlen, de azért ez a vendég- 
szerető ház nem fog Összedőlni. Jó anyagból van 
az építve!



A tanár úr: Ez nagyon megnyugtató... De akadná
nak ám a kitüntetettek közt is, akik átkozódnának 
és — ne tessék rossz néven venni! — a pokol fe
nekének a fenekére kívánnák Kegyedet, kedves 
nagyságos asszony, a kedves urával, Elza kisasz- 
szonnyal és a meghívókártyájával együtt.

Spekuláné: Ez nemcsak gorombaság, de rút 
hálátlanság is volna, amelyet nem érdemelnénk 
meg azoktól, akiknek kitűnő ebédet akarunk föl
tálalni.

A tanár úr: Az ember egyáltalában nem tartozik 
a hálás természetű állatok közé . . .  És aztán — ki 
tehet róla? — vannak már olyan különcök, akik 
nem szeretik a meghívásokat, különösen az ebédre 
szólókat.

Spekuláné: Tudja, hogy mennyire szeretek ta
nulni. Mondja meg hát, hogy ennek a különcségnek 
mi lehet az oka?

A tanár úr: Száz oka is lehet, és én csak néhá
nyat fogok előszámlálni. Az egyik röstell a még 
oly kitűnő dinéhez átöltözni s a másik korábban 
avagy későbben szokott étkezni, mint amely órára 
a meghívó szólt. Van, akinek szigorú diétát írtak elő 
az orvosok és attól tart, hogy a vendégszerető ház
ban éhes marad, vagy elrontja a gyomrát, míg egy 
másik úriember ebéd után, ahogy az utolsó falatot 
lenyelte, le szokott feküdni, amit Maguknál aligha 
tehet meg. Olyan is akadhat a meghívottak közt, 
aki pontban két órakor a kaszinóban vagy a kávé-
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házban szeret lenni, ahol érdekes kártyapárti vagy 
kedélyes terefere várja. Vannak aztán . . .

Spekuláné: Köszönöm, elég ennyi. . .  Ha egy 
ebéd ilyen kevés méltánylásra talál még azok ré
széről is, akiket meghívnak rá, akkor igazán csodá
lom, hogy még vannak emberek, akik ebédeket 
adnak, s hogy ez az intézmény még nem ment ki 
.egészen a divatból.

A tanár úr: Ki fog menni a divatból, nagyságos 
asszonyom. Ezer esztendő múlva már nem lesz 
senki, aki ebédeket ad.

Spekuláné: Mért szabott olyan hosszú terminust?
A tanár úr: Mert ahhoz, hogy egy rossz szo

kásról letegyenek az emberek, mindig tízszerannyi 
idő szükséges, mint amennyi a hozzászokáshoz 
kellett.

Spekuláné.-fLs a mi esetünkben mi a véleménye?
A tanár úr: Hogy előzzék meg a korukat és ne 

adjanak ebédeket. így aztán megmarad a sok jó 
étel, amelyeket el se kell készíteni és nem szerez
nek maguknak ellenségeket.

Spekuláné: Ezt az utóbbi előnyt magam is óhaj
tom, de a jó ételt nem sajnálom senkitől, sőt azt 
sajnálom, ha megmarad nekünk.

A tanár úr: Ez nagyon szép és önzetlen nyilat
kozat.

Spekuláné: Már én ilyen vagyok . . .  A vagyon 
kötelez, mondta ön egyszer igen bölcsen, s nekem 
kötelességem a társasélet zsilipjeit a vendégeim
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számára megnyitni, amint ugyancsak ön fejezte ki 
magát igen klasszikusan.

A tanár űr: őszintén örülök, hogy ily pontosan 
jegyzi meg a szavaimat, bár azok klasszicitásra nem 
tartanak éppen igényt. Nem is beszélem le most se 
ennek a kötelességnek a teljesítéséről. Csak ebéd 
formájában nem tanácsolhatom ezt a zsilipnyitást 
és pedig egy nyugatrómai jellemnek az önzetlen
ségével, a saját érdekeim ellen. Mert, ugyebár, en
gem is megtisztelne a kegyes meghívásával, ha 
ebédet adna?

Spekuláné: Minden bizonnyal. Csak nem tart há
látlannak? A tanár úr nélkül el se tudnék képzelni 
egy ünnepi ebédet.

A tanár úr: Én se. Tessék megnézni ezt a papír
lapot, amelyet arra szántam, hogy húsz meghívandó 
vendégnek a nevét írjam rá. Csak egyetlen embert 
találtam, akinek a meghívása nem csinálna ribilliót, 
s az én voltam. A többi tizenkilenc sor üres . . .

Spekuláné: Mit csináljak? Belenyugszom a kike- 
rülhetetlenbe. Hiszen nem azért kívántam ebédeket 
adni, hogy ellenségekre tegyek szert, hanem hogy 
a barátainkat szaporítsuk. . .  De mondja, kérem...  
Maga szakértő az irodalomban.. .  Ne veszítse el az 
ember a bizalmát a könyvekhez, ha így csalódha- 
tik bennük? Azt olvastam egyben, hogy annak, aki 
ebédeket ad, megszaporodnak a barátai, s ön, aki 
csak azért nem ír könyveket, mert mindig olvassa 
őket, bebizonyította nekem, hogy ez vakmerő — 
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ne is mondjam: szemtelen — hazugság, s hogy épp 
akkor veszti el az ember a meglevő barátait is, ha 
ebédre hívja őket. Hogy’ engedheti meg a kormány, 
hogy ilyen valótlanságokat nyomassanak ki és fél
revezessék velük a közművelődé olvasókat?

A tanár úr: A  kormány itt nem tehet semmit, 
mert sajtószabadság van, — és különben is a kor
mányok nem a hazugságokat szokták betiltani, ha
nem az igazságok hirdetését szeretik megakadá
lyozni . . . S aztán ily merész állításoknak a közzé
tételét nem lehet meggátolni, mert ha azt a kormány 
megkísérelné, akkor az ellenzék ráfogná, hogy re- 
akcionárius, s ezt a reakció nem szereti hallani.

Spekuláné: Elég kár, mert annak a hazug írónak 
a hamis biztatása nekem egy szép illúziómba és 
két jelenléti jegyembe került, Elzának a teljes ki
képzése pedig két nappal később lesz befejezve, 
mert, fájdalom, a mai tanóra is ezzel a pár purléval 
fog eltelni.

A tanár úr: Ne tessék a dolgot olyan pesszimisz- 
tikusan felfogni, a purparlénk nem fog egészen 
kárba veszni, mert általa a társasélet nem egy prob
lémája nyer kielégítő megoldást. Ami pedig Elza 
kisasszonyt illeti, ő még oly fiatal, hogy ha két nap
pal későbben lesz is befejezve az esztétikai neve
lése, még elég ifjan éri el azt a tökéletességet, 
amelyre őt a tehetsége és derék szüleinek az áldo
zatkészsége predesztinálja. S mivelhogy épen róla 
van szó, s a zsilipek megnyitásánál első sorban az
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ő érdekeire kell gondolnunk, azt tanácsolnám, hogy 
ebéd helyett a nagyságos asszony inkább estélyt 
adjon.

Spekuláné: Estélyt? E szó alatt, ugyebár azt érti, 
amit mi magyarul szoarénak szoktunk hívni?

A tanár úr .-Igenis, kedves nagyságos asszonyom 
... Elza kisasszony a jövő héten lesz tizennyolc éves 
. . .  Nos, e ritka évforduló megünneplésére rendez
zünk szoarét, amelyen e fiatal hölgy először szere
pelne mint nagyleány.

Spekuláné: Mond valamit, kedves tanár úr, s ez 
az eszme nekem annál szinpadikusabb, mert az én 
életemben is korszakot jelent. Különösen jóleső ér
zés hatja át anyai szívemet, ha eszembe jut, hogy 
az én kislányom már fiatal hölgy és a városban 
egyike a legjobb partiknak. Ez igazán megünnep
lésre méltó eset. Mert ugyebár, az ilyen évforduló 
csak fiatal egyéneknél fordul elő ?

A tanár úr: Úgy van, s azoknál is csak egyszer 
. . . Örülök, hogy az eszmét jónak találja. Az ilyen 
mulatság jobban illik egy tizennyolc éves leányka 
ártatlan lényéhez, mint egy ünnepélyes ebéd, ahol 
mozdulatlanul kell ülnie két komoly és valószínű
leg unalmas úr között. Egy ilyen estélyen táncolni 
is lehet, ami fiatal kisasszonyokat jobban szokott 
érdekelni, mint a legpompásabb ebéd, amely a pe
csenyéig nem mulatságos, s azontúl unalmas . . . 
Tessék a dolog fölött gondolkozni s azt esetleg 
Spekula úrral is megbeszélni.
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Spekuláné: Szívesen fogok gondolkozni fölötte, 
mert mindig szoktam gondolkozni. Megszoktam ezt 
még akkor, amikor rászorultam, hogy gondolkoz
zak . . .  De ami az uramat illeti, nem szándékozom 
a dolgot vele megbeszélni. Ennek nem volna semmi 
gyakorlati célja. Mert vagy ellentmond a jó ember 
és később behódol, vagy mindjárt igazat ad nékem. 
A mi házasságunk ugyanis mintaházasság. Mindig 
és mindenben egyetértünk.

A tanár úr: Ez nagy garanciája a boldogságnak 
. . . Tehát nagyságos asszonyomnak a gondolat 
máskülönben tetszik?

Spekuláné: Mondtam már, hogy nekem nagyon 
szinpadikus. Csak attól félek, hogy az estélyrende
zéssel is ellenségeket szerzünk. Én pedig nem sze
retem az ellenségeket, mert úgy vettem észre, ők 
sem szeretnek minket.

A tanár úr: Ez igen jó megfigyelés . . .  De ettől 
ne tartson. Van erre nézve egy formulám . . .  Az 
óra különben letelt, s nekem sietnem kell.

Spekuláné: Nagyon gyorsan múlt el az idő.
A tanár úr: Óh, ez már régi szokása az időnek!
Spekuláné: Úgy hát nem tartóztatom, hanem ké

rem, hozza el holnap azt a formulát.
A tanár úr: Az estély tervezetét lesz szerencsém 

holnap bemutatni. Addig is kezét csókolom.
Spekuláné: Jól teszi, a viszontlátásra!



— Tekintettel arra, hogy a kisasszony rajong a 
zenéért és él-hal a költészetért, azt hiszem, legjobb 
lesz, ha a tervezett estélynek esztétikai színezetet 
adunk.

Spekuláné: Nem tudom, hogy ez milyen szín — 
mert nekem még nagyon sok tanulni valóm van — 
és hogy az pászol-e majd a toalettekhez, de ha Maga 
ajánlja, aki valószínűleg alaposan tanulmányozta 
az ügyet, akkor bizonyosan jó lesz.

A tanár úr: Úgy tessék érteni, hogy szerény né
zetem szerint az Elzácska kisasszony szoaréjának 
az irodalom és művészet jegyében kell lefolyni.

Spekuláné: Tanár úr úgy beszél velem, mint egy 
müveit hölggyel, aki elvégezte a szokásos felsőbb 
iskolákat, pedig — sose csináltam belőle titkot — 
én egyszerű polgári nő vagyok, aki későn kezdte 
a közművelődést és csak azt tudja, amit pár év óta 
könyvekből és autodiktatura útján tanult. . .  A leg-
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jobb akarat mellett se tudom, hogy milyen jegy az, 
amelyről ön beszél.

A tanár úr: Úgy látszik, nem fejeztem ki magam 
elég világosan, ami tanárokkal is megtörténik néha. 
Úgy gondoltam, hogy az estély fölolvasásból, ének
ből, zenéből és szavalatból fog állni.

Spekuláné: Mikor az ember Magát így hallja, azt 
kell hinnie, hogy hangversenyről van szó.

A tanár úr: Aminthogy igaz is, nagyságos asz- 
szonyom. Csakugyan az a tervem, ha beleegyezni 
méltóztatik, hogy a tulajdonképpeni estélyt — a 
táncmulatságot — koncert előzze meg.

Spekuláné: Rendben van, hozzájárulok. De köz- 
bevetőleg van egy kérdésem: mi a különbség egy 
hangverseny meg egy koncert között?

A tanár úr: Semmi. A két szót ugyanannak a fo
galomnak a megjelölésére fölváltva használják.

Spekuláné: Köszönöm. Az ember mindennap ta
nul valamit, főleg, ha olyan tudós emberekkel tár
saloghat, mint a tanár úr. Ezentúl tehát ezt a két 
szót én is felváltva használom...  Mégis szeretném 
tudni, melyik a jobb elnevezés?

A tanár úr: Ebben a kérdésben még nem egyez
tek meg a tudósok. Egészen bátran alkalmazhatja 
mind a kettő t. . .

Spekuláné: És mondja kérem, szabad priváthá
zaknál ilyen hangkoncerteket adni? Nem kell azt 
a rendőrségnél bejelenteni?

A tanár úr: Nem tudom. . .  De tanácsolom, hogy 
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ne jelentse be. Mert ha ezt megteszi, akkor esetleg 
eltiltják . . . Családoknál különben szabad irodai- 
milag szórakozni és zeneileg mulatni — még csak 
vigalmi adót se kell érte fizetni.

Spekuláné: Végre egy adó, amelyet nem kell fi
zetni! És, ugy-e, tudja azt a lakosság, hogy az ilyen 
magánkoncertversenyre nincs adó kivetve ?

A tanár úr: Ezt mindenki tudja.
Spekuláné: Akkor nagyon csodálom, hogy nem 

rendeznek gyakrabban ilyen mulatságokat. Ha ezek 
a mulatságok valóban adómentesek, akkor hajlandó 
leszek ilyeneket többször adn i. . . No, és hogyan 
képzeli a mi első estélyünket ?

A tanár úr: Nem muszáj éppen ilyen hangzatos 
címmel ruházni föl. Tessék csak röviden az Elza 
kisasszony zsúrjának nevezni, amely koncertté fog 
kiszélesedni s azután táncmulatsággá fajulni.

Spekuláné: Zsúr? Zsúr? Ettől a szótól egy kissé 
félek.

A tanár úr: Ugyan miért? Kevés ilyen ártatlan 
szó fordul elő a szótárakban.

Spekuláné: Lehet, hogy a szótárakban ártatlan, 
de az újságokban nem az . . .  Éppen tegnap olvas
tam egy nagy kirohanást a zsúrhölgyek ellen. Nem 
szeretném, ha az én leányomat is ezek közé a léha 
és üresfejü dámák közé számítanák, ahogy a hírlap 
elnevezte őket. Ha az embernek csak egyetlen 
leánya van, akkor nagyon kell rá vigyáznia.

A tanár úr: Az újságok szeretnek általánosítani.
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Szidják a börziánereket, a papokat, a zsidókat, sőt 
még a minisztereket is, és mégis vannak emberek, 
'akik a börzére mennek, akik papi pályára lépnek, 
zsidók maradnak, sőt mindent elkövetnek, hogy 
miniszterekké nevezzék ki őket. Ne féltse hát a lá
nyát. Azért, hogy zsúrt ad, még nem lesz zsúrlány, 
s ha ez lesz is, még mindig nagyszerűen mehet 
férjhez.

Spekuláné: Végre is: ez a fődolog. Köszönöm, 
hogy megnyugtatott. Nevezzük el hát az Elzám mu
latságát zsúrnak . . .  És mondja, nem lesznek itt 
hasonló kamalitások, mint az ebédrendezésnél? 
Hogy tudniillik egyik-másik ember megneheztel?

A tanár úr: Remélhetőleg nem lesznek ilyfajta 
kalamitások. Mert ide (ugyebár?) nem szokás ma
gasállású urakat hívni, hanem a fiatalokat kell ösz- 
szecsődíteni, akik — szegények! — a rendelkezé
sükre bocsájtott buffet kedvéért keresztényi türe
lemmel hallgatják végig a muzsikát, a verseket és 
a fölolvasást, s végül meg is táncoltatják a házikis
asszonyt, sőt ha van egy kis udvariasság bennük, 
a többi lányokat is.

Spekuláné: Gondolja, hogy így nem fog senki 
megharagudni?

A tanár úr: Ezt nem merem megígérni. Mert ha 
nők rendeznek valamit, valaki mindig megharag
szik. De mindenesetre kevesebben fognak appre- 
hendálni, mintha ebédet adna. A fiatalság nem 
olyan kritikus, mint az élemedettebb kor.

97 s?



Spekuláné: Mily helyes és bölcs mondás 1 Nem 
volna szíves ezt beírni a jegyzőkönyvembe.

A tanár úr: Nagyon szívesen. (Megteszi.) De 
meg kell jegyeznem, hogy nem tőlem ered. Előt
tem már nem egyszer mondták.

Spekuláné: Az mit se von le az értékéből. Nekem 
különben is eredeti, mert először hallottam.. .  És 
kiket kell meghívni erre az estélyre, amelyet sze
rénységből zsúrnak nevezünk?

A tanár úr: Itt ez nem nehéz probléma. . .  Küld
jenek meghívót a kisasszony barátnőinek, a volt 
iskolatársainak s azoknak a fiatal leányoknak, akik
kel érintkezni szokott, továbbá mindé hölgyek fi
véreinek és kuzénjeinek és mindazoknak a fiatal
embereknek, akik ilyen célokra kaphatók.

Spekuláné: A  társalgás Magával, kedves tanár 
úr, amint már mondtam nem egyszer, olykor fá
rasztó. Most is olyan — valószínűleg irodalomtör
téneti — kifejezést használ, amelyet nem értek. 
Gondolja meg, kérem, hogy műveltség tekinteté
ben még korántsem tartok ott, ahová szerencsés 
konjunktúrák folytán vagyonice eljutottunk. Nekem 
még sokat kell emelkednem, hogy az ön magasan 
röpülő szellemének a közelébe jussak. . .  Kiket 
akar e szóval jellemezni: kaphatók?

A tanár úr: Olyan fiatalembereket, akik szeretik 
a fiatal lányokat, még ha gazdagok is, s a finom 
buffet-ket, ha azok roskadoznak is a válogatott 
ételek és csemegék súlya alatt.
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Spekuláné: Sokkal egyszerűbb, mint gondoltam. 
Remélem, ilyen fiatalember lesz elég.

A tanár úr: Én bizonyos vagyok benne. És hi
szem, hogy jót fognak mulatni.

Spekuláné: Főleg, ha koncert és fölolvasás is 
lesz.

A tanár úr: Még akkor is.
Spekuláné: Nagyon örülök, hogy a tanár úr nem 

rendez nekem olyan közönséges estélyt. Ez a mű
vészeti színezet ahogy mondani tetszett, megne
mesíti a zsűrt. Ugy-e? Remélem, hogy tanár úr 
nemcsak rendez, de közbe is működik.

A tanár úr: Természetesen. Én leszek a fölol
vasó. Madách Imréről és a költészetéről fogok elő
adást tartani.

Spekuláné: Ahá! Nemde ez az a költő, aki ugyan
abban az esztendőben született, mint Petőfi, s így 
ő is híressé lett?

A tanár úr: Igenis, nagyságos asszony, ez az a 
költő.

Spekuláné: És gondolja, hogy érdekelni fogja 
a közönséget?

A tanár úr: Minden bizonnyal. Ez a jeles köl
tőnk, — amint igen helyesen tetszett konstatálni, — 
pont száz esztendeje született s így a téma nagyon 
aktuális.

Spekuláné: Nem tudok eleget csodálkozni az 
érdekes véletlenen, hogy Petőfi és Madách ugyan
abban az évben született, s hogy ennek a különös
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eseménynek éppen most van száz esztendeje. Ez, 
úgy gondolom, igen ritka eset.

A tanár úr: Rendkívül ritka.
Spekuláné: S most csak az a kérdés, vájjon a 

fiatalokban is lesz-e annyi komolyság, hogy ezt a 
véletlent érdekesnek tartsák?

A tanár úr: Ne tessék félni. A fiatalokban van 
annyi lelkesedés, hogy minden iránt érdeklődnek, 
ami után evés, ivás és tánc következik. . .  A mű
sor első pontja tehát a felolvasás lesz, — mert ezen 
jó mentői előbb túlesni,—amelyet Elza kisasszony 
szavallata követ.

Spekuláné: Áh! És mit fog a lányom előadni?
A tanár úr: Két költeményt Petőfitől és Éva sze

repének egy részletét az Ember Tragédiájából.
Spekuláné: Csak arra kérem, kedves tanár úr, 

hogy jól tessék megválogatni a verseket, amelye
ket fölmondat a leányommal. Ne legyen bennük 
valami heves szerelem, vagy egyéb illetlenség. 
Tudja, ha az embernek egy lánya van, akkor na
gyon kell vigyázni rá. Hallom, a múltkor a Kopányi 
Piri olyan dolgokat szavalt vagy énekelt egy házi
bálon, hogy nemcsak a férfiak, de még a nők is 
elpirultak. Nehogy nálam is ilyen eset forduljon elő.

A tanár úr: Nyugodt lehet nagyságos asszo
nyom. Petőfinek és Madáchnak a köztiszteletben 
álló egyénisége garancia arra, hogy Elza kisasz- 
szony a frivolitás minden veszélye nélkül dekla- 
málhatja őket.



Spekuláné: Köszönöm a megnyugtatását. Egy 
kő esett le az aggódó szívemről. . .  És aztán mi 
következik?

A tanár úr: A  szavalat után zongora-számot 
szeretnék. Van valaki az ismerőseik közt, aki ügye
sen játszik?

Spekuláné: Elzámnak egy barátnője már tíz év 
óta tanul, s így bizonnyal nagyon jól tud.

A tanár úr: Igen, ez rendes következése a sok 
tanulásnak. Tessék majd felkérni őt, hogy szíves
kedjen közreműködni.

Spekuláné: Nem kell majd nagyon kunyorálni 
neki. Boldog, ha produkálhatja magát. És aztán 
mikor van neki alkalma olyan kitűnő zongorán 
játszani, mint a miénk? Egy valóságos Einstein!

A tanár úr: Talán Steinway?
Spekuláné: Igen, igen. . .  Különös, hogy olyan 

gyakran tévesztem össze a neveket és az idegen 
szavakat. A tanár úr is?

A tanár úr: Nem olyan gyakran. . .  Ez hát rend
ben volna. Záradékul aztán megint Elza kisasz- 
szony szerepelhetne, s néhány dalt adhatna elő a 
barátnője zongorakísérete mellett.

Spekuláné: ö  maga szók zongorázni, amikor 
énekel.

A tanár úr: Jó, tehát saját magát fogja kísérni.
Spekuláné: El van intézve. De mért mondta, 

hogy: záradékul?—hát olyan kurta legyen a hang
verseny, amelyet fölváltva koncertnek is hívnak?
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A tanár űr: Ha azt akarja, hogy a vendégei jól 
mulassanak, akkor a koncert legyen rövid s a tánc 
hosszú, nem pedig megfordítva. Tapasztalásból 
tudom, hogy semmi se fárasztja ki annyira a zene
kedvelő közönséget, mint egy hosszú hangver
seny. A hallgatóság idegeire is kell gondolnunk.

Spekuláné: Majd gondolok rájuk. És mindenbe, 
amit ajánlott, belenyugszom.

A tanár úr: Köszönöm a bizalmát. A célunk el 
lesz érve. Irodalmi ünnepséget ülünk, amellyel 
eleget teszünk a kultúra követelményeinek s utána 
szűnni nem akaró tánc következik, amely feled
hetetlen emlékeket fog hátrahagyni. Lesznek, akik 
még harminc év múlva is emlegetni fogják, milyen 
nagyszerűen mulattak, amikor Spekula Elza tizen
nyolc esztendős lett. Mert higyje meg, drága nagy
ságos asszony, semmire se gondolnak vissza az 
emberek akkora kegyelettel, mint egy-egy víg 
dáridóra.

Spekuláné: Szép, szép ... De mi ez ahhoz ké
pest, hogy Petőfinek meg Madáchnak a születése 
napját még száz év múlva is emlegetik! És Elzáról 
már harminc év múlva megfeledkeznek! Hiába, 
a férfiak mindig és mindenben nagy fórban 
vannak.

A tanár úr: Ebbe, mint már egyszer sajnálkozva 
mondtam, bele kell nyugodni. És aztán be kell 
ismernünk, hogy itt nemcsak a nembeli külömbség 
határoz s hogy a nevezett költők müvei mégis 
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csak nagyobb fontosságú dolgok, mint a legbájo- 
sabb leány első zsúrja.

Spekuláné: Eztkészséggelbeismerem.. .  Mondja 
kérem, fognak az újságok az estélyünkkel foglal
kozni ?

A tanár úr: Ez tisztán tőlünk függ. Meg kell 
hívni néhány zsurnalisztát.

Spekuláné: Hát ezek is fiatalemberek? Ha az 
ember olvassa őket, azt hihetné, hogy csupa bölcs, 
öreg és tapasztalt bácsik.

A tanár úr: Ügy írnak, mintha ilyenek volnának, 
de a valóságban ők a legifjabbak az összes fiatal
emberek közt. Még ha öregek is . . .  Ha a buffet jó 
lesz, akkor kedvezően fognak írni a felolvasásról 
és a koncertről.

Spekuláné: Szeretném, ha a buffét is megdi
csérnék.

A tanár úr: Ezt is megteszik, ha tetszeni fog 
nekik a hangverseny.

Spekuláné: Hát csak tessék jól felolvasni. Az 
Elzámról jótállók, hogy nagyon kitűnő lesz . . .  És 
most még egy kérdést: mennyi pezsgőt rendeljek?

A tanár úr: Ez egyáltalán nem irodalmi kérdés. 
Mégis merek véleményt mondani, mert ismerem 
a táncos ifjúság mentalitását. Rendeljen, kérem, 
mentül többet, mert arra még nem volt eset, hogy 
a pezsgőt valahol sokallották volna.

Spekuláné: Nézze meg az ember a tanár urat! 
Mennyire ösmeri a világ erkölcseit!
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A tanár úr: A tudomány nem zárja ki az ember
ismeretet.

Spekuláné: Ezt a bölcs mondást is följegyzem 
a nóteszembe. Szabad?

A tanár úr: Hogyne? De az óra eltelt s ma me
gint nem taníthatom a kisasszonyt.

Spekuláné: Kinek is volna kedve tanulni ilyen 
lázas időkben? Pár nappal a hangversenyzsúr 
előtt. . .  A viszontlátásra hát!

A tanár úr: Kezét csókolom.



Kitűnő hölgyünk a lánya bálja után, amely ki
világos kivirradtig tartott, későn kelt föl s csak 
délután jutott el a könyvesboltba, ahol jónapkí- 
vánás után ezzel a kérdéssel fordult annak tulaj
donosához :

— Mondja, Müller úr, meg volt elégedve a teg
napi estéllyel?

Müller úr: A legnagyobb mértékben. Én mindig 
szívesen megyek az ifjúság közé. A fiatal lányokat 
majdnem annyira szeretem, mint a régi könyve
ket. Mégis bátor vagyok az okát kérdezni, hogy 
tulajdonképpen miért tetszett a zsúrra meghívni? 
Az igazat megvallva, a helyzetem ott egy kissé 
kényes volt. Én voltam a társaságban a legöregebb.

Spekuláné: Mit bánja? Kell lenni valakinek, aki 
a társaságban a legidősebb.

Müller úr: Úgy van. De ne gondolja, hogy ez 
valami nagy öröm annak, aki ezt a szerepet játssza.
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Tudja, a más öregségét nagyon tiszteljük, de a 
magunkét, azt únjuk.

Spekuláné: Megint úgy beszél, mint egy könyv. 
A mondását, ha megengedi, följegyzem . . .  Azért 
hívtam meg, mert az estély irodalmi volt és ön is 
liter — Hogyis mondják csak?

Müller úr: Literátus ember.
Spekuláné: Ezt akartam mondani... Gondoltam, 

ön ott élvezni fog.
Müller úr: Élveztem is. A buffet kitűnő volt.
Spekuláné: Egyéb dicsérni valót nem talált?
Müller úr: Óh, igen. Volt ott egy egész sereg 

fiatal leány s köztük természetesen a legszebb a 
Kegyed Elzája.

Spekuláné: Örülök az elismerésnek. Az anyák 
sose haragszanak, ha a leányaikat dicsérik. Csak
hogy én más elismerésre várok.

Müller úr: A tánchoz nem értek, de azt hiszem, 
a fiatalok nagyon jól mulathattak, mert a cigányok 
reggel már mind kidőltek.

Spekuláné: Úgy látszik, mindenről akar nyilat
kozni, csak a hangversenyről nem, amelyet hasonló 
joggal koncertnek is lehet nevezni.

Müller úr: Azt hittem, hogy a nagyságos asz- 
szony erre nem vet különös súlyt, s hogy csak a 
léhaság látszatának az elkerülése végett rendezte.

Spekuláné: Ellenkezőleg, azt tekintettem fődo
lognak, mert a tanár úr azt mondta, hogy nyelvé
ben él a nemzet, hogy elvész a nép, mely tudo- 
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mány nélkül való s hogy nekünk is hozzá kell já
rulnunk szerény, de bőséges tehetségünk szerint 
a közművelődés fölvirágzásához. És én büszkébb 
vagyok a hangkoncertünkre, mint az azt követő 
mulatságra, mert gazdag büffét és drága borokat 
minden procc adhat, de hogy ilyen kultúrestélyt 
rendezzen, az embernek legalább is parvenünek 
kell lenni. Nem igaz?

Milller úr: Nem mondhatok ellent.
Spekuláné: És most őszinte feleletet kérek, mit 

tart a tanár úr fölolvasásáról? Mert a vélemények 
róla nagyon elágazók.

Müller úr: Tudom. Az egyik vélemény szerint 
egy csöppet se volt mulatságos s a másik szerint 
nagyon unalmas volt.

Spekuláné: Maga, úgy látszik, ellensége ennek 
a derék és tudós férfiúnak.

Müller úr: Igazán nem. De kimondom nyiltan, 
az „Ember Tragédiája“ nem báli téma.

Spekuláné: Akkor igazán nem tudom, mért vá
lasztotta a tanár úr ezt a tárgyat.

Müller úr: Mert őt nagyon érdekli s így termé
szetesen azt hitte, hogy mások is rajonganak érte. 
Pedig nem így történt. Nem vette ésa<e, hogy a 
fiatalság az egész előadás alatt folyton zsibongott 
s az ifjú urak, meg a lányok egyre sugdolóztak?

Spekuláné: Észrevettem s azt hittem, hogy ma
gyarázzák egymásnak a költemény tudományo
sabb részeit.



Miiller úr: SzépenI... Alighanem egyebeket 
magyarázgattak a fiatalok.

Spekuláné: Miiller úr, maga nagyon csípős és 
én azt hiszem, hogy egy kicsit irigy a tanár úr 
nagy sikerére. Mert ne tagadja, ahogy az előadá
sát befejezte, olyan tapsviharral jutalmaztuk, mint
ha legalább kétszáz ember ütötte volna össze a 
tenyerét, pedig mindössze, az uramat is beleszá
mítva, csak negyvenhetén voltunk s azok kö
zött tizenöt fiatal lány, akiknek olyan kicsi a kezük, 
hogy a tapsolásuk nem is hallatszik.

Miiller úr: Ez merő háladatosság volt, amely 
annak az örömére nyilvánult meg, hogy a fölolva
sás végre befejeződött. Az emberek mégse olyan 
rosszak, amilyeneknek egyesek hirdetik s ha nagy 
jótéteményben részesítik őket, még hálát is tud
nak érezni. . .  Nem hízelgéskép mondom, de az 
Elza kisasszony éneke sokkal jobban tetszett. Nem
csak nekem, de a jelenvolt újságíróknak is. Pedig 
nem volt benne annyi filozófiai mélység, mint a 
professzor úr tanulmányában. A kisasszonynak 
nagyon jó napja volt tegnap este, az énekével pe
dig mindenkit elbűvölt.

Spekuláné: Szívesen hallom. Hiszen tulajdon
képpen azért jöttem, hogy azt tudakoljam, tetszett-e 
a lányom? Nos?

Miiller úr: Már nyilatkoztam.
Spekuláné: Nem elég kimerítően. . .  Azt mond

ják többen, hogy az Elzám hangja nagyon jó s
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hogy ki kellene képeztetni. Mit gondol, nem volna 
helyes, ha Budapesten vagy Bécsben zeneszak
értőkkel megvizsgáltatnám?

Miiller úr: Isten mentsen! Ha szereti a lányát, 
ne tegye I

Spekuláné: Nem értem. Mért ne énekeltessem 
valami kiváló zenekapca...

Miiller úr: Zenekapacitás előtt.
Spekuláné: Igen, azt akartam mondani. Mért ne?
Miiller úr: Mert esetleg tehetséget födöz föl 

benne.
Spekuláné: Baj az?
Miiller úr: De milyen baj! Tudja, ez olyan do

log, mintha a gazdag úr vagy hölgy a konzultáló 
professzorhoz megy. Mindig betegnek találják, ha 
még oly egészséges, míg a szegényt, akitől úgy 
se igen lehet keresni, egészségesnek jelentik ki, 
akármilyen beteg. Innen van, hogy a gazdagok 
szanatóriumokban halnak meg, a szegényeket pe
dig a kórházból temetik. . .  Ha úgynevezett gazdag 
lány mutatja be az énektudatlanságát a konzultáló 
professzornak, akarom mondani a zenecelebritás- 
nak, ez mindig fenomenális tehetséget talál benne, 
mert sok pénzt várhat tőle az énekórákért, ha pe
dig szegény lány mutatkozik be nála, annak ren
desen azt a tanácsot adja, hogy menjen férjhez. 
Mintha ez olyan könnyű volna!

Spekuláné: Egészen elkedvetlenít. Hát csak
ugyan olyan rosszak az emberek, hogy inkább
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tekintenek a saját érdekükre, mint az embertársai
kéra? És semmi remény, hogy akadnak olyan ze
necerberusok —

Müller úr: Celebritások.
Spekuláné: Igen, azt akartam mondani. Tehát 

nincs kilátás arra, hogy egy ilyen szakértő igazán 
őszinte véleményt mond?

Müller úr: Már hogyne volna! Hiszen vannak 
gazdag, sőt előkelő úri házból való leányok is, 
akik valóban tehetségesek.

Spekuláné: Nekem azt súgja valami, hogy a mi 
esetünk ilyen. Tegyük föl, hogy a lányom csak
ugyan egy ilyen felomenális tehetség. . .

Müller úr: Jobb ezt nem tudni magának is, meg 
neki is. Mert ha ez egyszer konstatálva van, akkor 
neki van tehetsége, magának pedig, drága nagy
ságos asszony, nincs leánya.

Spekuláné: Bolond beszéd! Akkor nekem tehet
séges leányom van.

Müller úr: Nincs. Higyje meg, hogy nincs. Attól 
kezdve ez a tehetséges fiatal hölgy csak az ének
nek, a muzsikának, a tanárnak, a hangjegyeknek, 
a koncerteknek, a közönségnek, a zenereferensek
nek és egyéb zsurnalisztáknak él, — mindenkinek, 
csak a családjának nem.

Spekuláné: Megijeszt. De amit mond, úgy hang
zik, mintha nem volna minden „ohne“ nélkül. Ko
molyan és őszintén beszél?

Müller úr: Említettem már nem egyszer, hogy 
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Kegyed a legkedvesebb vevőm, aminek folytán 
Nagysáddal szemben, bármiről legyen is szó, tel
jes nyíltsággal beszélek.

Spekuláné: Nagyon hízelgő rám nézve, de cso
dálkozom, hogy engem tart a legkedvesebb ve
vőjének, holott tudom, mások több könyvet vásá
rolnak az ön üzletében, mint én.

Müller úr: Tudja, mért szeretem a vevőim közt 
legjobban? Mert a nagyságos asszony nem affek- 
tál; beismeri, hogy irodalmi tanácsra van utalva; 
nem játssza a műveltet, amit oly sok műveletlen 
megtesz. S mert becsülöm Kegyedben a jóhisze
műséget és azt a naivitást, amely romlatlan szívre 
és kedélyre vall.

Spekuláné: Most igazán nem tudom bizonyosan, 
hogy hízeleg-e nekem, vagy gorombáskodik velem.

Müller úr: Egyiket se cselekedtem, csak becsü
letes nyíltsággal megmondtam, mért foglal el 
Kegyed az előkelő vevőim körében olyan előkelő 
helyet.

Spekuláné: Nagyon megtisztel. Mégis csodál
kozom, hogy naivnak nevez engem, aki már túl 
vagyok rég az első fiatalságon. Azt hittem, hogy 
ez a tulajdonság az egészen fiatalokat, az iskolá
ból alig kikerült lánykákat díszíti. Vagy tévednék?

Müller úr: Bizony tévedni méltóztatik. Régente 
úgy volt, ahogy Nagysád gondolta, de az utolsó 
kegyetlen évtized legjobban az ifjúságot rontotta 
meg, úgy hogy ha ma naivitást akarunk élvezni,
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azt olyanoknál kell keresnünk, akik — mint mon
dani tetszett — már túl vannak az első fiatalsá
gon . . .  S aztán, ami nagyon tetszik nekem Kegyed
nél, az a jó tulajdonsága, hogy bár ezen a fiatal
ságon túl van, mégis szeret tanulni.

Spekuláné: Ezt nem tagadom. Sajnos, nem szü
lettem műveltnek, s legfőbb vágyam, mentül job
ban közmüvelődni.

MiXller űr: Ez ugyan nem a legszerencsésebb 
kifejezés arra, amit gondolni méltóztatik, de az 
Úristen, aki tudvalevőleg nem néz az ortográfiára, 
talán a kifejezések helyességére se tekint valami 
nagy szigorúsággal és velem együtt megérti, hogy 
Nagysád művelődni óhajt.

Spekuláné: Bizony elnézésre szorulok, mert na
gyon keveset tudok és igen sokat szeretnék a mu- 
lasztottakoól pótolni. Itt van mindjárt az a híres 
költő, aki miatt annyit veszekedtek s akinek a ver
seit olyan híresekké tette a Zerkovitz Béla.

Mixller úr: Reinitz Béla volt az, aki szép zenét 
írt e gyönyörű dalokhoz, amelyek muzsikaszó nél
kül is híresek volnának, mert Ady Endre írta őket.

Spekuláné: Igen, Ady Endre. Nem is képzeli, 
mennyire szeretném olvasni azt a költőt, aki miatt 
annyian kaptak hajba egymással. Az én egyszerű 
eszemmel azt hiszem, hogy nem lehet kis ember 
az, aki miatt ilyen harcok folytak s oly sok szelíd 
ember gurult dühbe. Megkaphatom a költeményeit?

Mixller úr: Hogyne? E versek a legkelendőbb 
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magyar könyvek közé tartoznak s raktáron is van 
belőlük néhány példány. Szívesen szállítom őket, 
detartozó kötelességemnektartomkijelenteni, hogy 
a nagyságos asszonynak e versek aligha fognak 
tetszeni.

Spekuláné: Hogyan? E híres versek nem volná
nak elég jók?

Müller úr: Sőt kitűnőek. Mégis igen sokan van
nak, akiknek nem jók. És kénytelen vagyok Önt, 
kedves nagyságos asszony, ezek közé számítani. A 
hiba nem egyedül Kegyedben van, hanem a köl
tőben is. Ő ugyanis a nagyságos asszony és még 
egy sereg olvasó számára nem elég — érthető.

Spekuláné: És honnan tudja ezt Ön?
Müller úr: A foglalkozásomnál fogva tudom. A 

könyvkereskedő ilyen. Ha ismeri az olvasót, meg 
a könyvet, akkor tudja, hogy a kettő egymásnak 
való-e?

Spekuláné: Azt tanácsolja hát, hogy ne vegyem 
meg?

Müller úr: Dehogy tanácsolom! Ugy-e, ha fát 
ültet, nem törődik azzal, vájjon maga fogja-e elfo
gyasztani a gyümölcsét? Ugy-e, belenyugszik, hogy 
a gyermekei meg az unokái fogják azokat megenni ? 
Nos, ez a Kegyed helyzete Ady Endrével szemben. 
Maga aligha fogja őt megérteni, de Elza kisasz- 
szony majd talán már egyet s mást élvezhet belőle, 
s az ő gyermekei úgy értik meg őt, mint a szere
tetreméltó nagymamájuk Petőfit.
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Spekuláné: Különösnek találom egy kicsit, hogy 
mint egészen természetes dologról beszél annak a 
fiatal leánynak a gyermekeiről, aki tegnap adta az 
első zsúrját, de mert valószínűleg nem gondolt 
mellette semmi erkölcstelent, nem veszem rossz 
néven.. .  Nagyon sajnálom, hogy én is nem olvas
hatom ezt a jeles költőt. Mert ha nem értem, minek 
olvassam? Mondja, édes Müller úr, körülbelül hány 
évig kell még közművelődnöm, hogy megértsem 
az ő fenséges eszméit?

Müller űr: Határidőt nem mondhatok. Tessék 
mindenesetre tovább művelődni s a többit a jó 
Istenre bízni.

Spekuláné: így fogok eljárni. Mert ön éppoly jó, 
— sőt néha még jobb — irodalmi tanácsadónak 
bizonyult, mint az irodalomtudósunk, aki pedig na
gyon otthon lehet az irodalomtörténetben, hiszen 
a száz esztendő előtt született írókról úgy beszél, 
mintha együtt járt volna velük iskolába. . .  No, és 
mibe kerül az az Ady?

Müller úr: Momentán nem tudom pontosan meg
mondani, mert valami hét-nyolc kötetről van 
szó.

Spekuláné: Olyan szorgalmas volt ez a költő?
Müller úr: E kérdésre bajos felelni. A poétákat 

nem aszerint osztályozzuk, hogy szorgalmasak 
voltak-e, vagy hanyagok.

Spekuláné: Mégis 7—8 kötet versnek a költése 
szorgalomra enged következtetni.
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Milller úr: Inkább termékenységre. Ismeri Pár- 
nássynét?

Spekuláné: Hogyne! A barátnőim egyike.
Müller úr Nos, e tiszteletreméltó hölgynek nyolc 

gyermeke van, s Kegyed még se fogja őt, ugyebár, 
szorgalmasnak mondani, hanem inkább termékeny
nek? Ugyanígy kell nyilatkozni az íróról is, ha sok 
a szellemi terméke.

Spekuláné: Magától mindig tanul az ember va
lamit . . .  De hát azért, mert Ady oly termékeny, 
nem lehet megtudni könyveinek az árát? Mit mo
solyog?

Müller úr: Én [mindig mosolygok a gyönyörű
ségtől, ha társalgók Kegyeddel. Olyan eredeti mó
don tud kérdezni... Azért nem tudathatom e perc
ben, hogy mibe kerülnek az Ady-könyvek, mert 
mindegyiknek más az alapára, s azt még multipli
kálni kell a szorzószámmal, hozzáütni a felárat meg 
a portót, stb. Majd a könyvekkel együtt küldöm a 
számlát, s Nagysád nyugodt lehet, csak tisztessé
ges polgári hasznot fogok számítani.

Spekuláné Nem félek. Prima árúért nem sajná
lom a pénzt. Ha a költé jó — s Adyért, nemde, ön 
kezeskedik? — akkor szabad drágán árulni, ha pe
dig rossz, akkor olcsó áron se kell. Nem igaz?

Müller úr: Nagyságos asszony ismét fején találta 
a szöget.

Spekuláné: Még egy kérdést: Mikor lesz Ady- 
nak a percentenáriuma? Szeretném megünnepelni.
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Egy ilyen nagy költő a halála után is megérdemli 
az ünneplést.

Müller úr: Ami azt illeti, a költőket csakis a ha
láluk után szokták ünnepelni. . .  De hát az ő cen
tenáriumát mi ketten nem érjük meg, nagyságos 
asszonyom. Ady, ha élne, alig volna túl az ötven 
esztendőn.

Spekuláné: Kár. Ha olyan kiváló férfiú, megér
demelte volna, hogy korábban szülessen s hogy 
mielőbb megülhessük a századik évfordulóját. Nem 
születhetett ő is, mint Petőfi és Madách, száz esz
tendő előtt?

Müller úr: Másképp történt, asszonyom, s nekünk, 
mint sok más igazságtalanságba, abba is bele kell 
nyugodnunk... Akönyveketpedigmégmaküldöm.

Spekuláné: Köszönöm. Az Isten megáldjál



Spekuláné, felbuzdulva első estélyének a nagy 
sikerén, további diadalokra vágyott. Egyszerű, jó 
asszony volt (sőt most is az!) de szerette a sikere
ket s az azokkal járó dicsőséget. Az ember nem 
is képzelné, mily kevéssé különbözik az ilyen dol
gokban egy gyáros felesége a művészektől s egyéb 
hírszomjas emberektől. Spekuláné úgy nézte az első 
estélyt, melyet oly szerencsésen rendezett, mint 
egy műalkotást, s nem óhajott e kísérletnél meg- 
állani. A jó nő, amikor a premierjére gondolt s an
nak a megismétlését tervezte, nem mondta, hogy 
„ce n’est que le premier pás qui coute“, mert nem 
tudott franciául, s azt se, hogy „bis repetita pla- 
cent“, mert mégkevésbbé tudott latinul, hanem így 
szólt az urához:

— Ez a szoaré jól ütött be. A vendégeink pom
pásan érezték magukat nálunk. Hálátlanság volna 
tőlünk nem rendezni részükre minél előbb hasonló 
mulatságot.



Spekula úrnak éppen olyan jól sikerült az évi 
mérlege, mint a feleségének, illetve leányának a 
zsúrja. Beleegyezett tehát mindenbe.

Hölgyünk megint összeszürte a levet az iroda
lomtudóssal (honny sóit qui mai y pense), aki épp 
oly lelkesen csinálta meg a második kultúrest prog
ramját, mint az elsőét. Ezúttal is ő nyitotta meg a 
bált egy fölolvasással a régi és új líráról (szaba
don a rendelkezésére álló források után); azután 
a házikisasszony szavalt két költeményt, persze 
szerelemmenteseket, mert Spekuláné szerint a sze
relem Elzának még kissé korai; majd zongoraszám 
következett, amely abból állott, hogy egy fiatal 
hölgy kezet emelt Chopin ellen, s végül — pour 
la bonne bouche — a házikisasszony énekszáma 
következett, amely a jelenlevők egybehangzó vé
leménye szerint a pompásan sikerült estélynek 
fénypontja volt. Ezt a fényt az utána következő 
buffet, pezsgő, cigány, tánc és szűnni nem akaró 
flört se tudta elhomályosítani.

A helyi újságok a szoaréról olyan hangon írtak, 
mint egy díszelőadásról. Tulajdonképpen ez is az 
Elza kisasszony zsúrja volt, de mind a két hírlap 
a Spekuláné asszony közérdeklődést keltő szemé
lyét tolta"előtérbe, s ebből az alkalomból nem a 
zsúrkisasszonyt hasonlították Madame Récamier- 
hez, hanem a mamáját. De hogy egészen pontos 
legyek, ezt csak az egyik újság cselekedte, a má
sik a Gracchusok anyjához hasonlította a derék
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nőt, megfeledkezvén arról, hogy a kitűnő római 
matrónának kiváló fiai voltak, míg a mi derék höl
gyünk csak egyetlen leánygyermekkel dicseked
hetett. De hát a gigászi pecsenyék és a fantaszti
kus torták oly nagy számmal vonultak föl a kultúr- 
est folyamán, s pezsgőt oly bőven szolgáltak föl, 
hogy abban a párázatos ködben, amelyet ez utóbbi 
ital idézett elő a referens gyomrában és a gondol
kozásában, az efféle apró nüanszok elvesztek . . .  
Maga az ünnepelt lady is meg volt elégedve az 
est sikerével, amely alapjában véve az ő diadala 
volt, s a szokottnál büszkébb fejtartással kereste 
föl másnap a kultúrboltot.

— Nos, Müller úr, — kérdezte, — hogy’ tetszett 
a tegnapi szoaré?

Müller úr: El vagyok ragadtatva, nagyságos 
asszonyom. Olyan jól, mint tegnap, már rég nem 
mulattam.

Spekuláné: Bizonyosan az irodalomtudósunk elő
adásától volt annyira elbájolva.

Müller úr: Szó sincs róla. Mi irodalmárok — mert 
én, mint könyvárús némileg a litteraturához számí
tom magam — nem vesszük olyan komolyan a 
felolvasásokat, mint a publikum gondolja, s ami 
engem illet, én a régi és a modern líráról — ha 
nem is olvastam el, de — eladtam mindazokat a 
könyveket, amelyekből a tanár úr a tanulmányát 
összepuskázta, s így, az igazat megvallva, oda se 
hallgattam.



Spekuláné: Illik ez?
Müller úr: Nem illik. De hát ezt az illetlenséget 

fölolvasásoknál mindig elkövetjük.
Spekuláné: Maga engem csak ugrat. Nekem úgy 

tetszett, hogy az írók, akik jelen voltak, nagy oda
adással figyeltek s le se vették a szemüket a föl
olvasóról.

Müller úr: Lehet, hogy rá néztek, de hogy nem 
hallgattak rája, az szent bizonyos. Az írók nagyon 
jól tudják (hiszen ők is szoktak felolvasni I), hogy 
az ilyen előadás aféle szükséges rossz, amelyet 
meg kell tartani, de nem muszáj meghallgatni.

Spekuláné: Megint tanultam valamit. És pedig 
nem valami épületeset. . .  Micsoda véleménnyel 
legyek a maga morális erkölcséről és mit higyjek 
az író urakéról, hogyha ilyen léhák és ilyen ke
vésbe veszik a kultúrát, amelyet a mi tudósunk 
szívvel-lélekkel terjeszt?

Müller úr: Mi elismerjük az ő hervadhatatlan 
kultúrérdemeit, de ezek a kétségbevonhatatlan eré
nyek nem kényszeríthetnek bennünket arra, hogy 
halálosan unatkozzunk. . .  Azért ne legyen rólunk 
rossz véleménnyel, mert ha nem is vagyunk figyel
mes bámulói az ilyen fölolvasásoknak, azért úgy 
teszünk, mintha odafülelnénk és úgy gratulálunk a 
szereplőknek, mint ha csudasokat tanultunk volna 
tőlük s ők volnának a mi legáldottabb j óltevőink.

Spekuláné: Nem jellemtelenség ez?
Müller úr: Isten mentsen I Épp úgy nem jellem- 
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telenség, mint az, ha Kegyed például találkozik 
egy barátnőjével, aki kiáltó ízléstelenséggel van 
öltözve, s nagyságos asszony mégis azt mondja 
neki, hogy rég látta őt ilyen pompás toalettben.

Spekuláné: Kérem, csak nem lehet az ember 
olyan goromba, hogy azt mondja: utálatosan néz ki!

Müller úr: És mi se lehetünk oly durvák, hogy 
konstatáljuk, miképp ennyire még sose unatkoztunk.

Spekuláné: Úgy látszik, még nem haladtam any- 
nyira a közművelődésben, mint önök, literaturás 
urak, mert nekem a fölolvasás rendkívül tetszett.

Müller úr: Valószínűleg azért, mert keveset ér
tett belőle.

Spekuláné: Mond valamit. Meg kell vallanom, 
hogy valóban keveset értettem a régi és új lírákból.

Müller úr: Ez úgy szokott lenni. A közönségnek 
azok a fölolvasások tetszenek, amelyeket nem ké
pes megérteni. Ha megérti őket, akkor már nem 
kellenek neki, mert hiszen — gondolja — micsoda 
banális dolgok lehetnek azok, amelyeket ő megért!

Spekuláné: Egy kissé konfúzussá tesz, Müller úr. 
Még kezdő vagyok a közművelődésben és a maga 
fejtegetései sokszor zavarba hoznak. Néha nem tu
dom, komolyan beszél-e, vagy tréfál?

Müller úr: Ezt néha magam se tudom. . .
Spekuláné: Hát a lányom hogy’ tetszett?
Müller úr: Sokkal jobban, mint a professzora.
Spekuláné: Bizonyosan most is tréfál. Vagy hí

zelkedik?



Müller úr: Halálosan komoly vagyok és minden 
hízelgés nélkül jelentem ki, hogy egy fiatal és csi
nos leány mindig jobban tetszik, mint egy kopasz 
öreg tudós.

Spekuláné: Én is azt hiszem, hogy látványnak a 
leányom szebb, mint a tanára . . .  De én a szavala
tát meg az énekét kérdeztem.

Müller úr: Egy szép fiatal leány mindig kitünően 
szaval és mindig pompásan énekel. Elza kisasz- 
szonynak tegnap igen jó napja volt, még jobban 
deklamált és dalolt, mint az első zsúrján. Mintha e 
pár hét óta is sokat haladt s a hangja megerősö
dött volna. A tapsok, amelyeket kapott, igazán 
őszinték voltak.

Spekuláné:És maga,rossz ember, mégis lebeszélt 
arról, hogy tovább képeztessem. Mások meg nem 
hagynak békét s egyre zaklatnak, hogy vigyem 
legalább is Bécsbe.

Müller úr: Bizonyosan lányos mamák, akik 
szabadulni akarnak egy veszedelmes verseny
társtól.

Spekuláné: Meglehet. S maga most se ajánlja, 
hogy zenekonverzatóriumba küldjem?

Müller úr: Én nem vagyok ellenségük a konzer
vatóriumoknak, ahonnan már oly sok kitűnő mű
vész és művésznő került ki. Sőt megengedem, hogy 
a művészet érdekében Elza kisasszonynak ott lenne 
a helye, de családi szempontból, azt hiszem, jobb 
neki itthon a szüleinél.



Spekuláné: Maga úgy beszél, mintha egy ilyen 
kondenzatórium valami rosszhírü ház volna.

Müller úr: Félreért. A konzervatórium egy tem
plom. De a templom nem való lakásnak, s állandó 
tartózkodásra csak a papoknak alkalmas. . .  Magá
nak, kedves nagyságos asszony, csak egy lánya 
van, s maga is, ő is, boldogabbak lesznek, ha ö 
nem lép a papi pályára. Jobb, ha a fiatal hölgy 
inkább dilettáns marad itthon, mintha művésszé 
képezik ki Bécsben. A tehetséges dilettáns sokkal 
boldogabb, mint a perfekt művész. Mert a dilettáns 
rendesen többet nyújt, mint amennyit várnak tőle, 
a művész pedig sokszor kevesebbet.

Spekuláné: Megint nem tudom, komolyan be
szél-e?

Müller úr: Komolyan beszéltem. Elza kisasszony 
elég jól énekel ahoz, hogy passziója legyen a 
muzsikából. Ha művésznővé képeztetik ki, sohase 
lesz megelégedve, vagy nagyon is el lesz magától 
ragadtatva, s mindkét esetben boldogtalannakvagy 
legalább is elégedetlennek érzi majd magát.

Spekuláné: Nem tudom, hogy amit most mon
dott, életbölcseség-e vagy emberismeret, de meg
győzött. Én nem akarom, hogy a leányom boldog
talan, s a legjobb esetben elégedetlen, ellenkezőleg 
azt, hogy boldog, s a legrosszabb esetben elége
dett legyen.

Müller űr: Minden jó anya így gondolkozik.
Spekuláné: Örülök, hogy megértettük egymást...
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És most még egy kérdést. Mit gondol, elértem-e 
azt a célomat, hogy az estéllyel barátokat szerez
zek magamnak?

Müller úr: Reméljük a legjobbat. Irigyeket min
den bizonnyal szerzett. S ez is szép eredmény.

Spekuláné: így hát azt hiszi, hogy ne folytassam 
az estélyeimet?

Müller úr: Azt tanácsolom, folytassa őket. Az 
irígyei szaporodni fognak, de ez nem baj. Semmi 
se emeli olyan hathatósan az ember tekintélyét, 
mint az, ha sokan irígylik.

Spekuláné: Lehet, hogy ez így van. De nekem 
fáj, hogy már megint csalódtam. Nem azért óhaj
tottam estélyeket adni, hogy irigyeket, hanem azért, 
hogy barátokat szerezzek.

Müller úr: A diadala így mindenesetre nagyobb. 
Barátai utóvégre mindenkinek lehetnek, — irígyei 
csak annak, aki a tömegből akár szellemi, akár er
kölcsi erényekkel kiválik.

Spekuláné: Most maga engem kifiguráz. Én, saj
nos, se szellemi se erkölcsi tekintetben nem emel- 
kedek ki a környezetemből, amelyet újabban, amint 
észrevettem, milliónak is hívnak.

Müller úr: Miliőnek, asszonyom. S ebből ön, 
nagyságos asszony, erkölcsileg igenis kimagaslik.

Spekuláné: Bővebb magyarázatot kérek.
Müller úr: A vagyonnál, kedves asszonyom,most 

nincs nagyobb erkölcsi érték, s ez, úgy tudom, 
önöknél megvan. S ez ád erkölcsi súlyt.
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Spekuláné: Maga igen ügyesen tudja megvigasz
talni az embert. Ezentúl hát lesz egy kis erkölcsi 
bátorságom . . . Mégis, azok a jóbarátok, akiket 
tegnap beszerezni óhajtottam, nekem örökké hiá
nyozni fognak.

Müller úr: Az estélye nagyon is szép s a buffet-je 
nagyon is gazdag volt ahoz, hogy barátokat sze
rezhessen velük. De hát minek a sok barát annak, 
aki ilyen estélyt és ennyi jó harapnivalót adhat?

Spekuláné: Remélem, hogy mások nem fognak 
ily — hogy is mondják csak hamarjában? — cióni- 
kusan nyilatkozni . . . Áttérve az üzleti ügyekre, 
teljesen igaza volt, mikor azt állította, hogy Ady 
Endre úr verseit nem fogom megérteni. A Fekete 
Zongora című költeményére például nagyon kí
váncsi voltam, mert a mi zongoránk is fekete, de 
sehogyse tudtam rájönni, hogy a kétségkívül jeles 
költő mit akar vele.

Müller úr: Ne aggódjon, asszonyom. Ezt a ver
set, amely különben a legszebbek közé tartozik a 
költeményei közt, Ignotus se érti.

Spekuláné: Olyan nevet mondott, amely valami 
régi rómaira emlékeztetett. Vájjon ki ő?

Müller úr: Egy német nevű magyar író, aki la
tin név alatt ír, imádja Adyt, s maga bevallja, hogy 
nem érti e fölséges verset. Azt mondta róla a kri
tikájában, hogy „vigyen el az ördög, ha értek egy 
szót belőle, és vigyen el az ördög, ha olvastam 
szebbet életemben!“



Spekuláné: így hát nem szégyen, ha én se értem?
Müller úr: Egyáltalában nem az. Ellenben szé

gyen volna Ignotusra, ha nagyságos asszony meg
értené . . .  De úgy-e, ettől nem kell tartani?

Spekuláné: Nem. Én nem akarok senkit megszé
gyeníteni. Elég baj az nekem, hogy oly sokszor va
gyok kénytelen restelkedni a müveletlenségemért.

Müller úr: Semmi oka rá, asszonyom. Aki beös- 
meri, hogy nem müveit, arra nézve nem szégyen 
a müveletlensége. Éppen úgy, mint ahogy Ignotusra 
nem szégyen, hogy nem érti a Fekete Zongorát, 
mert azt beösmeri. Ellenben szégyelhetik magu
kat azok, akik nem értik, és úgy tesznek, mintha 
értenék.

Spekuláné: Mégis szeretném tudni, mért írnak 
némely költők — helyben is vannak ilyenek, — 
olyan verseket, amelyeket az ember nem ért. Nem 
írhatnának ezek az irodalomtörténeti egyéniségek 
hasonló fáradsággal olyan költeményeket, amelye
ket én is megérthetnék?

Müller úr: A  költő mindig a jövőre gondol, nagy
ságos asszonyom s többek közt ebben is különbö
zik tőlünk, szürke emberektől, akik a jelennek rab
jai vagyunk. Neki az épp oly közömbös, hogy mi 
megértjük-e, mint az, hogy a verebek, vagy a csere
bogarak megértik-e. Neki az a fontos, hogy a jö
vendő nemzedékek tudják, mit akar mondani.

Spekuláné: Úgy látszik, hogy ez az úgynevezett 
halhatatlanság.



Müller úr: Igen, a költő azoknak a dalnoka, akik 
jönni fognak.

Spekuláné: így hát én még se vagyok egészen 
fölösleges teremtés, mert azzal, hogy nem értek 
meg egy költőt, hozzájárulok a halhatatlanságához.

Müller úr: Igen eredeti felfogás.. .  Mindenesetre 
nyugodt lélekkel mondhatja el, hogy nem élt hiába.

Spekuláné: Óh, ezután is élni akarok és tovább 
is dolgozni a közművelődésért. . .  De igaz! Mind
két estélyemről igen kedvezően írtak az újságok. 
Kell ezért nekik valamit fizetni?

Müller úr: Hová gondol?
Spekuláné: Az uram tegnap nagyban politizált 

néhány úrral és hallottam emlegetni a megvásá
rolható sajtót. Hát gondoltam —

Müller úr: Ne gondoljon semmit. Az újságoknak 
nem jár egy fillér se. Ezek az estélyek olyan kul- 
túresemények voltak, amelyekről a nyilvánosság
nak tudomást kellett venni s így a lapok nem az 
önök, hanem a közönség érdekében írtak róluk.

Spekuláné: Eszerint hát okos dolog volt az új
ságírókat meghívni. Ha ezt nem tesszük, akkor a 
szoarékról, mint közügyről, nem is értesült volna 
a közönség.

Müller úr: Hiszen épp az által lettek közüggyé, 
mert hivatalosak voltak oda a zsurnaliszták.

Spekuláné: Ezt megint nem értem.
Müller úr: Vigasztalódjon. Ignotus se érti a Fe

kete Zongorát.



Spekuláné asszony nem folytathatta a leánya 
zsúrjait s szokásos látogatásait a Müller úr boltjá
ban is beszüntette.

Ennek a körülménynek egy könyv volt az oka, 
amelyet Elza kisasszony az irodalomtudósától ka
pott kölcsön: a Baskirtcheff Mária naplója. Ennek 
a tanulmányozása a fiatal lány lelkére igen nagy 
hatással volt s először is abban nyilvánult meg, 
hogy semmiféle más olvasmány iránt nem érdek
lődött, az édesanyja minden ambícióját elfeledte 
s a professzora előadásait szórakozottan hallgatta. 
Ezzel a könyvvel feküdt le, ezzel a könyvvel ébredt 
föl s napról-napra több hasonlatosságot talált a 
maga kis egyénisége s a bájos orosz leányé között.

Rájött, hogy ő is szerelmes természetű, sőt egy 
kicsit kacér is, de hol vannak azok az érdekes fér
fiak, vonzó müvészlelkek és imponáló világfiak, 
akikkel kokettírozhatna s különösen hol az az ellen
állhatatlan férfiú, akibe beleszerethetne?
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Köhécselni is kezdett, egészen á la Baskirtcheff, 
az orcái halványak lettek s a háziorvos alapos és 
az orvosra nézve igen kellemes vizsgálat után kez
dődő tiidőcsúcshurutnak a jeleit „vélte észrevenni“ 
s mert Spekula Elza olvadó tekintettel nézett rá, 
kijelentette, hogy hosszabb délvidéki tartózkodást 
kénytelen javaslatba hozni.

Most hát Spekula mama elhanyagolta a köny
vesboltot, — egyéb üzleteket keresett föl, ahol a 
maga és leánya toalett- és egyéb útiszükségleteit 
szerezte be.

Voltak a városban, akik „műköhögés“-ről beszél
tek s egy pompás Movado-órát emlegettek, amelyet 
a háziorvos Spekulánétól hálából kapott, amért 
utazni küldte őt s a leányát, akit a közvélemény 
egészségesnek tartott. Én az ily pletykában részt 
nem veszek, de szívből kívánom, hogy alapja le
gyen, mert nagyon sajnálnám, ha ez a jobb sorsra 
érdemes csinos fiatal lány a Baskirtcheff Masáéra 
jutna.

Azzal a reménnyel búcsúzhatunk hát tőle s a 
mamájától, hogy mindketten jó egészségben fognak 
visszaérkezni (hacsak Elza kisasszony az úton tüdő- 
csúcshurutot nem kap) s hogy ez a búcsú nem vég
leges. Ha minden jól megy, a két szeretetreméltó 
hölggyel még találkozunk.





BESZÉ LG E T A S Z E G É N Y  EMBER  
ÉS A GAZDAG EMBER





Hosszú idő óta újból találkozik a szegény em
ber és a gazdag ember. Az előbbi nem tudja, hogy 
az utóbbi milyen gazdag, s az nem tudja, hogy 
emez minő szegény. A gazdag így köszön:

— Szervusz!
A szegény pedig:
— Alázatos szolgád!
A következő beszélgetést folytatták egymással. 

*

A gazdag ember: Régen nem láttalak. Hogy’ 
megváltozott azóta a világ! Nem lehet ráismerni. 
Mit szólsz hozzá?

A szegény ember: Bizony megváltozott!
A gazdag: Csoda időket élünk! Ilyen gazdag

ságról sohase álmodtunk!
A szegény: Cudar idők! Ki gondolta volna, hogy 

valamikor ilyen szegények leszünk!
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A gazdag: Amióta nem találkoztunk, úgy látszik, 
a nézeteink alaposan megváltoztak.

A szegény: Úgy látszik.
A gazdag: Te azt hiszed, hogy szegény lett a vi

lág?
A szegény: Hát nincs szemed, hogy ezt kérdez

ned kell?
A gazdag: És te vak vagy, hogy nem látod azt 

a töméntelen gazdagságot, amely most számok
ban megnyilvánul ?

A szegény: A  számok nagyok, de a jólét kicsi.
A gazdag: A  számok akár kicsik, akár nagyok, 

mindenesetre csalhatatlanok.
A szegény: Úgy van. És én majd mondok egy 

számot, amely bizonyíték az általános szegénység 
mellett. A háború előtt száz korona volt egy fi
nom öltöny ára, s most tízezerbe kerül. Ez az egyik 
eset. A másik pedig az, hogy a háború előtt több 
embernek volt száz koronája egy öltözet ruhára, 
mint ahánynak most jut tízezer hasonló célra. Nos?

A gazdag: Ez csak azt bizonyítja, hogy most 
kevesebb a rátermett ember, mint a háború előtt 
vo lt. . .  Ahol rátermettség és komoly munkakedv 
van, ott ugyanaz a jólét, vagy még fokozottabb 
van, mint azelőtt. A munkásaim — hetvenen- 
nyolcvanan — havonkint átlag hatezer koronát 
keresnek nálam, sokkal többet, mint én tíz évvel 
ezelőtt, s én ezt a horribilis összeget könnyen fizet
hetem.



A szegény: Kérdés, megélhetnek-e ebből a nagy 
fizetésből olyan jól, mint régen a csekélyből?

A gazdag: Talán igen, talán nem .. .  De nem ez 
a fontos, hanem a közgazdasági lendület és az, 
hogy nagyobb forgalmat produkálunk, mint valaha. 
Most megint olyan világ van, aminő már volt az 
emberiség életében néhányszor, amikor a pénz az 
utcán hever.

A szegény: Én elégszer járkálok az utcán, a bel
városban is, a perifériákon is, és sohase látok ott 
pénzt heverni.

A gazdag: Nem azokon az utcákon sétálsz, ahol 
hever. . .  De ez különben is csak képletes beszéd. 
Voltaképpen csak azt akartam mondani, hogy sose 
volt oly könnyű „keresni“, mint mostan. Az em
bernek csak ki kell nyújtani a kezét.

A szegény: Óh, én már annyiszor kinyújtottam 
az enyémet és mindig hiába! Avagy ez is csak 
képletes beszéd volt ?

A gazdag ember: Az. Azt akartam mondani vele, 
hogy a rátermett ember ezer alkalmat talál a pénz
szerzésre. Én már három évtizede dolgozok, de 
olyan könnyen, mint most, sohase kerestem. Mit 
gondolsz, minő forgalmat csinálok?

A szegény ember: Fogalmam sincs róla.
A gazdag ember: No hát, halljad \(Mond egy ki

mondhatatlan nagy összeget)
A szegény ember: Gratulálok. És mennyi ebből 

a haszon?



A gazdag ember: (megint szédítő numerust mond 
be.)

A szegény ember: De jó neked!
A gazdag ember: Nem rossz, de az ember köny- 

nyen megszokja . . .
A szegény ember: Tehát a jólétet is meg lehet 

szokni? Azt hittem, csak a nyomorúságot lehet.
A gazdag ember: Az embernek mindenféle élet

viszonyokba bele kell törődni. Én már megszoktam 
a nagy számokat. Három részvénytársaságom van, 
amelyekben a részvények többsége az enyém s 
mindegyiktől annyi tantiémet kapok, hogy a felét 
se tudom elkölteni. S aztán a vezérigazgatói 
fixek, az elnöki tiszteletdíjak s végül a tiszta nye
reség? Olyan virágzás, amelyről azelőtt álmodni 
se mertünk.

A szegény ember: így hát szépen prosperálsz?
A gazdag ember: Meg vagyok elégedve.
A szegény ember: Bizonyára sok jót is teszel?
A gazdag ember: Azt hiszem, eleget. Noblesse 

obiige. A sajtó rajta tartja az emberen a szemét. 
Mindegyik társaságom az évi költségvetésébe száz
ezer koronát állít be jótékony célokra.

A szegény ember: Ez nagyon szép, s arra bátorít 
föl engem, hogy egy kérést kockáztassak.

A gazdag ember: Halljuk!
A szegény ember: Momentán némi pénzzavarban 

vagyok. Nem segíthetnél ki tízezer korona köl
csönnel?



A gazdag: Tízezer koronái Barátom, ez nagy 
összeg I Nem kell azt hinni, hogy mert most nagy 
számokkal operálunk, mindgyárt fantasztikusokkal 
lehet jönni... Ennyit most nem nélkülözhetek. Nem 
engedi az üzletmenet. Éppen a rossz konjukturá- 
bán vagyunk benne . .  .

A szegény: Erről eddig mitse szóltál.
A gazdag: Hiba volt tőlem. El kellett volna pa

naszolnom. A mérlegünk igen rossznak ígérkezik.
A szegény: Mind a három társaságnál?
A gazdag: Mind a háromnál.
A szegény: És mégis mindegyik százezer koro

nát áldoz jótékony célokra?
A gazdag: Annak meg kell lenni. Az újságok és 

a nyilvánosság kedvéért. Ez úgyszólván üzleti költ
ség . .  .

A szegény: És egy jóbarát részére nincs tízezer 
korona.

A gazdag: Barátom, ez igen nagy összeg... Hogy 
lehet a szegény embert így megrohanni?

A szegény: Bocsásd meg. Azt hittem —
A gazdag: Azt hitted?
A szegény: Azt, hogy jó szíved van.
A gazdag: Hát nincsen? Hát nem sajnálom eléggé, 

hogy nem adhatom meg a kölcsönt?
A szegény: Még viccelsz is?
A gazdag: Még ne is viccelhessen ilyen szomorú 

időkben a szegény ember?



II.

A gazdag ember: Hogy vagy?
A szegény ember: Nem szép tőled, hogy kíván

csi vagy rá. Szegény embertől sohase volna sza
bad tudakolni, hogy’ van.

A gazdag: Miért?
A szegény: Mert e kérdéssel eszébe juttatjátok 

minden gondját-baját. Egészen más volna, ha pél
dául én kérdezném tőled, hogy hogy’ vagy?

A gazdag: Akkor azt felelném, hogy gyalázato
sán rosszul.

A szegény: No látod! Még te is így felelnél, a 
notórius gazdag, a tipikus jólálló, a közmondásos 
Krőzus, az országoshírü nábob, Plutusz bányáinak 
a föbérlője, a pénz- és árúspecialista, a börzema
tador, a valutatábornok és devizavezér, a vagyo- 
nosság sziklaszilárdan álló gránitszobra!

A gazdag: Köszönöm a szép címeket. . .  De hát 
te tudod, hogy mit érnek a címek, amelyek mögött 
nincs eleven valóság . . .
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A szegény: Micsoda? Azt akarod mondani, hogy 
nem vagy gazdag?

A gazdag: Nem éppen ezt. Úgy se hinnéd el. Pe
dig az ismert közmondáson kívül, amely szerint 
„a gazdagság nem boldogít“, van egy másik igaz
ság is.

A szegény: S ez hogy hangzik?
A gazdag: így: „a gazdagság valami egészen 

relatív“. S ebből a szempontból jogom van azt vá
laszolni a hogylétemet tudakoló szíves kérdésedre, 
hogy kutyául érzem magam.

A szegény: Ahá, értem 1 Azt akarod ezzel mon
dani, hogy elégedetlen vagy, mert Rothschild, 
Bleichröder, Stinnes és a Crédit Lyonnais még gaz
dagabbak nálad.

A gazdag: Nem érted. Nem erre a relativitásra 
gondoltam.

A szegény: Talán az Einstein-félére?
A gazdag: Arra még kevésbbé. Csak szegény 

ember foglalkozhatik ily elméletekkel, akinek van 
ideje rá. A szegény gazdagember nem rá ilye
nekre . . .  De maradjunk a tárgynál. Bölcsen tudom, 
hogy nem muszáj éppen pont nekem lenni a leg
gazdagabb halandónak ajöld kerekségén, vagy eb
ben a vármegyében. Más baj van i t t . . .

A szegény: És mi az, szegény barátom?
A gazdag: Az, hogy e rettenetes korban, amikor 

kizökkent a világ és nincs, aki helyrehozza azt, a 
közgazdasági törvények is megváltoztak. Azelőtt 
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egyik gazdasági dogma az volt, hogy a szilárdan 
megalapozott vagyon okszerű gazdálkodás mellett 
föltétlenül és biztosan, legalább számtani arányok
ban, évről-évre növekedik. De most, édes barátom, 
amikor a világ a feje tetején áll (annyira kizökkent), 
most a feje tetején áll a közgazdaság is minden ő 
törvényeivel egyetemben. A háború alatt s az azt 
követő egy-két esztendőben nem is matematikai, 
hanem mértani arányokban megnövekedett vagyo
nok már nem tudnak lépést tartani az új értékekkel. 
Az ember hiába él gazdaságosan — egyetlen auto
mobil, egyetlen operapáholy és egyetlen szerető 
tartásával, — a vagyona nem növekszik, hanem 
megfeneklik, sőt összezsugorodik . . . Csóválod a 
fejedet? Nem hiszed?

A szegény: A  fejcsóválásom inkább az automo
bilnak, az állandó páholynak és a valószínűleg vál
takozó szeretőnek szólott, amikre — minek tagad
jam? — nekem is volna kedvem, de máskülönben 
hiszek mindent. Mert tudom, mennyire sajnálatra- 
méltó a gazdag ember.

A gazdag: Ne gúnyolódjál! Mindjárt bebizonyí
tom, hogy valóban sajnálatraméltó s eközben kö
zeledni fogok ama relativitás felé, amelyből kiin
dultunk . . .  Nézd, csak az a vagyon megnyugtató, 
amely biztos és állandó és folyton szaporodik. Mert 
a gazdasági életben is azok a törvények uralkod
nak, amelyek a morális világban vannak érvény
ben. Ha megállasz a tanulmányaidban, akkor hátra- 

140



felé mégysz és nem előre, — ha stációt csinálsz a 
vagyonosodásban és nem törtetsz fölfelé benne, 
akkor már az elszegényedés lejtőjére jutottál. Nem 
igaz?

A szegény: Nem tudom. Ezekben a dolgokban 
nem vagyok szakértő. Még csak egyszer szegé
nyedtem le.

A gazdag: Nos, ilyenkor, mérlegkészítés idejé
ben jön rá az ember, hogy a gazdagsága csak frá
zis, csak előítélet, csak illúzió, puszta képzelet s 
alapjában nem egyéb kolosszális tévedésnél. Mert 
tegyük föl, hogy az embernek — nem éppen nekem 
— volt két év előtt egymillió tiszta jövedelme, ta
valy ennek az embernek — nem éppen nekem — 
két milliót s az idén már négyet kellett volna ke
resnie.

A szegény: Van erre törvény?
A gazdag: A  törvénykönyvben nincs, de a gaz

dasági életben van. A nemes valuták értékéhez ké
pest így kellett volna lenni. A tavalyelőtti egymil
lió ugyanis legalább annyit ért, mint a multévi két
vagy az idei négymillió. S ezzel a megállapítással 
szemben a mérlegem szomorú dekadenciát mutat, 
mert a múlt évben bizony jóval kevesebbet keres
tem kétmilliónál s az idén nem könyvelhettem el 
teljes négymilliót tiszta nyereségnek. Világos hát, 
hogy két év óta az üzletem s a te szegény barátod 
észrevehetően hanyatlik. . .  S ha ez így megy to
vább —



A szegény: Akkor? Akkor? Óh monddl Valami 
rettenetestől félek . . .

A gazdag: Vagy új üzletágak után kell néznem, 
vagy pedig, amire gondolni se merek (hiszen már 
is oly sokat vonok meg magamtól I), szerényebben 
muszáj élnem.

A szegény: Az ember nem is hinné, hogy a gond
talan embernek is ennyi a gondja.

A gazdag: Bizony, édes barátom, az élet a mi 
számunkra se farsang. Szívesen cserélnék egy jól 
fizetett hivatalnokkal, akinek jó főnöke van s aki 
havonta megkapja, még pedig előre, a szép kis fize
tését s aki sokkal nyugodtabban él, mint én és ka
rácsonyra szép remunerációt is zsebelt be. Igen, 
igen, hiába csóválod megint a fejed. Ezt magam
ról tudom, aki mostan, az újév alkalmából negyed- 
milliót*) osztottam ki rendkívüli pótlék címén az 
alkalmazottaim között. Bizony . . .

A szegény: Ez nagyon szép volt. . .  De tudod-e, 
hogy mit látok az egészből?

A gazdag: Mit?
A szegény: Azt, hogy te tulajdonképpen nem 

panaszkodol, hanem dicsekszel.
A gazdag: No hallod! ? Szomorú volna, ha e ször

nyű időkben a szegény embernek még az a kis elő
nye se volna, hogy dicsekedhessen!

*) Itt és egyebütt arra gondoljon az olvasó, hogy a pénz 
értéke folyton változott s arra, hogy az író erről nem tehet.



A szegény: Szomorú a sors és az élet s bizony
talan és fenyegető a jövő. Az ember örül, ha né
hány napra van biztosítva az exisztenciája, de 
hogy lesz-e a jövő héten mit aprítani a tejbe, sőt 
lesz-e tej, amelybe aprítani lehet, azt csak a jó Isten 
tudjál

A gazdag: Bizony, amint már nem egyszer kon
statáltuk, az élet nehéz. . .  Hová lett a régi jó világ 
nyugalma, gondtalansága? Minden olyan ember
telenül drága. És aztán az agrárreform, a sok kü
lönböző adó! Az ember nem bírja fizetni. A szín
házi jegyek árát is gromobójig fölemelték. Vége a 
boldog világnak, amikor minden második este me
hettünk színházba . . .

A szegény: Az orvos azt ajánlja, hogy a gyere
kek jól táplálkozzanak, lehetőleg sok vajat egye
nek és mentül több tejet igyanak. De hát hogyan 
és miből? Mikor a tej többe kerül, mint azelőtt a 
sampányer!



A gazdag: A p ezsgő horribilis drága. Az ember tíz
szer is meggondolja, mielőtt vesz néhány palackkal. 
Tudod-e, hogy már évek óta nem ládaszámra vásá
rolom a pezsgőt? Hanem csak úgy üvegszámra?

A szegény: Részvéttel hallom... És a gyógysze
rek ! Reszketve megyek be a patikába, ahol egy kis 
orvosságért olyan összeget kell fizetnem, ameny- 
nyiből a családommal kétszer-háromszor megebé
delhetnék.

A gazdag: A  patika nagyon megdrágult. Elször- 
nyüködnél, ha látnád a droguistám multhavi szám
láját . . . Azelőtt a fürdővizembe literszámra önt
hettem a kölnivizet, most bizony megvonom ma
gamtól ezt az ártatlan fényűzést s csak félüveggel 
öntök bele. Sokat kell mostanában nélkülözni az 
embernek!

A szegény: És a villamos! Egyre emeli a tarifá
ját. Nem győzzük fizetni s egy idő óta kénytelenek 
vagyunk olyan utakat is gyalog járni, amelyekmesz- 
sze esnek és félholtra fárasztanak.

A gazdag: Igen, a közlekedési eszközöket ma
holnap nem lehet megfizetni. Mennyire megdrá
gultak a vasutak s főleg a gyorsvonatok! A soffő- 
röm pedig minden fertályesztendőben béremelési 
mozgalmakat indít s a gumi ára a felhőkarcoló
kig megy föl. Ha így megy tovább, alighanem mu
száj lesz visszatérnem a régi, patriarkális, szerény 
és egyszerű lótartáshoz, aminek a költségei mégis 
elviselhetőbbek.



A szegény: Az ember szeretne a gyerekeinek leg
alább karácsonykor, meg a születésük napján egy 
kis szórakoztatással kedveskedni. De ezt se lehet... 
A legkevésbbé drága mulatság még a mozi volna, 
de ezt se engedhetjük meg magunknak. A legol
csóbb helyre nem mehetünk azért, mert ott jassz- 
és apacstársaság van, az előbbkeló sorokra pedig 
nem válthatunk jegyet, mert nagy a család, — öten 
vagyunk, öten . . .

A gazdag: A  szórakozóhelyek hihetetlenül drá
gák lettek. Bécsben a múltkor meghallgattuk a hí
res Jeritzát. Nem jöhettünk haza anélkül, hogy tap
soljunk neki. Az ember Rómából nem jöhet haza 
azzal, hogy nem látta a p áp á t. . . Mit gondolsz, 
mibe került egy ülőhely? Nem merem megmon
dani, mert attól félek, hogy elájulsz . . .

A szegény: A lányom — derék, müveit, szorgal
mas teremtés — férjhezmenne, de a vőlegénye 
nem képes letelepedési engedélyhez jutni és laká
suk sincs a jegyeseknek. A házasságukból ilyenfor
mán valószínűleg nem lesz semmi s a szegény leány 
pártában marad és talán egész életére boldogtalan 
lesz . . .

A gazdag: Mindenkinek megvan a baja s engem 
sem kímél meg a gondviselés. Az én leányom is 
menyasszony s nálunk financiális nehézségek me
rültek föl, amelyek a te esetedben, mint örömmel 
hallom, nem fordultak elő. A reménybeli vöm im- 
pertinensül gazdag — s ha nem az én lányomra 
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vetette volna a szemét, megenne miatta a sárga 
irigység — s azt kívánja, hogy az ő teméntelen va
gyonához illő hozományt adjak. Ez csak nagy gond!

A szegény: Csak a kereseti viszonyok volnának 
valamivel jobbak, akkor nem is panaszkodnám! 
Mert a nélkülözésben már virtuózitásig vittük.

A gazdag: Erről én is tudok nótát. . .  Nálam ta
lán a kereset nem is oly rossz, de az adóprés rosz- 
szá teszi. Amit én adóra kénytelen vagyok tarta
lékolni, az neked elég volna vagyonnak.

A szegény: Azelőtt nyáron néha kirándulhattunk 
a zöldbe s megihattunk egymásnak az egészségére 
egy pohár sört vagy egy csésze kávét. Most már 
ez is drága . . .

A gazdag: Régebben Ostendébe jártunk nyáron 
és Nizzában tartózkodtunk télen, most bezzeg nyá
ron a Balatonnal és télen a Semmeringgel kell meg
elégednünk.

A szegény: Arra, hogy folyóiratot járasson vagy 
könyvet vegyen, gondolni se mer az ember.

A gazdag: Hol van a régi fény és pompa, amely
ben éltünk?. . .  Nehéz idők ezek s ha valaki meg
jósolja, hogy valaha ennyire lezüllünk, kinevettem 
volna.

A szegény: Neked talán mégse kellene panasz
kodnod.

A gazdag: Nekem nem? Hát akkor kinek van rá 
oka? Hát nem bizonyítom folyton, hogy mennyit 
nélkülözök?



A szegény: Mégis, lásd, neked és a családodnak 
megvan a teljes úri kényelmed, a pezsgőt nem ren
deled ugyan ládaszámra, de veszed palackonkint, 
színházba jársz, ha nem is mindennap, autót s a 
rosszabbik esetben fogatot tartasz, sőt szeretőt is...

A gazdag: Istenem, még ez se legyen a szegény 
embernek!



A gazdag ember bent ül az irodájában, belép 
hozzá a szegény ember, s miután jóreggelt kíván
tak egymásnak, az utóbbi így szól:

— Ezúttal talán nem is fogsz szívesen látni.
A gazdag ember: Mért gondolod?
A szegény ember: Mert azért jöttem, hogy vala

mit kérjek.
A gazdag: Attól függ, hogy mit kérsz: pénzt, 

vagy szívességet?
A szegény: Pénzt fogok kérni.
A gazdag (aggodalmas arccal): Jobban szeret

ném, ha szívességet kérnél.
A szegény: Mit csináljak? Az élet oly kegyet

len . . .
A gazdag: Nekem mondod? A professzornak?
A szegény: Hogyan? Hát az élet veled szemben 

is irgalmatlan?
A gazdag: De mennyire! Minden második em

ber, aki bejön ezen az ajtón, pénzt kér tőlem.
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A szegény: És te természetesen adsz minden
kinek?

A gazdag: Ah persze! Akkor jól néznék ki! Le
het, hogy már tönkre is mentem volna. Nem sza
bad könnyelmüsködni. . .  Nem adok én bizony! 
Az embernek erősnek kell lenni. Tudnia kell nemet 
is mondani. De azért az ügy így is elég kínos. A 
megtagadás is nagy erőfeszítés és fájdalmas ener
giafogyasztás, de hát az emberek önzők, csak ma
gukkal törődnek, folytonosan megrohanják az ilyen 
jó bolondot és nem is gondolnak arra, hogy az 
embernek nemcsak jó szíve van, de rossz ideg
zete is lehet. . .  Azért mondom én is, hogy az élet 
ugyancsak kegyetlen.

A szegény: Mégis, azokkal szemben, úgy-e, ke
gyetlenebb, akik a pénzre szorulnak, mint hozzád, 
aki azt meg tudod tagadni tőlük?

A gazdag (sóhajtva): Ki tudja, ki szenved töb
bet? Az-e, aki kér, vagy az, aki nem adhat?

A szegény: Hogyan! Te nem adhatsz?
A gazdag: Nézd csak, ez egy egészen szubjek

tív érzés. Én úgy érzem, hogy nem adhatok; akik 
pedig kérnek, arról vannak meggyőződve, hogy 
adhatok, s így állandóan ellentétben állok az ú. n. 
közvéleménnyel. Azt hiszed, hogy ez kellemes 
állapot?

A szegény: Semmiesetre se. De hát annak a hely
zete se rózsás, aki ilyen ellentétben van veled.. .  
S most már alig merek jönni a kérésemmel. . .
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A gazdag: Add elő, kérlek. A bonton azt hozza 
magával, hogy az ember jó képet csináljon a go
nosz játékhoz, s hogy ha meg is tagadunk vala
mit, azt barátságos mosollyal tegyük.

A szegény: Jobban szeretném, ha barátságtalan 
arccal teljesítenéd a kérésemet, mint hogy bájo
san mosolyogva utasítsd azt vissza. . .  Mert nézd, 
itt egy szegény családról van szó.

A gazdag: Ez egyike azoknak a régi előítéletek
nek, amelyekkel már végre szakítani kellene. Örö
kösen szociális igazságról, meg szociális erkölcsről 
prédikálnak, s aztán mégis szegény családokkal 
hozakodnak elő.

A szegény: Megbocsáss, édes barátom, de an
nak, amit most mondtál, nincs semmi értelme. Vagy 
ha van, akkor én nem értettem.

A gazdag: Mit nem értesz belőle?
A szegény: Mindenekelőtt azt, hogy a szegény 

család egy előítélet. Az, sajnos, szomorú faktum.
A gazdag: Én nem arról a családról beszélek, 

amelynek te pénzt gyűjtesz, hanem a szegény csa
ládról, mint fogalomról. Mindig azt tanultuk, hogy 
a családi élet a legfőbb jó, s hogy annak szinte 
velejárója a boldogság. Ahol tehát családi élet s 
ezzel járó boldogság van, ott nincs szegénység, s 
ha mégis van, az nem lehet olyan nyomasztó.

A szegény: Quod erat demonstrandum! De hát 
itt oly családról van szó, ahol épp a nagy szegény
ség folytán égbekiáltó a boldogtalanság.
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A gazdag: Az ördög vigye el a poétákat, ők 
örökké azt éneklik, hogy kunyhóban lakik a bol
dogság . . .

A szegény: Óh, a szegénység egymagában nem 
boldogít, s ha hiányzik az ennivaló meg a fűtő
anyag, akkor bizony éhezik és fázik az ember. S 
az éhség meg a fázás nem igen mozdítják elő a 
boldogságot. . .  Ennek a szerencsétlen famíliának 
most a közeledő télre lisztet és fát akarunk be
szerezni. Már összehoztam erre a célra valameny- 
nyit, s most hozzád jöttem, hogy megkérdezzem, 
mennyivel akarsz hozzájárulni?

A gazdag: Mások mennyit adtak?
A szegény: Különböző összegeket, s a legkisebb 

adomány eddig 100 korona. Parancsold az ívet.
A gazdag (tanulmányozza): Nem tetszik nekem 

ez az egész dolog.
A szegény: Miért?
A gazdag: Mert a te nevedet nem látom az 

íven. . .  Úgy látszik, nem bízol a család becsüle
tességében, mert máskülönben te is jegyeztél volna 
megfelelő összeget.

A szegény: Tévedsz. A kérdéses család föltétle
nül tiszteletreméltó s támogatásra a legnagyobb 
mértékben érdemes. Ami engem illet, azért nem 
figurálok az íven, mert magam is szegény vagyok 
és nem adhatok semmit. Ehelyett bejárom a vá
rost és összekoldulom a jószívű emberbarátoktól 
a félvaggon fát és a másfél mázsa lisztet. Ez ér 
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annyit, mintha adakoztam volna a szegénységem
hez képest valami csekélységet.

A gazdag: Meggyőztél. . .  Add hát ide azt az 
ívet, vagy egyszerűen írd be a nevemet és fogd 
ezt a negyven koronát.

A szegény: Azt ne tedd, jó barátom. Nézd, ed- 
digelé nincs kisebb összeg száz koronánál. Ha te 
most negyvenet írsz ide, akkor az ív el van rontva, 
s az utánad következők is csak ennyit, vagy még 
kevesebbet adnak.

A gazdag: S az olyan nagy baj? Legfeljebb to
vább tart, amíg a szükséges pénzt összehajkurá- 
szod. Hiszen te, amint mondod, úgy is csak a fá
radságoddal járulsz hozzá ehez az emberbaráti 
akcióhoz!

A szegény: S volna lelked, háromszoros terhet 
róni rám csak azért, hogy hatvan koronával keve
sebbet kelljen adnod ezeknek a nyomorultaknak 
lisztre meg fára?

A gazdag: S neked volna lelked nagyobb jóté
konysági adót róni ki rám csak azért, hogy nehány 
úttal kevesebbet kelljen egy szerencsétlen család 
érdekében tenned? Ez nem mutat éppen a legjobb 
szívre!

A szegény: Mit csináljunk? Már én ilyen va
gyok . . .  S most újból kérdem: adsz száz koronát?

A gazdag: Hiszen, ha egy ilyen dologról volna 
szó. . .  De annyian jönnek. . .  Nem adhatok negy
vennél többet. Vagy: tudod mit? De csupán a te
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kedvedért, mert az üzletet te hoztad, adok ötve- 
net! Jó?

A szegény: Nem lehet. Ártanék vele az ügynek. 
Hanem tudod mit? Ne adj most semmit, — majd 
ha befejeztem a gyűjtést, vagy ha már a kisebb 
adományoknál tartok, akkor eljövök az ötven koro
náért. Helyes?

A gazdag: Rendben van . . .  De meg kell jegyez
nem, hogy az én részemről minden obligó nélkül. 
Freibleibend, — ahogy az üzleti életben mondják. 
Mert, lásd, most jó kedvemben vagyok, s ki tudja, 
akkor milyen lesz a hangulatom?

A szegény: Ilyen szeszélyes vagy?
A gazdag: Istenem! Csoda, ha a szegény ember 

ezekben a szomorú időkben egy kicsit szeszélyes?



A gazdag: Jó reggelt!
A szegény: Alázatos szolgád!
A gazdag: Hogy vagy? (De nem várja be a fele

letet s mingyárt folytatja): Az ember maholnap 
már kérdezni se meri a felebarátját, hogy az hogy’ 
van. Rendesen azt a feleletet kapja, hogy: kutyául.

A szegény. Bizony, kutyául vagyok.
A gazdag: Te is?
A szegény: Hát még ki?
A gazdag: Ki más, mint én! Micsoda borzalmas 

állapotok! A testi egészség, hála istennek, meg
van, de mit ér az, amikor a lélek beteg?

A szegény: . . .  (Ez az egész, amit mondani tud.)
A gazdag: Igazán attól tartok, hogy elvesztem 

a lelkem egyensúlyát és belebolondulok ebbe. . .
A szegény: Az Istenért! Mibe?
A gazdag: Ebbe az őrületes sok gondba.
A szegény: Tessék! És én azt hittem s egy ki- 
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csit irigyeltelek is érte, hogy olyan gondtalan vagy, 
mint a jóisten Franciaországban.

A gazdag: Az ám! Magadról ítélsz, s azt hiszed, 
más is oly könnyen és felelősség nélkül él máról- 
holnapra, mint te.

A szegény: Óhl
A gazdag: No igen. Ki él nyugodtabban, mint 

az, akinek semmije sincs? Ellenben énnekem nincs 
egy nyugodt percem. Adó, vám, valuta, börze, mind 
csupa sötét gond. Hogy legalább az utóbbiról alkot
hass magadnak fogalmat, képzeld: fekszik Bécsben 
tizenkétmillió osztrák és Budapesten ötödfélmillió 
magyar koronám, amelyek folyton esnek. Óriási 
itt a károm. Amit ezeken az értékeken vesztek, 
abból te a családoddal urasan megélhetnél a leg
közelebbi háborúig. . .  De azért az állam éppen 
úgy adóztat meg, mintha jó üzleteket csinálnék. 
Az állam vállat von, ha azt mondom neki, hogy 
sokat vesztek a valutákon s az állam nevet, ha az
zal védekezem, hogy nem mind arany, ami fény
lik. Az állam azt mondja, hogy közmondásokkal 
el van látva s hogy neki pénz kell, mert fizetni 
kell az útakat és javítani a tisztviselőket.

A szegény: Talán javítani az útakat és fizetni a 
tisztviselőket?

A gazdag: Óh, ez utóbbiakra is ráfér egy kis ja
vulás . . .  De miért is szakítottál félbe?. . .  Az ál
lam nem tréfál. Az állam a pénzt onnan szedi, ahol 
találja.



A szegény: Még szerencse, hogy nálad talál.
A gazdag: Hogyan? Te is az állam pártjára állsz?
A szegény: Isten mentsen! Nem úgy értettem. 

Csak azt akartam mondani, hogy rád nézve sze
rencse, ha van pénzed.

A gazdag: Ez nem szerencse, hanem kötelesség. 
Az állam számára muszáj pénznek lenni.

A szegény: No, én élő bizonyíték vagyok arra, 
hogy e muszáj alól kivétel van. Nálam az állam 
hiába keres pénzt.

A gazdag: Mindig mondtam ugy-e, hogy boldog 
ember vagy I

A szegény: Én, boldog?
A gazdag: Hát talán én?
A szegény: Lehet, hogy egyikünk s e . . .  Mert a 

boldogság igazán nem függ a pénztől, főleg ami
óta annak olyan kevés az értéke. De mégis azt 
hiszem, hogy valamivel közelebb állasz a boldog
sághoz, mint az olyan szerencsétlen flótás, akinek 
a kenyere sincs biztosítva. Neked legalább az nem 
okoz gondot, hogy mit adsz holnap enni a gyere
keidnek.

A gazdag: Mily kicsi gond ez egy nagy cég ne
hézségeihez képest! A lejáratok nyilvántartása, 
információk beszerzése, az adóközegek kijátszása, 
a vámkiadások kikerülése, a rettenetes rezsi, a 
munkabérek folytonos emelkedése, a sok pana- 
mázás, amelyben részt kell venni a becsületes ke
reskedőnek s amibe egyszer bele is törhet az em- 
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bér penecilusa és — és — van még egy nagyobb 
baj.

A szegény: Még ezeknél is nagyobb?
A gazdag: Igen. Itt fekszik a raktáraimban, hogy 

kevesebbet ne mondjak, tizennégy millió értékű 
árú, amelyet nem merek eladni.. .

A szegény: Nem mersz?
A gazdag: Nem merek. Mert attól félek, hogy 

ha az eladás után az értékük fölmegy, nagyon 
meg találnám bánni.

A szegény: Hát akkor ne add el, hanem speku
lálj vele tovább.

A gazdag: Ennyi eszem nekem is van. De hátha 
egyszer — csodából — mégis csak jön egy olcsó
sági hullám s akkor meg azt bánom meg, hogy 
túl nem adtam rajta?

A szegény: A főkérdés mégis csak az, hogy iga
zán a tied-e ez az árú? Sokkal tartozol rá?

A gazdag (méltatlankodva): Csak az kellene! 
Egy fillérrel se! Még az a megnyugvása se legyen 
a szegény embernek, hogy nincs adóssága?



VI.

Ezúttal a gazdag ember köszönt előre a szegény 
barátjának, s miután ez az üdvözletét viszonozta, 
megszólalt.

A gazdag ember: Nézd kérlek, tehetnél nekem 
egy szívességet.

A szegény ember (csodálkozva): Én? Neked?
A gazdag: Igen. Te. Nekem. Hiszen azért va

gyunk a világon, hogy szolgálatokat tegyünk egy
másnak . . .  Vagy nem?

A szegény: De igen. És én nagyon örülök, hogy 
ezt belátod. /-

A gazdag: Már hogyne volna belátásom! Hiszen 
emberek vagyunk... Nos, hát arról van szó, hogy —

A szegény: Parancsolj szegény szolgáddal.
A gazdag: Arra kérlek, terjeszd ügyesen azt a 

hírt a városban, hogy már távolról se állok olyan 
jól, mint azelőtt, hogy sok veszteségem volt a va
lutabörzén, hogy nálam nem mind arany, ami fénylik,
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hogy anyagilag megroppantam, modernül szólva, 
vagyonice dekadenciában vagyok, stb.

A szegény (őszinte sajnálkozással): Óh, édes ba
rátom, hát igazán hanyatlóban vagy? Anyagi csa
pások értek?

A gazdag (nevetve): Hála istennek, nem! Egé
szen jól megy minden. Szerencsésen prosperálok, 
s ha így tart még egy ideig, akkor, nem akarok 
hencegni, kevés olyan jól szituált ember lesz a 
vármegyében, mint a te barátod . .  .

A szegény: Nem értem.
A gazdag: Azért is maradtál szegény ember s 

azért is nem fogsz zöldágra jutni ezentúl se, mert 
nem érted az ilyeneket... Ide hallgass... Most jön 
az új adóztatás és amint hírlik, a gazdagokat, akár 
újak, akár még újabbak, könyörtelen adókkal akar
ják megterhelni. Ily körülmények között előnyös 
volna rám nézve, ha azt hinnék rólam, hogy a fény
korszakom már elmúlt, hogy az újabb vállalataim 
nem sikerülnek, hogy egy idő óta nincs szerencsés 
kezem, az üzleteimbe belebuktam, az adósaim sok 
pénzemet tartották meg, etcetera . . .

A szegény: Kezdem nem érteni.
A gazdag: Nem is vagy méltó rá, hogy meggaz

dagodjál. Micsoda nehéz észjárás!... No, de meg
magyarázom. Ha kikürtölöd és elhiszik, hogy na
gyon „visszamentem“, akkor enyhébben adóztat
nak meg, s ilyenformán egy pár százezer korona 
a zsebemben marad.



A szegény: Ahá! Ezt már értem. De kérdés, el 
fogják-e hinni?

A gazdag: Mért ne? Az emberek mindig szíve
sen hiszik el, hogy valamelyik szeretett polgártár
suk tönkrement. Szívesebben, mint hogy meggaz
dagodott . . .

A szegény: A polgártársak szívesen hiszik el, de 
az adókivetők . .  .

A gazdag: Óh, ha ügyesen csinálod . . .
A szegény: Hogyan gondolod ezt?
A gazdag: Ügy, hogy ha üzletekről beszélnek a 

kávéházban, már pedig ott mindig üzletekről be
szélnek, akkor mintegy véletlenül, sajnálkozva vagy 
akár kárörvendve, megemlíted, hogy a látszat igen 
gyakran csal, hogy a gazdagságom híre: mese, s 
hogy például te nem cserélnél velem vagyont.

A szegény: Ekkorát hazudjak?
A gazdag: Mért ne? A barátságért! A cél, a szent 

cél szentesíti az eszközöket. .  .
A szegény: A  cél csakugyan szent. Az, hogy ke

vés adót fizess. De nem kell-e attól félnem, hogy 
ha szegényebbnek tüntetlek föl, mint szegényma- 
gamat, az az én rovásomra történik s az én adómat 
fogják fölemelni?

A gazdag: Ez esetleg megtörténhetik. . .  Ám itt 
baráti szolgálatról van szó, ahol nem szokás nézni, 
jár-e az áldozattal.

A szegény: Igaz, de lásd, egy nagy baj van.
A gazdag: ? ?



A szegény: Már évek óta nem járok kávéházba.
A gazdag: És miért nem?
A szegény: Mert nagyon drága lett a kávé.
A gazdag: Muszáj neked kávét inni?
A szegény: Nem muszáj. De a többi italok is meg

drágultak . .  .
A gazdag: És ezentúl se szándékozol odajárni?
A szegény: Megmondtam az okát. Minden láto

gatás a kávéházban pénzbe kerül, s nekem 
nincsen erre a célra pénzem . . . Mondd csak, 
nem bízhatnád meg ezzel a misszióval valamelyik 
gazdag barátunkat, akinél az ilyen kiadás nem 
számít, s aki különben is megy a kávéházba?

A gazdag: Nem, erre csak te vagy alkalmas. A 
gazdag ember irígye a gazdagnak . . . Ezt neked 
kell megcsinálnod, aki bizonyára nem vagy irigy.

A szegény: Nem, nem. Nem vagyok irigy. S ha 
nem vállalkozom rá, csak azért van, mert nincs 
pénzem rá.

A gazdag: Szomorúan jellemző. A barátságért, 
az én barátságomért se áldozhatsz napjában két- 
szer-háromszor néhány koronát?

A szegény: Beláthatod . . .
A gazdag: Én belátom. De úgy látszik, te nem 

látod be . . .
A szegény: Mit?
A gazdag: Azt, amire a barátság kötelez. Az 

ember elveszti a hitét a jóban, a nemesben, ha még 
ily csekély kis áldozatot se hoznak érette a barátai I
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A szegény: Igazságtalan vagy hozzám. Én szíve
sen teszem meg, amire kértél, ha megtéríted nekem 
azokat az összegeket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a kávéházat látogassam s ott az érdekeidet 
előmozdítsam.

A gazdag: Nagyon csalódtam benned, édes ba
rátom, s nem hittem volna, hogy ilyen léhán és 
cinikusan tudsz gondolkozni. . .

A szegény: Én? Léha és cinikus?
A gazdag: Sőt erkölcstelen is . . .  Nem teljes mo

rális züllésnek a jele-e az, ha valaki azért kér pénzt 
a felebarátjától, hogy azt a kávéházban költse el?

A szegény: Komolyan beszélsz ?
A gazdag: A  lehető legkomolyabban. Hát lehet 

kedve tréfálni e nehéz időkben a szegény ember
nek?



Találkozik megint a két barát, a gazdag és a 
szegény.

— Van sok dolgod? — kérdi az előbbi.
— Sok nincs, — feleli a szegény, — de ami van, 

az sürgős. Most éppen haza kell mennem egyné
hány írásért.

— Úgy hát elkísérlek. Megengeded ?
A szegény ember: Nem szívesen.
A gazdag ember: Mért?
A szegény: Mert ha sokszor látnak együtt veled, 

azt hihetnék, én is gazdag vagyok. Azt mond
hatnák : Gleich und gleich gesellt sich gém, vagy 
egy nyelven, melyet nem tanultál: similibus enim 
similia gaudent.

A gazdag: Nem tudok görögül. . .  De hátha azt 
következtetnék a gyakori együttlétünkből, hogy 
én is szegény vagyok ?

A szegény: Szeretnéd, ugy-e? De erre semmi ki
látás. Az emberek nem ilyen jóindulatúak.
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A gazdag: Hogy érted ezt?
A szegény: Úgy, hogy a közönség — amilyen 

változáson átment az ember és a világ, a társada
lom és a gazdasági élet — most nem úgy gondol
kodik, mint azelőtt. Régebben — a háború előtt — 
ha ártani akartak valakinek, ráfogták, hogy nincs 
semmije, s akiről ez a hír terjedt el, az nem élve
zett hitelt s esetleg elvesztett egyéb bizalmat is. 
Ma, ha irigyelnek valakit s a kárát kívánják, gaz
dagnak kiáltják ki, s azt állítják, hogy a bőre alatt 
is tele van pénzzel. Ez a renomé aztán sokba kerül 
az ekként megrágalmazottnak. Iszonyúan meg
adóztatják és társadalmilag is kiszipolyozzák, hi
szen úgy se tudja, hogy hová költse a sok fölösle
gét . . .  Nagyon drágán kell megfizetnie azt a hírt, 
hogy gazdag.

A gazdag: Na látod, ezt mondom én mindig és 
te rossz néven veszed tőlem, ha panaszkodom. A 
gazdagnak — ha tudják róla, hogy az — nagyon 
rossz a sorsa. Isten uccse, szívesen cserélnék —

A szegény: Egy szegénnyel?
A gazdag: Nem, egy olyan gazdaggal, akiről nem 

köztudomású, hogy az. Az ilyen boldog embert 
nem adóztatják meg érzékenyen s a nőegyletek s 
a többi jótékony intézmények se pumpolják agyon.

A szegény: Szóval, te szeretnéd élvezni a gaz
dagság előnyeit annak minden hátránya nélkül.

A gazdag: Hát nem volna ez ideális állapot?
A szegény: Kétségkívül. De nem volna igazságos.
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A gazdag: Hát az igazságos, hogy az embertől 
az állam elszedi a jövedelme tekintélyes részét?

A szegény: Nem tudom . . .  Ezt az igazságtalan
ságot — ha ugyan az — nem éreztem soha. Tőlem 
az állam olyan keveset vesz e l . . .  Velem szemben 
az állam olyan elnéző... Valószínűleg azt gondolja, 
ha ugyangondolkozik egyáltalában, hogy wo nichts 
ist, hat dér Kaiser das Recht verloren, vagy, hogy 
mindhiába: ejc nihilo nihil.

A gazdag: Nekem hasztalan beszélsz görögül... 
Az egészből az derül ki, amit oly sokszor mondtam, 
hogy te vagy a legboldogabb ember.

A szegény: Mondd, kérlek: az országban vagy az 
egész világon?

A gazdag: Nem szeretnék túlozni. Talán csak a 
vármegyében . . .

A szegény: Ha boldogság: nem fizetni adót, ak
kor boldog vagyok. De megvallom, nagyon szíve
sen fizetném a te adódat, sőt annak a kétszeresét, 
ha a jövedelmeiddel is rendelkezhetném.

A gazdag: Nem tudod, mit kívánsz magadnak. 
Majd megbánnád nemsokára és visszakívánkoznál 
a régi gondtalanságodba. . .  Sok vesződség jár az 
ilyen élettel. . .

A szegény: Aligha annyi, mint az én kevés ke
resetemnek az előteremtésével.

A gazdag: Ti, úgynevezett szegények, mindig 
túlbecsültétek a mi helyzetünket és sose méltányol
játok eléggé a saját szerencséteket.
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A szegény: Igen, ez a korlátoltság, megvallom, 
mindig megvolt bennünk. Ami engem illet, min
dent elkövetek, hogy trenírozzam magam abban az 
irányban, amelynek a helyességét te olyan győzel
mesen vitatod, rajta vagyok, hogy belássam, meny
nyire kitüntetett a sors, amikor szegénnyé tett és 
nem gazdaggá; állandóan iparkodom legyőzni azt 
az önzésemet, amely a vagyonosságot kívánatos
nak tartja és fokozni a bölcs belátást, amely a sze
génységgel elégszik meg, de nem sikerült. C’est 
plus fórt que moi.

A gazdag: Ne hencegj az angol tudományod
dal . . .  Te éppen úgy proccolsz a tudásoddal, mint 
némely gazdag ember a kincseivel. Ez utálatos do
log .. . Csak azt bizonyítod, hogy nem érted az éle
tet és nem tudod méltányolni a szerencsés sorsodat.

A szegény: Igazad van. Arra a magaslatra, ahol 
belátják, hogy a szegénység nagyobb kincs a gaz
dagságnál, s hogy a nincstelenség nagyobb garan
ciája a boldogságnak, mint a jól arrondirozott va
gyon, csak a gazdagok tudnak fölemelkedni.

A gazdag: Én nem adok föl minden reményt. 
Még mindig bízom abban, hogy előbb-utóbb be fo
god látni, mennyivel gondtalanabbul és felelőtle
nebből élsz, mint a te szegény barátod...

A szegény: Az én gazdag barátom.
A gazdag: Igenis. Mi, akiket gazdagoknak kiál- 

tanakki.semmiképpensevagyunkirígylésreméltók.
A szegény: Mind a kettőnkön lehetne segíteni.
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A gazdag: Hogyan? Felelj! Mert én nagyon sze
retném, ha valaki segítene rajtam.

A szegény: Regényekben, mesékben, színmüvek
ben nem egyszer olvastunk olyan kísérletekről, 
amelyekben gazdagok és szegények elcserélik a 
szerepeiket. Kölcsönös megegyezéssel a szegény 
beleül a gazdagnak örökébe, ez pedig átveszi amat
tól a koldusbotot. Ne tennénk egymással ilyen kí
sérletet? Én nem is kívánnám azt oly teljes rideg
séggel hajtani végre, mint a litteraturában, — meg
hagynék neked a vagyonodból egy városi házat, 
egy nyaralót, s amit jót, szépet kiválasztanál, el
lenben az adóterheidet és a társadalmi, meg em
berbaráti kötelezettségeidet átvenném mind. Mit 
szólnál hozzá ?

A gazdag: Sokkal jobb barátod vagyok, semhogy 
szerencsétlenné akarnálak tenni.

A szegény: Már megint viccelsz?
A gazdag: Hát te talán komolyan beszéltél?
A szegény: Igaz, de én csak kétségbeesésemben 

viccelődtem.
A gazdag: Én talán nem? Mert mi más a sorsa 

ezekben a nehéz időkben a szegény embernek, 
mint a kétségbeesés?



Ezúttal a gazdag ember fölkeresi barátját, a sze
gényt, ez utóbbinak a lakásán.

— Gyönyörűen lakói, — így szól, miután helyet 
foglalt.

— A lakásom csakugyan elég tágas. Chesterfield 
tanácsát követtem, amikor a régi jó időkben azt 
kibéreltem, nem gondoltam arra, hogy csak addig 
maradhatok benne, amíg a házigazdám innen ki nem 
dobat.

A gazdag ember: Miféle tanácsokról beszélsz?
A szegény ember: Egy angol úriemberről, aki azt 

a tanácsot adta a honfitársainak és a többi embe
riségnek, hogy étkezzenek a viszonyaikon alul, ru- 
házkodjanaka körülményeikhez képest és lakjanak 
a tehetségükön fölül, amivel valószínűleg azt akarta 
mondani, hogy a kultúrembernek mentül levegő- 
sebb lakása és mentül több szobája legyen, s amit 
többet költ erre a lukszusra, azt spórolja el az ebéd
jén.



A gazdag :Nem tudom ellenőrizni, hogy létezett-e 
ilyennevü úriember, mert én csak egy egyszerű, 
szerény, műveletlen szegény ember vagyok, s azt 
se, hogy mondotta-e azt, amit citálsz tőle, de min
denesetre okos mondás, s nekem főleg az a része 
tetszik, amely a nagy lakásokra vonatkozik, mert 
nincs kellemetesebb dolog, mint a kényelmes nagy 
otthon. Ahogy egy kicsit föllendül az üzlet, azonnal 
kibővíttetem az enyémet, amelyben most alig tu
dunk megmozdulni. A múlt héten hatvanegynehány 
vendégem volt, és — képzeld I — a feleségem sza- 
lónjában is dohányoztak. Muszáj már valamit csi
nálni, hogy az ember illően helyezhesse el a ven
dégeit . . .

A szegény: Boldog ember, aki ily terveket sző
het . . .  Én éppen ellenkező helyzetben vagyok. Ha 
a háziuram kitessékel innen, amihez a pompás, de 
kegyetlen lakásrendelet alapján joga lesz, valószí
nűleg egyetlen szegényes udvari szobában leszek 
kénytelen meghúzódni a családommal, hacsak ilyet 
is kapok és meg tudok fizetni.

A gazdag: A boldogság nem függ attól, hogy 
mekkora az ember lakása.

A szegény: Igaz, az ember nagy lakásban is lehet 
boldog . . .

A gazdag: Tudod-e, mért jöttem?
A szegény: Majd megmondod.
A gazdag: Már mondom is. Hogy kiszidjalak.
A szegény: Méltóztassál.
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A gazdag: Úgy veszem észre, hogy újabban ki
figurázol engem. Gúnyos hangon beszélsz velem 
és minden áron éreztetni próbálod velem szemben 
a felsőbbségedet.

A szegény: Tévedsz. Nemcsak újabban figurázlak 
ki, mindig ezt cselekedtem, s te csak újabban vet
ted észre. A többiben sincs igazad, mert ha gúnyos 
hangon beszélek is veled, minden igyekezetem oda
irányul, hogy átérezzem a felsőbbségedet.

A gazdag: Ez is gúnyl
A szegény: Dehogy gúny! Ha az volna, már én 

is észrevettem volna. . .  Nem, ez őszinte vallomás. 
Mert mese az, barátom, hogy a vagyon nem impo
nál s hogy a sok pénz nem biztosít szupremáciát 
azoknak, akiket a jóistenük ezzel az áldással meg
jutalmazott. Amikor viccelődünk a mammon fölött, 
csak azt a fájdalmas érzésünket palástoljuk, ame
lyet a sors azon intézkedése kelt bennünk, hogy 
nekünk belőle olyan kevés jutott. Sőt megmondom 
teljes nyíltsággal: ne higyj azoknak, akik úgy tesz
nek, mintha mitsem törődnének az anyagiakkal. 
Az embereknek ez a spéciesze már rég kihalt, és 
Deák Ferenc is szerencsétlennek érezte volna ma
gát, ha nem lett volna legalább annyija, hogy „stan- 
desgemass“ élhessen az ő elsőrendű hotel-lakásá
ban és bátran szívhassa és osztogathassa a kedves 
Kabanosz-szivarait. . .  Az őszinteségben, mivel
hogy a vallomásoknál tartunk, tovább megyek. Nem 
mondom, hogy Deák Ferenc irigyelte az Esterházya- 
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kát, mert ilyen nagy férfiúról föl se szabad télelezni 
ekkora gyarlóságot, de határozottan állítom, hogy 
a modern szegény ördög, és mentül modernebb, 
annál inkább, irígyli a gazdagokat. És most elme
gyek, mert már benne vagyok a gyónásban, a nyílt
ság és a szamárkodó őszinteség legszélső határáig, 
és megvallom, hogy ami engem illet, én nemcsak 
a gazdagokat irigylem általában, hanem téged 
speciálisan.

A gazdag: És nem szégyenled magad?
A szegény: Egy csöppet se.
A gazdag: Nohát, akkor én is bevallom neked, 

hogy én meg irigyellek téged.
A szegény: Látod, én nem azt kérdezem tőled, 

hogy szégyelled-e magad, mert úgy vettem észre, 
hogy egyáltalában nem szoktál szégyenkezni, ha
nem azt kérdezem: megbolondultál?

A gazdag: Szó sincs róla. Rendezett viszonyok 
között élő ember nem bolondul meg olyan köny- 
nyen . . .

A szegény: Mégis, ne bízd el magad. Tudod, min
den szabály alól van kivétel. . .  ki tudja, nem te 
vagy-e éppen az a kivételes eset? Nem történhe
tett-e valamelyes változás a belső világodban, 
amelyről nem tudsz magadnak számot adni? . . . 
És aztán, az ember mindig maga a legutolsó, aki 
az ilyet észreveszi. . .  Én mégis aggódok. . .  Végre 
is a barátom vagy . . . Mondd: nem volna jó, ha 
biztonság végett mégis konzultálnál? Moravcsikot
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vagy Ranschburgot ajánlom . . . Lehet, hogy a baj 
még csak kezdetleges, s akkor nem reménytelen 
. . .  Talán nem is paralysis progressiva, hanem csak 
múló elmezavar, amelyből kilábolhatsz és folytat
hatod áldásos és közhasznú közgazdasági tevé
kenységedet. Ámen.

A gazdag: Javíthatatlan! Megint gúnyolódd!
A szegény: Isten mentsen! Csak nem fogok gúnyt 

űzni egy szerencsétlen barátom szomorú helyzeté
ből és vigasztalan lelki diszpoziciójából!. . .  Én 
bizony komolyan féltelek. A gazdagság sok bajtól 
megóvja az embert, de az agynak a bántalmaival 
szemben az összes valuták tehetetlenek. . .  Ha va
laki engem irigyel, engem, a teljesen szegényt, s 
aki irigyel, az csak azért nem veret aranyakat, mert 
nem szorul rá, az nem lehet más, mint — bocsásd 
meg a kissé keményebb szót — betegelméjü.

A gazdag: Ha én olyan gazdag volnék, aminő 
egészséges az elmém, akkor nem cserélnék magá
val Rothschilddal sem.

A szegény: A bécsivel? A párisival? A londoni
val? Melyikkel a három közül?

A gazdag: A  párisival. Az, gondolom, a leggaz
dagabb köztük . . . Tehát, akár szívesen hallod, 
akár nem: irigyellek. Te tulajdonképpen sokkal gaz
dagabb vagy nálam.

A szegény: Mégis csak jó lesz elmenni ahhoz a 
specialistához.

A gazdag: Az én bajomon nem segíthet doktor.
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. . . Mert amiért irigyellek, az az én számomra el
érhetetlen.

A szegény: Talán a szegénységem?
A gazdag: Ah persze! A tudományod! Micsoda 

boldog ember vagy te! Amíg én az időmet azzal 
vesztegettem, hogy vagyont gyűjtsék, azalatt te 
olyan kincset szereztél be, amely százszor többet 
ér az én összes értékeimnél, amelyekért engem 
irigyelsz. Én bizony a te helyedben nem irigyelnék 
olyan embert, aki téged kénytelen irigyelni. Hiszen 
te a tudásoddal úgy elszédítesz engem, hogy alig 
tudok lábra állni, és úgy lenézel, hogy alig merek 
hozzád felpillantani.

A szegény: Nagyon tévedsz. Én vagyok az, aki 
föltekintek rád, mert a te kincseid rám nézve épp 
oly megközelíthetetlenek, mint az enyéim a te szá
modra. És valljuk be, a tieidért a különböző boltok
ban mégis csak sok mindenfélét lehet kapni, míg 
az enyéimért. . .  Ne is beszéljünk róla . . .  Én bol
dog volnék, ha elcserélhetném az ú. n. műveltsé
gemet a te vagyonodnak a tizedrészéért.

A gazdag: Nem egyezhetnénk meg? Én a va- 
gyonom felét szívesen adnám cserébe a tudomá
nyodért.

A szegény: Nagyobb gazember vagy, mint hitte
lek . . .  Pedig elég nagy huncutnak tartottalak min
dig ... Amikor legutóbb együtt voltunk, olyan csere
ajánlatot tettem neked, amely realizálható lett 
volna, s azt megvetéssel utasítottad vissza. S most
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olyat proponálsz, amelyről jól tudod, hogy keresz- 
tülvihetetlen.

A gazdag: Hidd meg, hogy ezt az üzletet igazán 
szeretném, a szándékom őszinte és a tervet komo
lyan vettem.

A szegény: Hiú tervezgetésl 
A gazdag: Sajnos, csak az...De mondd, mi szolgál

hatna vigasztalására a szegény embernek e nehéz 
időben, ha a tervezgetés jótéteménye nem volna?



A gazdag ember: Régóta nem láttalak. Mért nem 
jössz hozzám 1 Hiszen tudod, hogy az anyagi hely
zetünk közti különbség sohase csábított arra, hogy 
a felsőbbségemet éreztessem veled.

A szegény ember: Ezt igazán sohase tetted. Sőt 
ellenkezőleg, úgy kezeltél mindig, mint ha én vol
nék az, aki kettőnk közül a jobb helyzetnek örvend.

A gazdag: Akinek szíve van, nem járhat el más
ként . . .  De hát mi az oka, hogy annyira elhanya
golsz? Hiszen tudod, hogy milyen szívesen beszél
getek veled!

A szegény: Tudom. De megbocsáss, én annál ke- 
vésbbé szívesen társalkodók veled. Megmondom 
nyiltan és őszintén: azért kerültelek oly hosszú 
ideig, mert meguntam hallgatni örökös panaszaidat.

A gazdag: Nem értelek. Panaszkodtam volna ne
ked? És pedig örökösen? És ugyan miről?

A szegény: Egyebet se hallok tőled esztendők 
óta, mint folytonos lamentációkat az üzleti mizé- 
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riáidról, a valuták megbízhatatlanságáról, a magas 
vámokról és mégmagasabbadókról, ingatlanaidnak 
és vállalataidnak a kezelési nehézségeiről, stb. stb.

A gazdag: És te ezeket az expektorációkat pa
naszoknak vetted?

A szegény: Úgy van.
A gazdag: Végtelenül sajnálom. Eszem ágában 

se volt panaszkodni, amikor azokat a kedvetlensé
geket emlegettem.

A szegény: Úgy még rosszabb. Mert ebben az 
esetben dicsekedtél velük, s a szűnni nem akaró 
dicsekvést hallgatni még kellemetlenebb.

A gazdag: Az egészből azt látom, hogy már nem 
érdeklődői irántam s hogy észrevehetően elhüvö- 
södtél velem szemben. Megcáfolod az ezer év óta 
érvényben levő axiómákat, rápirítasz minden 
tradícióra, hadat üzensz mindenki által elfogadott 
igazságoknak és halomra döntesz olyan törvénye
ket, amelyek alól eddig nem volt kivétel.

A szegény: Bővebb, vagy legalább érthetőbb ma
gyarázatot kérek.

A gazda# .-Könyvekben mindig azt olvastuk, hogy 
a gazdagság gyorsabban keményíti meg a szívet, 
mint a forró víz a tojást, meg azt, hogy aki meg
gazdagodott, az elfordul a szegény barátaitól, to
vábbá azt, hogy a pénz lovagjaiból kihal a vagyon
talanok életvitelére vonatkozó megértés és szociális 
együttérzés, stb. Mindezeket sokféle változatban, 
versben és prózában olvassuk annak az illusztrá-

176



lására, hogy a gazdag ember szívtelen vagy rossz 
szívű, s hogy csak kivételesképpen akadnak köz
tük jólelkü emberbarátok, míg a többi . . . Brr! 
. . .  Nos, te e tanokat meghazudtolod. Te példáját 
szolgáltatod annak a szegénynek, akinek a szívét 
előbb keményíti meg a nélkül özés, mint fő vő víz a to
jást, aki megmagyarázhatatlan gőggel vagy rosszul 
palástolt irigységgel elfordul a gazdag barátaitól 
(kiknek a jólétét valószínűleg nem tudja nézni), 
akit a saját szerény, de gondatlan helyzete közöm
bössé tesz egy szintén érdemes társadalmi osztály
nak — a gazdagnak — súlyos problémái iránt, aki
ben hiányzik a megértés a társadalom oszlopainak 
— a vagyonosoknak — nagy felelősséggel járó 
közgazdasági szerepével szemben. Iskolapéldája 
lettél annak a szegénynek, aki szívtelen vagy éppen 
rossz szívü, mert nemcsak, hogy nem érdekel már 
téged egy régi és őszinte barátodnak a sorsa, de ki
jelented a legnagyobb cinizmussal, hogy unod őtet, 
s nem szereted hallgatni azokat a fejtegetéseket, 
amelyekkel ő — szegény! — nem kíván egyebet, 
mint bizonyítani azt, hogy az ú. n. gazdag ember
nek sincs éppen csupa puha virágokból vetve 
az ágya, s hogy ő — szegény! — távolról se él 
olyan nyugodtan, mint a szegény ember, akinek a 
megélhetésén kívül igazán nincsen semmi egyéb 
gondja . . .  Igazán, ezt nem vártam tőled. Ez engem 
mélyen elszomorít.

A szegény: A  gazdag embernek egészen más a 
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morálja, mint a szegénynek. Azért érti meg egymást 
olyan nehezen e kettő . . . Most kérdezek valamit. 
Helyesnek tartod-e, hogy ha mi ketten — te a gaz
dag ember és én a szegény ördög találkozunk, hogy 
akkor te folyton millióidnak a kezelési nehézségei
ről, a házaiddal járó vesződségről, papirosaidnak 
az árhullámzásairól és a nagy regie-dről beszélsz, 
amely utóbbiból pl. az is kitűnik, hogy egynémely 
alárendelt állásban működő alkalmazottadnak sok
kal nagyobb fizetést adsz, mint szegény barátodnak 
a maximális jövedelme ? Akár panaszkodás ez, akár 
dicsekvés, mond: illik-e ez? becsület ez? — hogy 
egy ismert operából idézzek.

A gazdag: Minden bizonnyal. Mert a kijelenté
seim nem akarnak se panasz, se dicsekedés lenni, 
hanem csak vígasztalás.

A szegény: Vígasztalás? És ha szabad alázattal 
kérdeznem, kit akarsz ily módon megvigasztalni?

A gazdag: Óh, te megcsontosodott szív! Te sívár 
lélek! Te önzésedben érzéktelenné vált szerencsét
len pasas! Hát már az intelligenciád is cserben 
hágy ? Téged óhajtalak így megvigasztalni! Téged, 
kedves barátom, akit minden ridegséged és önzé
sed ellenére szeretlek, s akiről beismerem, hogy 
szintén küzdesz bizonyos gondokkal, amelyek 
ugyan súlyban és komolyságban messze vannak az 
enyéimtől, de mégis megértésre és vigaszra szo
rulnak . . . Téged akarlak megvigasztalni.

A szegény: Bocsáss meg . . . Lehet, hogy csak- 
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ugyan fogytán van a picinyke intelligenciám, mert 
a szegénység nemcsak boldoggá és gondtalanná, 
de — úgylátszik — butábbá is teszi az embert. . .  
Bocsáss meg, ha nem értelek egészen, sőt az iga
zat megvallva, félig s e . . .  És legyek egész őszinte? 
Egyáltalában nem értelek . . .  Mondd meg világo
san, hogyan képzeled ezt a vigasztalást?

A gazdag: Úgy gondoltam, hogy ha hallod, meny
nyivel nehezebb az én sorsom, mint a tiéd, meny
nyivel nagyobbak az én gondjaim, mint a tieid, s 
hogy az idegrendszerem mennyivel több megpró
báltatásnak van kitéve, mint a tied, ez a rád nézve 
olyannyira kedvező összehasonlítás vigasztalá
sodra fog szolgálni.

A szegény: Tehát mindaz, amit eddig panasznak 
vagy dicsekvésnek véltem, csak vígasztalás volt, 
amelyet a baráti szíved azért diktált neked, hogy 
elviselhetőbbé tedd a nyomorúságomat?

A gazdag: Igen, igen. . .  És az igazat megvallva, 
a fejtegetéseimnek volt és van még egy célja. És 
pedig —

A szegény: Kíváncsivá teszel.
A gazdag: Ki akarom az időt beszélni, s azzal 

megakadályozni, hogy te jöhess a panaszaiddal. 
Mert valószínűnek tartom, hogy ha időt engednék 
rá, te keseregnéd el a helyzeted apró-cseprő ked- 
vezőtlenségeit. És gondolod, kellemes az, hallgatni 
a mások lamentációját, amikor az ember maga is 
tele van üggyel-bajjal?
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A szegény: Igazad van. S te igazán nem szorulsz 
vigasztalásra, mint például én. Mert amint most be
bizonyítottad, nemcsak gazdag, de okos ember is 
vagy.

A gazdag: Istenem! Ha ilyen nehéz időkben még 
esze se volna a szegény embernek!



X.

A gazdag ember: Gondolkoztam arról, amiről a 
napokban szó volt köztünk, a helyzetedről.

A szegény ember: Igen? Nagyon szép volt tőled, 
és igen hálás vagyok érte.

A gazdag: Óh, kérlek, nincs miért! Ez baráti 
kötelesség.

A szegény: Akkor is köszönet jár érte. Hiszen 
annyian vannak, akik e kötelességet sem teljesítik!

A gazdag: Azok nem is igazi jóbarátok!
A szegény: Úgy van. És a véleményed?
A gazdag: Ne gondold, hogy azt könnyen alkot

tam meg magamnak. Igazán sokáig és ismételve 
töprenkedtem, s figyelembe vettem az összes vi
szonyokat, latolgattam a körülményeket, és szá
mításaim körébe vontam a képzelhető esélyeket. 
De végre aztán rájöttem, hogy hogyan teheted a 
szomorú sorsodat mégis elviselhetővé.

A szegény (reménykedve): Hogyan?
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A gazdag: Hát édes barátom, ezer gondolatnak 
is egy az eredménye, és száz szónak is egy a vé
ge: az egyedüli mód, hogy el ne csüggedj és két
ségbe nevessél, az, ha filozóf megadással, keresz
tény türelemmel belenyugszol a sorsodba.

A szegény felelni akar, de amaz nem engedi 
és így tovább beszél.

A gazdag: Alaposan gondolkoztam rajta, s nem 
találtam más remédiumot. Mert lásd, a fö a filo
zófia. Tegyük föl, hogy nagyon meggazdagodtál 
volna — olyan eset, amely újabban az általános 
nyomorúság folytán ugyancsak gyakran fordult 
elő, — ugy-e bár, nem bíztad volna el magad, nem 
fuvalkodtál volna föl, nem dicsekednél, nem hen
cegnél, nem proccolnál, és nem hivalkodnál a kin
cseiddel, hogy mások pukkadjanak? Ugy-e, nem? 
Ezt fölteszem rólad, mert szegény, de okos em
bernek ismerlek, aki valószínűleg akkor se vesz
tette volna el a józan eszét, ha nagy gazdagságba 
csöppen... De hát — ki tehet róla? — ennek ép
pen az ellenkezője történt. Elszegényedtél és 
anyagi gondokkal küzdesz. Világos, hogy ennek a 
szomorú állapotnak épp úgy le kell vonni a kon
zekvenciáit, mint ahogy levontad volna szeren
csésebb esetben amannak a következményeit. Te
hát nem szabad búsulnod, keseregned, panaszkod
nod és elégedetlenkedned, hanem jó képet kell 
vágnod a gonosz játékhoz. Röviden: bele kell tö
rődnöd a változhatatlanba.



A szegény szeretne mondani valamit, de a gaz
dag nem engedi, ő tette be a garast (ami a gaz
dagnak, akinek pénze van, különben is könnyebb, 
mint a szegénynek, akinek nincs) és folytatja:

A gazdag: A  belenyugvás voltaképpen neked 
könnyebb, mint azoknak, akiket ellenkező sors — 
a meggazdagodásé — ért, mert ez utóbbiaknak, sze
gényeknek, folytonosan félni kell az őket állandóan 
fenyegető tönkrejutástól, míg te ezen a katasz
trófán már szerencsésen túlestél.

E pillanatban a gazdag ember mélyen emel ka
lapot egy még gazdagabb előtt, aki elmegy mel
lette, s ezt a kis szünetet fölhasználja a szegény 
ember, hogy szóhoz jusson. Azt mondja:

— Nagyon köszönöm a vigasztalásodat. Igazán 
nagyon jól eltaláltad a hangot, amellyel meg le
het nyugtatni a szegény embert.

A gazdag: Ezt a jóindulat teszi. A jóindulat min
dig eltalálja a hangot.

A szegény: És különösen az a mondásod tetszett 
nekem, hogy „szerencsésen“ estem keresztül a 
tönkremenés katasztrófáján, — oly „szerencsés“ 
kifejezés, amelyért akármelyik ünnepelt írónk meg
irigyelhetne.

A gazdag: Óh, az írók nem a sikerült kifejezé
seinkért irigyelnek bennünket, hanem a vagyo
núnkért!

A szegény: Gondolod?
A gazdag: Tudom. Valami sokat nem olvasha- 
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tok, mert erre nem érek rá a közgazdasági tevé
kenységtől, de néha még is csak kezembe kerül 
egy-egy könyv. És szomorúan látom bennük, hogy 
milyen irigyek az írók. . .  A gazdagokat rendesen 
rosszabb színben tüntetik föl, mint a szegényeket, 
pedig —

A szegény: Több adót fizetnek, több kölcsönt je
gyeznek és több jótékonyságot gyakorolnak, mint 
a szegények.

A gazdag: Úgy van. De hát apropó: vagyoni 
Volna még egy mód, amely elviselhetőbbé te
hetné a helyzetedet.

A szegény: Halljuk!
A gazdag: Kérj kölcsön a gazdag barátaidtól — 

mert hiszen vannak ilyen barátaid — annyi pénzt, 
amennyire szükséged van.

A szegény: Ez kitűnő gondolat!
A gazdag: Ez is olyan, amelyért megirigyelhet

nek az írók?
A szegény: Nem. Ez nekik is eszükbe szokott 

jutni. . .  Sőt már én is gondoltam rá. De nem mer
tem szólni. Most azonban, hogy az eszmét te magad 
veted föl, a magamévá teszem, s ezennel kérek 
tőled kölcsön húszezer koronát. Momentán szük
ségletekre.

A gazdag: Kedves barátom, itt félreértés forog 
fenn. Én olyan gazdagokra gondoltam, akiknek 
pénzük van . . . Nekem nincs.

A szegény: Lehetetlen!
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A gazdag: Kérdezd meg a bankoktól, ha nem 
hiszed. Milliókkal tartozom és rengeteg kamatokat 
fizetek nekik. Én azokra a gazdagokra gondoltam, 
akiknek betétjeik vannak a bankokban, követelé
seik másokon és pénzeik a Wertheimjükben.

A szegény: A magamfajta szegény ördög, bo
csáss meg, az ilyen finom distinkciókat nem érti. 
Én mindég azt hittem —

A gazdag: Hogy van pénzem?
A szegény: Igen. Azt gondoltam, hogy a gaz

dagok pénzzel is rendelkeznek.
A gazdag: Ez életednek egyik legnagyobb csa

lódása. „
A szegény: Most ezen is szerencsésen túlestem.
A gazdag: Még majd kisül, hogy szerencsésebb 

vagy nálam.
A szegény: Hiába! A jókedved nem hagy el so

ha, még a legkeservesebb óráimban se!
A gazdag: Próbálj te is jókedvű lenni. Mingyárt 

könnyebben fogsz megküzdeni a sorssal.
A szegény: Pompás tanácsokat tudsz adni.
A gazdag: A jó szív sugallja őket.
A szegény: Már az bizonyos, hogy ritka jó szí

ved van!
A gazdag: Mi vigasztalná meg az embert ezek

ben a borzalmas időkben,ha még jó szíve se volna?



Egy idő óta nem találkoztak, de most a szegény 
ember egyenesen fölkereste a gazdag barátját ez 
utóbbinak az irodájában, s a kölcsönös jónapotkí- 
vánás után így szólt hozzá:

— Ugy-e, a magam részére még sose kértem 
tőled semmit?

A gazdag ember, némi gondolkodás után:
— Nem, mintha be akarnám Neked számítani, 

vagy mintha bármi fontossága volna a dolognak, 
de mivelhogy csak kérdezed, hát a történelmi hű
ség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy egyszer 
igenis már fordultál hozzám kölcsönért.

A szegény ember: Igazad van, — majdnem el
felejtettem. Ez akkor történt, amikor magad taná
csoltad, hogy ha pénzre van szükségem, forduljak 
a barátaimhoz.

A gazdag ember: No látod!
A szegény: De hiszen ez nem számít, mert hiába 

kértem .. .  Megtagadtad a kérésemet.
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A gazdag: Ne is emlékeztess r á . . .  Azt hiszed, 
kellemes dolog elutasítani egy barátunkat, aki se
gítségért fordul hozzánk?

A szegény: Nem tudom. . .  Sohase voltam ily 
helyzetben. Amikor még volt valamim, egyetlen 
barátom se fordult hozzám hasztalan, ha bajba ke
rült.

A gazdag: A tulajdonképpeni kellemetlenség az 
volt, hogy teljesen pénz nélkül állottam akkor.

A szegény: Igen, — legalább ezzel okoltad meg 
akkoriban a kérelmem visszautasítását. De ennek 
jó ideje, s azóta talán a kasszában nem olyan nagy 
az apály.

A gazdag: Óh, ami ezt illeti, az én üzletem na
gyon különös egy üzlet. . .  Én örökös pénzzavar
ban vagyok.

A szegény: Mint minden gazdag ember. . .  Mu
tassatok nekem egy gazdag embert, aki nem pa
naszkodik pénzszükségről 1... Mégis, most muszáj 
segítséget kérnem tőled.

A gazdag: Halljuk, miről van szó?
A szegény: Óh, nagy bajban vagyok I A lányom, 

amint tudod, régen beteg. Mindenünket ráköltöt- 
tük, s most az orvosok tanácsára szanatóriumba 
kell mennie, ahol valószínűleg súlyos operációt is 
végeznek rajta.

A gazdag: Hó! Ez kellemetlen és nagyon költ
séges dologi

A szegény: Bizony, legalább százezer koronába 
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kerül. . .  Fele az összegnek megvan, s most arra 
kérnélek, hogy a másik felét kegyeskednél ren
delkezésemre bocsájtani.

A gazdag: Óh!
A szegény: Ne ijedj meg! Csak kölcsönbe ké

rem, és nem ajándékképpen. Ahogy módomban 
lesz, nagy köszönettel visszatérítem.

A gazdag: Amikor arról van szó, hogy az ember 
megváljon a pénzétől, akkor körülbelül mindegy, 
hogy ajándékba adja-e, vagy kölcsön. A kölcsön 
is ajándék.. .  De nem ezért ijedtem meg. Sőt egy
általán nem is ijedtem meg, s a fölkiáltásom csak 
a meglepetésnek fölszisszenése vo lt. . .  Ez egy 
olyan csodálatos találkozása a véletlennek.. .  Ép
pen tegnap gondoltam rád, s föltettem magamban, 
hogyha egy függőben levő alkalmi üzletem elő
nyösen bonyolódik le, a hasznát neked adom, és
pedig nem kölcsön gyanánt, hanem baráti támo
gatásképpen. S ez többnek ígérkezik ötvenezer 
koronánál. . . Fájdalom, egy másik nagy vállal
kozásom óriásilag elkracholt, milliókat vesztettem 
rajta, s így beláthatod, hogy ha amott keresnék is 
valamit, az esetleges kis nyereséget se adhatnám 
ki a kezemből, mert ilyenkor minden fillérre szük
sége van az embernek. Tehát én sajnálom a leg
jobban, ezúttal se segíthetek. . .  Pedig a jóakarat, 
láthatod, megvan.

A szegény: Láttam és köszönöm. Én ugyan eb
ben az esetben jobban szerettem volna a kész-
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pénzt, de hát a jószándék is jobb a semminél. S 
nekem jól esik, hogy gondoltál rám s azt tervez
ted, hogy kedvező esetben a hónom alá fogsz 
nyúlni.

A gazdag: Ne hálálkodjál. . .  Ez magától érte
tődő baráti és erkölcsi kötelesség. S nem volnék 
megvetendő ember, ha a barátaimhoz nem len
nék jó szívvel?

*
Pár nap múlva az utcán találkozik a két barát, s 

a gazdag ember így szól a szegényhez:
— Olyan hírt közölhetek veled, amely neked is, 

mint igaz barátomnak, bizonyára őszinte örömet 
fog szerezni. Amikor utoljára beszélgettünk, szó 
volt egy nagy vállalatomról, amelynél állítólag 
óriási összeget, milliókat vesztettem. Azért mon
dom: állítólag, mert ez a hír nagy megkönnyebbü
lésemre valótlannak bizonyult, s egy telefonérte
sítésnek a félreértéséből eredt. Később kiderült, 
hogy az affér egészen simán intéződött el. Nem 
nyertem ugyan rajta valami sokat, de kárról, hála 
az Istennek, aki mindig megsegíti a szegény em
bert, szó sincs. Ugye, örülsz velem?

A szegény: Szívből örülök.
A gazdag: Ezt olyan hangon mondod, mintha 

búsulnál rajta. Nem szép tőled, hogy nem tudsz 
együtt vigadni velem a szerencsémen.

A szegény: Megbocsáss, szívből örvendek, s 
csak azért nem adhatok az érzelmemnek eléggé lel- 
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kés kifejezést, mert egyébként nagyon szomorú 
vagyok.. .  Azt az összeget, amelyről a múlt hé
ten szó volt, még mindig nem tudtam összehozni. 
A szegény leányom . . .

A gazdag: Mi van vele?
A szegény: Hát elfelejtetted? Súlyos beteg a 

szegény teremtés, szanatóriumban kell mielőbb 
elhelyezni, és még hiányzik az erre szükséges ösz- 
szegnek a fele, mintegy ötvenezer korona.

A gazdag: Óh, ez nagy baj!
A szegény: Mivelhogy belátod ezt, s az a vesz

teség, amely miatt a múlt héten nem teljesíthet
ted a kérésemet, nem következett be, talán remél
hetném —

A gazdag: Mit?
A szegény: Hogy kölcsönkapom tőled a hiányzó 

összeget.
Bánatosan felelte erre a gazdag ember:
— Igazán nincs szerencséd velem, kedves jó 

barátom. Az az alkalmi ügylet, amelytől függővé 
tettem a támogatásomat s amelynek a hasznát ne
ked szántam, fájdalom, nemcsak hogy nem hozott, 
de tetemes veszteséggel végződött.

A szegény: Óh, mennyire sajnálom!
A gazdag: Mit sajnálod? Neked igazán nincs 

okod búslakodni rajta. Mert bár az esetleges nye
reséget neked szántam, eszem ágában sincs, hogy 
most, hogy veszteség ért, annak a megtérítését 
követeljem tőled.



A szegény: Igen szép tőled. Nagyon meg vagyok 
hatva és hálásan köszönöm.

A gazdag: Megint hálálkodol! Ezt a szokásodat 
sehogyse szeretem. A barátság áldozatokkal jár, 
s nem volnék jó barát, ha nem hoznék áldozato
kat is érted.

A szegény: Már az bizonyos, hogy rendkívül jó 
szíved van.

A gazdag: Óh, ha annak arányában volna pén
zem! Akkor nem volnék szegény ember!. . .



Hosszabb idő óta nem találkoztak, mert a gazdag 
ember rendesen autón száguld, a szegény pedig, 
mivelhogy nincs autója s a villamosok nagyon drá
gák, a leghosszabb utakat is gyalog szokta róni. 
Most, hogy a gyalogjárón szembekerültek egymás
sal, mind a ketten zavarba jöttek. Mint két ember, 
akik elfelejtették egymásnak a nyelvét. Nem tud
ták, miről beszéljenek. Végre a szegény ember föl
sóhajtott:

— Óh! Óh!
S a másik így lamentált!
— Rettenetes időkl
A téma, az örökös, elévülhetetlen, amely min

dig ott leselkedik, ahol ez a két emberspéciesz ta
lálkozik, a téma megvolt, a kölcsönös zavar min- 
gyárt megenyhült, rátaláltak egymás nyelvére s a 
szegény most már folytathatta:
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— Jajjaj! Bizony nehéz az élet!
A gazdag: Enyhén fejezed ki magad. . .  Elvisel

hetetlen !
A szegény: Talán igazad van. Az életet ti, szána- 

lomraméltó gazdagok, mindig nehezebben tudtátok 
kiállani, mint mi, boldog szegények, akik a küzdést 
megszoktuk.

A gazdag: Gúnyolódol?
A szegény: Isten mentsen! Ez nem illenék a sze

rény társadalmi állásomhoz. . .  Komolyan: mi sze
gény ördögök csakugyan könnyebben birkózunk 
meg vele. Csak azt találjuk, hogy nehéz. A gazda
goknak elviselhetetlenebb, mert a bajokhoz nin
csenek hozzászokva s ilyenkor, tavasz felé, ők is 
megnáthásodhatnak. S ha nem, akkor félnek, hogy 
így járnak.

A gazdag: Mégis csak gúnyolódol. . .  És nincs 
igazad, mert nemcsak náthát kapnak azok a sze
gény emberek, akiket ti erőnek erejével gazdagok
nak neveztek ki, hanem komolyabb bajokat is. A 
betegségekkel szemben az ember nem lehet elég 
gazdag... Képzeld: a kislányunknak kanyarója van 
s — a gyereket szeretjük — az este kénytelenek 
voltunk otthon maradni a kaszinóbálból.

A szegény: Fura érzés lehet, amelyről fogalmam 
sincs, mert mi akkor se megyünk bálba, ha a lá
nyunk egészséges.

A gazdag: És miért nem?
A szegény: Ha csak félúgy tudnál gondolkozni, 
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mint számolni, akkor tudnád. . .  Azért, mert nincs 
pénzünk az ilyen célokra.

A gazdag: Szerencsés ember! így hát hasonló 
kellemetlenség téged nem is érhet. . .  Gondold el, 
a jegyek megváltva, persze illő fölülfizetéssel, a 
báliruha készen s otthon kell csücsülnünk. A sok 
költség hiába!

A szegény: Ne búsulj! Hacsak a gyerek jobban 
lesz . . .

A gazdag: Már is jobban van. S éppen azért saj
nálom, hogy a szegény asszony, szinte ok nélkül, 
elesett egy kis szórakozástól.

A szegény: Szomorú eset. . .  De ismerek egy jó
val szomorúbbat.

A gazdag ember, mintha ilyet el se tudna kép
zelni, szinte ijedten kiált föl:

— Lehetetlen!
A szegény: Igen. . .  Hogyha nincs elég ennivaló 

a háznál. Biz’ ez megesik néha ú. n. szegény em
bereknél, akik már örülnek, ha egy hétre biztosítva 
van az ebédjük, vacsorájuk.

A gazdag: No látod, ilyen örömei nincsenek az 
ú. n. gazdag embereknek. És akkor csodáljátok, 
hogy irígylünk benneteket. . .

A szegény: Ez az öröm nem valami nagyon in
tenzív. Mert a jövö hét biz’ sokszor aggasztó.

A gazdag: Hm, hm. Jól mondtad, nehéz az élet s 
én még találóbban jellemeztem: elviselhetetlen, 
íme, még te is nehézségekkel küzdesz, aminek fő- 
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oka valószínűleg a borzalmas drágaság, amelytől 
szegény és gazdag egyaránt szenved. Sőt a gazdag 
még jobban!

A szegény: Nem tudom, igazat mondasz-e, de 
mindenesetre újat. Miért gondolod ezt?

A gazdag: Mert a szegény ember igénytelenebb, 
amiért őszintén irigylem s így a vágyait könnyeb
ben elégítheti ki, kevesebb a vásárolnivalója s 
kevesebbet bosszankodik a magas piaci árak 
miatt.

A szegény: Gondolod?
A gazdag: Tudom . . . Amennyi költségem ne

kem van!
A szegény: Szegény barátom! Bizonyosan több, 

mint nekem. Hogy is győzöd?
A gazdag: Ez magam előtt is rejtély . . .  De az 

embernek, akit nagy föladatok elé állít a sors, erőt 
ád az Isten. így aztán, nem minden küzdelem nél
kül, csak kibírom valahogy . . .  De tudod, mi fáj 
nekem?

A szegény: Sejtem . . .  Az, hogy nem vagy gaz
dagabb.

A gazdag: Ördögöd van! Eltaláltad . . . Szeret
ném, ha jóval többem lenne, vagy ha a drágaság 
nem volna olyan embertelen. S ezt nem önzésből 
kívánom.

A szegény: Hanem?
A gazdag: Önzéstelenségből. A mások érdeké

ben. Ha többet kereshetnék vagy olcsóbb lenne az 
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élet, akkor némi jót is tehetne a magamfajta sze
gény ember, juttathatna a fölöslegéből a nála is 
szegényebb embertársainak (mert ilyenek is van
nak!), például neked is, akinek, mint mondod, szin
tén vannak gondjaid, ha az enyéimnél kevésbbé 
súlyosak is.

A szegény: És most nincsen fölösleged?
A gazdag: Az állam gondoskodik róla, hogy ne 

legyen. Micsoda adókat vet ki I Az ember nem győzi 
fizetni. A gyáram már nem is nekem dolgozik, ha
nem a kincstárnak. Az alkalmazottjaim is mindun
talan fizetésemelést követelnek és — sajátságos! 
— ők is folyton az egyre növekvő drágaságra hi
vatkoznak, amelytől állítólag ők is szenvednek. 
Nem tudom, a tapintatnak vagy a szociális érzék
nek a hiánya-e az náluk, hogy éppen akkor lépnek 
föl a követeléseikkel, amikor az élelmiszerek és az 
iparcikkek folyton drágulnak és nem nyugodtabb 
időkben, amikor könnyebben érthetnénk meg egy
mást. Elmondtam ezt nekik és teljes nyíltsággal tár
tam föl előttük a helyzetemet, a sok társadalmi kö
telezettséget, amely rámnehezedik, az autót, a sof- 
főrt, a színházat, a cselédséget, az obiigát estélye
ket . . . Mit gondolsz, mit feleltek?

A szegény: Hogy nincs szociális érzéked.
A gazdag: Úgy van, ezt felelték. De hát honnan 

tudod?
A szegény: Ez volt az egyetlen felelet, amelyet 

adhattak.



A gazdag: És te is azt hiszed, hogy nekik inkább 
van szociális érzékük, mint nekem?

A szegény: Nemcsak hiszem, de egészen termé
szetesnek találom. Amióta egyáltalában van gaz
dasági élet, mindig több szociális érzékük volt a 
szegényeknek, mint a gazdagoknak. Helyesebben: 
kevesebb volt a gazdagoknak, mint a szegények
nek.

A gazdag: Én tulajdonképpen nem vagyok gaz
dag. Szerintem az gazdag, aki gond nélkül élhet, 
én pedig tele vagyok gonddal. Mégis, te úgy ke
zelsz engem, mintha isten tudja minő Krőzus vol
nék s olyan hangon aposztrofálsz, mintha loptam 
volna a becsülettel szerzett szerény vagyonkámat. 
Ez nem szép, sőt egyenesen igazságtalanság tőled. 
Én azt hiszem — és ne vedd zokon, ha mondom, 
— hogy te szocialista vagy.

A szegény: Mi legyen a szegény ember egyéb?
A gazdag: Érthető... A szegény ember szeretne 

változtatni a helyzetén, amelyet nem talál kielégí
tőnek s ez cucilista érzelmekhez vezet. De velem 
szemben kivételt tehetnél, velem szemben nem 
volna szabad ilyen érzelmeket táplálnod.

A szegény: Mert a barátod vagyok?
A gazdag: Nem, a barátság nem kötelez sem

mire . . .  Hanem, mert tudod, milyen jó a szívem s 
hogy ha tehetném, nem tűrnék magam körül nyo
mort s szegénységet s mert meg lehetsz győződve 
arról, hogy ha én magam jobb sorsnak örvendhet- 

197



nék, neked se volna okod panaszkodni a nehéz 
idők és a rossz konjunktúrák miatt.

A szegény: Ami engem illet, én jó fiú vagyok s 
a szavadra elhiszem, hogy nincs egy fillér fölösle
ged és sajnállak is érte, mert nincsen szánalomra- 
méltóbb ember, mint a szegény gazdag, de a többi 
szocialisták, például a könyvvezetőd is, azt állít
ják, hogy még a bőröd alatt is bankók vannak.

A gazdag: A  könyvvezetőm?
A szegény: Igen, a könyvvezetőd. Tegnap a kávé

házban azzal dicsekedett, hogy a te üzemed a leg- 
lukrativabb az egész városban s hogy a multévi 
mérleged négymillió tiszta eredménnyel zárult.

A gazdag: A  gazember! El fogom csapni!
A szegény: Ne tedd! Mert akkor nyolc millióról 

fog mesélni.
A gazdag: A  zsivány! Úgy hát nem bocsájtom el.
A szegény: Okosan teszed. Az ilyen rágalmakat 

a legjobb nyugodtan tű rn i. . . Mit árt neked, ha 
tudnak a fölöslegedről?

A gazdag: Sokat. Hiszen nincs itt valódi fölös
leg. Ami annak látszik, az úgy eltűnik, mint a ta
valyi hó. Bele kell építeni a gyárba s el kell köl
teni új gépekre és egyéb ameliorációkra. S ha az 
ily hamis hírek elterjednek, akkor a közvélemény 
— vigye el az ördög! — elvárja az embertől, hogy 
közcélokért és emberbaráti intézményekre is áldoz
zon valamit.

A szegény: S te erre nem vagy hajlandó?
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A gazdag: Nemcsak hajlandó vagyok, de égek 
a vágytól, hogy megtegyem mindazt, amit program- 
múl kitűztem. Alig várom, hogy áldozatokat hoz
hassak a szenvedő s nálam is súlyosabb helyzet
ben levő embertársaimért.

A szegény: Nos, hát mért nem teszed?
A gazdag: Majd akkor, barátom, ha én is gazdag

nak tartom és érzem magam... Amíg csak mások 
éreznek annak, addig nem tartom magam kötelezve 
semmire.

A szegény: Csodálatos, hogy mily finoman tudsz 
disztingválni!

A gazdag: Szép volna, ha még azt se tudna a 
szegény ember!
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A Z S E N I

A  lángész és a tehetség közti különbségről már 
köteteket írtak, s ha akarnék, idézhetnék belőlük 
lapszámra, de nem vesződök ilyen hiábavalósá
gokkal, mert a legtöbb szülő fütyül az eféle érte
kezésekre, s a tehetségtelen fiút, főleg ha egyetlen, 
nem talentumnak, hanem zseninek tartja.

Konrád barátom is, ha a fiát emlegeti (és mindég 
emlegeti I), sohase beszél róla máskép, mint ezzel 
a közelebbi meghatározással: a kis lángész. S még 
szerénység tőle, hogy kis lángésznek tartja, ugyan
azzal a fáradtsággal nagy-nak is mondhatná. De az 
is lehet — az apák kiszámíthatatlanok! — hogy 
nagynak hiszi, s csak azért jellemzi kicsinek, mert 
még gyerek, s hogy a szerény jelző a termetére vo
natkozik s nem a zsenialitására . . . Konrád még 
ebben az esetben is szerény, mert mások az ilyen 
fiúról azt szokták mondani: nagy betyár, s nem azt, 
hogy kis huncut.



A gyereknek — keresztneve Karcsi — rettene
tesek a bizonyítványai, s a tanítója azt állítja, hogy 
„nagyon rosszul tanul“ (igazság szerint már gim- 
názistának kellene lennie, de hát igazságtalanul 
megismételtettek vele egy elemi osztályt), a szülei 
mégis zseninek tartják, s nem csodálják, hogy az 
iskolatársai több eredményt mutatnak föl a helyes
írásban, meg a számolásban, mert hiszen azok kö
zönséges szürke fiúk, és nem lángelmék.

Konráddal valamikor nagyon szerettük egymást, 
gyakran jártam hozzá s a feleségével is szívesen 
diskuráltam, mert csinos, temperamentumos és 
mindenkép helyes perszóna volt, de amióta fölfe
dezték, hogy a drága fiuk tüneményes lángelme, 
azóta csak nagyon ritkán látogatom őket. A jó em
berek nem tudnak másról beszélni, mint Karcsiról 
és el se tudják képzelni, hogy ez a téma másoknak 
kevésbbé érdekes, mint nekik.

A napokban mégis föl kellett keresnem őket, mert 
fontos megbeszélni valóm volt Konráddal. E láto
gatás lefolyásáról a kővetkezőkben van szerencsém 
beszámolni.

*

Konrádék a Zápolya-utcában laknak, a házuk 
egyike ott a legszebbeknek, az udvaruk pedig való
ságos pücklermuskaui kert, amelyet csak Karcsi, a 
fenomenális zseni, tesz élvezhetetlenné.

Amint oda benyitottam, az első ember, akivel 
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találkoztam (sose találnák el, ha nem mondanám 
meg), egy kődarab volt, amely a mellembe vágó
dott. Nem volt az valami kolosszális nagy, de ki
csinek se lehetett mondani. Nem volt elég tekin
télyes ahoz, hogy halált, de elég súlyos ahoz, hogy 
fájdalmat okozzon.

E különös és nem szerfölött barátságos fogadta
tás oka nem maradt előttem sokáig titok. A kertben 
a kis lángész játszadozott, aki kavicsokat hajigáit 
a kapura (amelyen a kilincs volt a célpont), s akit 
én e szórakozásában kíméletlen módon megzavar
tam, azáltal, hogy éppen abban a pillanatban nyi
tottam ki a kaput, mikor a legnagyobb kavics a 
célhoz ért. Alapjában szerencsém volt, mert ha a 
fiú kevésbbé ügyesen céloz, talán a szememet üti ki.

Boldognak éreztem magam, hogy nem így tör
tént, s efölötti örömömben nem pirongattam meg, 
hanem barátságosan köszöntöttem, megcirógattam 
az arcát, (amely pedig elég majszos volt) s meg
kérdeztem tőle, itthon van-e a papa.

— Nincs, — felelte ő és folytatta a gyakorlatait.
A tornácon — mert vidéki udvarházban laktak a

barátaim — fölhangzott ekkor a Konrád hangja:
— Szervusz, Lacii Isten hozott! Már hogyne vol

nék itthon?
Tárt karokkal sietett elém. Miután összeölelkez

tünk, megkérdezte a fiától:
— Mért mondtad Laci bácsinak, hogy nem va

gyok itthon?



— Azért, hogy elmenjen, — felelte teljes nyílt
sággal Karcsi.

— Fölséges! Kitűnő! Mit szólsz hozzá? — fordult 
hozzám Konrád. — Micsoda zseniális kölyök!

Nem voltam olyan jellemtelen, hogy én is fölsé- 
gesnek tartsam a Karcsi eljárását és a feleletét, de 
annyira jellemes se, hogy ellentmondtam volna.

Betessékelt a házba.
Félóra alatt elvégeztük a dolgunkat és távozni 

készültem. De Konrádnak az volt a véleménye, 
hogy erről szó se lehet. Először azért, mert ezt Ju
liska (a Konrád felesége) sohase bocsájtaná meg 
nekem s másodszor, mert jobban meg kell ismer
kednem a fiacskájukkal, aki igazán nem közönsé
ges gyerek.

— Hidd meg — erősítette, — belőlem nem az 
apai elvakultság beszél, de az a szent meggyőző
désem, hogy világéletedben hozzá hasonló fiút nem 
láttál. Ha együtt leszel vele egy ideig s jobban 
analizálod a lelkét, magad is azt fogod mondani, 
hogy ő egy valóságos —

— Zseni, — egészítettem ki.
— Honnan tudtad? — kérdezte Konrád.
— Hallottam valakitől.
— Úgy-e, mások is annak tartják? — ragyogott 

a boldog apa. Nem mondhatnád meg, hogy kitől 
hallottad?

— Ejnye, ki is mondta? — Ahá, már eszembe 
jut! Te mondtad, amikor legutóbb együtt voltunk
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Budapesten s a talentumról meg a zseniről be
széltünk.

Konrád egy kicsit elkedvetlenedett. Valószínű
leg jobban szerette volna, ha Romain Rolland vagy 
Bemard Shaw nyilatkoznak ilyen előnyösen afiáról. 
De hát azok nem ismerik. Ha ismernék — Ki tudja?

E percben Juliska lépett a szobába. Még mindig 
csinos volt, s ezt meg is mondtam neki, mire ő azt 
felelte, hogy eszeágában sincs ellentmondani. S 
hozzátette:

— Nem csoda, hogy egy asszony, aki különben 
sose volt éppen madárijesztő, csinos benyomást 
tesz, ha olyan boldog, mint én.

Konrádra néztem, s nem minden irigység nélkül 
szóltam hozzá:

— Gratulálok! Tizenkét évi házasélet után még 
ennyire szeret a feleséged?!

Juliska vidáman kacagott.
— Óh, Konrád! Neki ehhez a boldogsághoz nincs 

olyan sok köze . . . Nem a legrosszabb férj, de a 
boldogságot, amelyről szó van, nem neki, hanem 
a fiamnak köszönhetem. Ő az, aki büszkévé s bol
doggá tesz. Tudja, az egy —

— Zseni, — egészítettem ki.
— Már tudja?
— Óh, igen. Konrád szíves volt közölni velem.
— Szeretném, ha személyesen győződne meg 

róla, — mondta Juliska. — Volna kedve velünk 
vacsorázni ?



Semmi kedvem se volt hozzá, de hiába volt min
den szabadkozás. Ottfogtak. A Konrád és Juliska 
egyesített vendégszeretetének messzeföldön van 
jó híre s az időnkint valóságos vendégszerelemmé 
fajul. Tehát maradtam.

Bár ne tettem volna!
Aztán Karcsiról tárgyaltunk. Ebben aházban nem 

létezett más társalgási téma. Juliska és Konrád, 
Konrád és Juliska fölváltva beszéltek, egymás szá
jából kapták el a szót, s úgy dicsérték a drága fiu
kat, mintha a reklámért fizetést húznának.

Megkérdeztem:
— Miben áll a zsenialitása?
— Mit tudom én ? Ez olyan je ne sais quoi. Za

varba jönnék, ha meg kéne mondanom.
Ezt Konrád felelte s Juliska asszony folytatta:
— Akiről tudjuk, hogy mi lakik benne, az csak 

tehetség, s akiről nem tudjuk, az a zseni. Úgy gon
dolom, az a valódi lángész, aki ilyennek a benyo
mását teszi, s azt képzelem, hogy épp ez egyelőre 
rejtett tulajdonságokban, amelyek csak később 
fognak kifejlődni, ezekben nyilvánul meg a zseni
alitás. Bizonyára rendkívüli szellem ő, aki a kör
nyezetére elbűvölően h a t. . .  Vannak fiúk, akik jó 
fejszámolók vagy a technikához van hajlandóságuk 
s ezekre mingyárt ráfogják a hiú szülők, hogy 
zsenik. Karcsi nem ilyen, neki — hála a jó Isten
nek! — nincs ily egyoldalú tehetsége, ami rende
sen valami korlátoltsággal jár együtt minden más
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téren. A mi fiunk univerzális elme, akinek az agy
működését nem hátráltatja semmi speciális képes
ség vagy hajlam.

Elbódultam ettől az egészen új elmélettől, amely 
hivatva van forradalmat csinálni a zseni és a talen
tumról szóló régebbi megállapításokban, és meg
kérdeztem:

— Szívesen tanul Karcsi?
Konrád felsőbbséggel felelt:
— Mi jut eszedbe? Hát szoktak a zsenik tanulni ? 

A zsenik tudnak.
— Nos és mit tud Karcsi? — kockáztattam meg 

még egy kérdést.
Erre már nem kaptam feleletet, mert e pillanat

ban szívszaggató üvöltés hallatszott be az udvar
ról. Borzasztó volt hallani. Hamarjában nem tud
tam, állati vagy emberi hang-e ?

— Jézus Máriái — kiáltotta rémülten Juliska.
Kirohant az ajtón, s egy perc múlva a még min

dig sírva-bőgő Karcsival tért vissza.
A kis lángész bizony legurult a lépcsőn, s ha nem 

is ütötte meg magát nagyon, a ruháját alaposan 
összetépte. Hogy halkabban bőgjön, megkínáltam 
néhány darab finom bonbonnal. Efajta édességet 
mindig viszek magammal, ha olyan helyeken te
szek látogatást, ahol fiatal lángelmék, csodagyere
kek és egyéb zsenik tanyáznak.

A cukorkák megtették hatásukat. A kis vadállat 
abbahagyta a bőgést s most nyugodtan szemügyre 
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vehettem Karcsit, boldog szüleinek a büszkeségét. 
Nem volt valami szép fiú, s a szülei talán azért tar
tották zseninek, mert csúf volt. Vannak, akik azt 
állítják, hogy a lángelmék mind csúnyák s ez állí
tásuk erősítésére elég ügyesen Beethovenre meg 
Nietzschére hivatkoznak, akik rútak, és nem Raf- 
faelre meg Byronra, akik szépek voltak . . .  Nos, 
ha a csúfság esszenciális alkotóeleme a kiváló szel
lemnek, akkor ez az elem nem hiányzott a Kon- 
rádék fiában. Ám ők szépnek is találták Karcsit. 
S ezen nem csodálkoztam. Nemcsak a szerelem, a 
szülői szeretet is vak, és ki látott anyát, aki rútnak 
találta volna a gyermekét?

Minden jól ment addig, amíg tartott a cukorkész
letem. Akkor aztán furcsa jelenet következett. 
Karcsi nem hitte, hogy az ily hihetetlen rövid idő 
alatt elfogyott; valószínűleg azt vélte, hogy egy 
félig-meddig jóravaló bácsi nagyobb kvantum cso
koládéval megy vizitbe, s tűrnöm kellett, hogy ki
kutassa az összes zsebeimet. Eleinte tiltakoztam a 
személyes szabadság e vakmerő megsértése ellen, 
de Konrád és Juliska óhajtására kénytelen voltam 
a zsebcenzurát is tűrni.

— Kérlek alássan — mentegette Konrád, — ne 
vedd rossznéven Karcsitól ezt a kis bizalmasságot. 
Nagyon ideges s a legkisebb ellentmondás föliz
gatja.

— Isten mentsen! — kiáltottam. — Nem szeret
ném izgatni a kedves fiút.
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Képzelem, hogy’ viselkedne, ha még izgatott 
is lennel

A kutatásnak különben egyéb balkövetkezmé
nye nem támadt, csak az, hogy némi kárpótlásul 
a nem talált cukorkáért a bájos gyermek magához 
vette a Penkala-ceruzámat. Még egészen új volt, 
csak egyszer írtam vele.

— Add vissza szépen a bácsinak a ceruzáját, — 
mondta Juliska oly hangon, amelynek lehetetlen 
volt engedelmeskedni.

Karcsi szilárd jellem volt s kijelentette, hogy 
nem adja. Ő azt jogosan rekvirálta cukor helyett, 
amelyet hasztalan keresett. S Konrád a pártjára 
állt. (A zseninek ilyen az attrakciós képessége.)

— Nem kell nagy kázust csinálni belőle. Laci
nak van otthon bizonyosan másik.

Vigyen el az ördög, ha van. S Konrád folytatta:
— Laci méltányolja a forrongó fiatal kedélynek 

ilyen megnyilvánulásait. S aztán ő nem az az em
ber, aki az efajta apróságokkal törődik.

Nem, én nem vagyok az az ember, s Karcsinál 
hagytam a szép, virágzó penkalámat.

Még egy ideig beszélgettünk a zsenikről általá
ban és Karcsiról különösen, s aztán eljött a vacsora 
ideje. Sőt a vacsora is.

Reménykedtem, hogy a kis lángésznek majd a 
gyermekszobában terítenek, s én, ha már elvesz
tettem az estémet (és a penkalámat), legalább nyu
godtan ülhetek az asztalnál, de amint Juliskával 
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a karomon az ebédlőbe léptem, nem kevesebb, 
mint négy terítéket számláltam össze.

— Karcsi is velünk étkezik? — kérdeztem, ami
kor láttam, hogy ő, még mielőtt mi leültünk, már 
elfoglalta a helyét.

— Úgy van, — felelte Konrád. — Ha magunk
ba’ vagyunk, akkor a saját szobájában kap enni, 
mert hiszen „gyereknek gyermekszobában a he
lye“, de ha vendégünk van, akkor az asztalunk
hoz ültetjük.

— Másutt épp ellenkezőleg járnak el, — jegyez
tem meg. — Szabad tudnom, hogy benneteket e 
rendszernél mely vezérelv vezet?

— Azt akarjuk — világosított föl Konrád, — 
hogy a vendég is élvezze a drága fiú zsenialitását. 
Nem vagyunk irigyek.. .  És aztán nem árthat neki, 
ha minél korábban szokja meg a felnőttek társa
ságát, s elsajátítja tőlük a jó modort. Azt olvastam 
valahol, hogy a zsenik a társaséletben rendesen 
félszeg viseletűek. Ezt akarom kikerülni, amikor 
már zsenge korában érett férfiakkal és finom asszo
nyokkal hozom össze. . .  Azt hiszem, ilyen tehet
séges gyerekkel bátran léphetünk a „társaság“ 
elé.

A jó modorról mindig különbözők voltak a vé
lemények, csakúgy, mint a morálról, s ami jó mo
dor egy csapszékben, az még elég rossz egy finom 
vendéglőben. A Karcsi manírjai is megfelelhetnek 
a cselédszobában, de a Juliskáék ebédlőjében (ro- 
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kokó tölgyfából) nem voltak kifogástalanok. Evés- 
közben például azzal mulatott a kis lángész, hogy 
kenyérgolyóbisokkal hajigálózott. Leggyakrabban 
a szüleit ostromolta velük, de engem is kitüntetett 
egynéhánnyal. Tűrnöm kellett ezt az inzultust is, 
mert a szülei ez „apró“ csintalanságokat a gyerek 
javára magyarázták.

Őnagysága például így mentegette:
— Karcsi most a fejlődés ama stádiumában van, 

amikor a szellemi tehetségek lázasan törnek ki
felé. Persze még nem forrta ki magát egészen.

Konrád pedig, akinek volt némi irodalmi mű
veltsége, hozzátette:

— Ezen a korszakon minden lángelmének ke
resztül kell mennie. Ez az úgynevezett Sturm- und 
Drangperiode.

A  vacsora szerencsésen bevégződött s mert 
mingyárt utána nem menekülhettem enyhébb ég
hajlat alá, legalább azt reméltem, hogy az ifiurat 
most már szépen lefektetik, amint az a legtöbb pol
gári és katonai családnál szokás. Nem, Karcsinak 
maradni kellett, hogy tovább élvezzem a zseniali
tását s hogy megtanulja tőlem — helyesebben: 
rajtam — az emberekkel való érintkezést.

Szándékosan használtam ezt a szót: rajtam. A 
csodagyerek mindenáron lovagolni akart a térde
men s e szándékát keresztül is vitte. Sem a kisán- 
tánt, sem a nagy nem lettek volna képesek ezt 
megakadályozni. Én se gátolhattam m eg. . .  Tor- 
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názóeszköz voltam neki. Egészen csinos testgya
korlatokat végzett rajtam. S nem tehettem ellene 
semmit. Ha az ember valahol vacsorázott, akkor 
ennek a megtisztelésnek minden következményeit 
is el kell viselnie. Pedig ez még kellemetlenebb 
volt, mint a zongorajáték vagy az énekszám, amit 
másutt deszertként tálalnak föl.

Konrád és Juliska nem így fogták föl a dolgot. 
Bámulták a Karcsi ügyességét és tapsoltak, mintha 
cirkuszban lettek volna. Gimnasztizálás közben 
egyébaránt a kis művész elég ildomosán viselke
dett. Nem tört össze semmit, csak a szemüvege
met. Újdonatúj aranyórám körül egy kis harc fej
lődött ki köztünk, amelyben — az Isten néha se
gítségére jön a gyöngének I — én győztem. (Azt, 
hogy a nyakravalómból kiszedte a tüt, csak ott
hon vettem észre.)

Végre az ifjú akrobata elálmosodott. Boldog vol
tam, mikor az ágyába vitték.

Nemsokára én is mentem s amikor búcsút vet
tem a barátaimtól, Konrád sugárzó arccal kérdezte:

— Nos, mit szólsz a fiunkhoz?
Szerettem volna azt felelni:
— Útálatos kölyök.
De mert tudom, hogy mi illik, azt válaszoltam:
— Valóságos zseni.



H A T O S  P É T E R

Gyászjelentést hozott a posta, amely egy régi 
ismerősömek a halála hírét közölte velem.

Eredeti ember volt ez a Hatos Péter, akiről ér
demes megemlékezni. Általában azt a benyomást 
tette, hogy „van neki esze“, ami azt jelentette, 
hogy ha nem is találta föl a puskaport meg a fo
nográfot, de nem is esett éppen a feje lágyára. 
Helyén volt az esze, — ha nem is annyira, mint 
a szíve; s ha nem is cselekedett valami világra
szóló nagy dolgokat, kiabáló ostobaságokat se 
követett el. S bár a mondásai nem kívánkoztak 
éppen emlékkönyvbe vagy aforizma-gyűjtemény
be, nem is voltak olyan buták, hogy nevetni lehetett 
volna rajtuk. Szóval: az úgynevezett okos embe
rek közé tartozott és abban a városban, amelyben 
lakott, egy anyának se jutott eszébe, ha a fia va
lami bárgyúságot követett el, azzal mordulni rá, 
hogy „olyan szamár vagy, mint Hatos Péteri“ Nem, 
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sőt némelyik szülő, aki nem volt szerfölött igénytel
jes, azt kívánta a Gondviseléstől, hogy ha már a 
fia nem lehet olyan bölcs mint Deák Ferenc, leg
alább legyen olyan okos mint Hatos Péter.

Beszámolván erről a kiváló erényéről, az igaz
sághoz híven meg kell emlékeznem egy kevésbbé 
jó tulajdonságáról is. Péter mód nélkül hiú volt. 
ő  ugyan azt hitte, hogy becsvágyó, de ezt sok hiú 
ember hiszi, elhitetvén magával, hogy nemes am
bícióból teszi meg mindazt, amit kicsinyes hiúság 
diktál neki.

Nem állítom, hogy ami jó és derék dolgot mí
velt, mindazt hiúságból tette, de azt hiszem, fél
annyit se törődött volna a hazával, meg a váro
sával, a tudománnyal és az irodalommal, a művé
szetekkel és a gyermekvédelemmel, a népjóléttel 
és a tömegnyomorral, ha azt nem reméli, hogy 
buzgó közügyi tevékenységét végre mégis csak 
észreveszik és megérdemelt elismerésben része
sítik.

Ám vannak már olyan peches emberek, akik
nek nincs szerencséjük a közönséggel, ók mindent 
érte tesznek, de a máskülönben oly jó — de egy 
kicsit értelmetlen — publikum semmit se akar tenni 
ő érettük. Ezek közé a szerencsétlen flótások közé 
tartozott az én most elhunyt barátom: Hatos Pé
ter is, aki minden alkalmat megragadott, hogy föl
áldozza magát az embertársaiért, — az embertár
sak ellenben minden kínálkozó alkalmat elszalasz- 
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tottak, hogy hálájuknak irányában valamiképpen 
kifejezést adjanak. Ugyanígy járt ő a Hazával is, 
a pártjával is, és minden közüggyel, — föláldozta 
magát értük, de a Haza, a Párt és a Közügy gé
niusza nem viszonozták a szeretetét és nem akar
ták őt észrevenni.

Hatos Péter, vagy ahogy’ a szülővárosában hív
ták: Picula Peti e rút hálátlanság folytán nem ke
veset búsult. Fájt neki, nagyon fájt, sőt jajdefájt 
az örökös mellőztetés és kutyábasevevés, de azért 
továbbra is megmaradt „jó fiú“-nak, tovább ér
deklődött a közügyek iránt, s azzal biztatta ma
gát, hogy ha előbb nem: késő vénségében, amikor 
már nem irigykednek úgy az emberre, majd csak 
elnyeri ő is az elismerésnek koszorúját.

.. .Valamikor azt remélte, hogy képviselője le
het városának. De nemcsak pártot nem tudott csi
nálni magának, de a legjobb barátait se tudta ez 
eszmének megnyerni.

Jóízüt nevettek s így szóltak:
— Hová gondolsz, Picula? Ezzel a névvel akarsz 

föllépni: Hatos? Képzeld, micsoda gúnyverseket 
énekelne rólad az ellenpárt!

S ő szomorúan sóhajtott:
— Bár hívnának inkább Karfunkelnek vagy 

Dampfschiff-nek! Akkor legalább megszabadulhat
nék a nevemtől! Magyarosíthatnám.

Később megelégedett volna már kisebb kitün
tetéssel is. De a főispán sohase vette komolyan 
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Hatos Petit, sem őt magát, sem a nevét és nem 
terjesztette föl dekorálás végett, bár néhányan 
pártolólag nyilatkoztak a kiváló közéleti férfiúról, 
aki már megelégedett volna a koronás arany ér- 
demkereszttel is.

Végre aztán, amint néhány barátjának bizalma
san megvallotta, elfogadott volna „végkielégíté
sül“ annyi ingyenes szolgálatért, lótás-futásért, 
ülésezésért és adakozásért egy bankettet is. Ez 
már igazán oly kicsi jutalom, amit nála is jelenték
telenebbek megkaptak nem egyszer. De az a sok 
kitüntetett hazafi, akiknek a dicsőítésére ő annyi 
sok közebédet és nyilvános vacsorát rendezett, 
egy percig se gondolt arra, hogy revánssal szol
gáljon neki.

Ő pedig föltette magában, hogy ha érdemeinek 
méltó elismerésére várakoznia is kell a haláláig, 
de a bankettet meg kell kapnia még életében. E 
nélkül a csekély, de kézzelfogható jutalom nélkül 
nem fog meghalni. . .

Megkettőztette hát a köz- és jótékonysági ügyek 
terén kifejtett áldásos működését.

Előfizetett minden könyvre, amely ezen a divat
ból még mindig ki nem ment módon jelent meg; 
kivonult minden érkező nevezetesség elé a vas
úthoz, s elkísért oda minden távozó notabilitást a 
belügyi államtitkártól kezdve egészen a főállator
vosig; új egyesületeket kreált s a régieknél ala
pító tagnak jelentkezett; bérletet gyűjtött Thália
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vándor papjainak, akik néhány hétre az ő városá
ban ütötték föl Melpomene sátorfáját; megjelent 
minden tűznél, minden temetésen, lakodalmon és 
keresztelőn, s kitűnő borokkal, meg finom sziva
rokkal kedveskedett a helyi „Times“ főszerkesz
tőjének, csakhogy neve a jelenlevők névsorában 
mentül előbbkelő helyen figuráljon. Díszruhát is 
csináltatott mesés áron, csakhogy minden díszkül
döttségben részt vehessen. . .

Mind nem használt. Hatos Péter nem tűnt föl az 
irányadó köröknek.

Hiába hívta meg évenkint kétszer fényes ebédre 
a félvárost, — dicsérték a kitűnő szakácsnőjét, de 
senkinek se jutott eszébe az ő tiszteletére rendezni 
egy kis eszem-iszomot.

Hatos Péter még se esett kétségbe.
— Azért se fogok bankett nélkül meghalni! — 

mondotta magában egy olyan férfiú önérzetével, 
akit a kortársak hálátlansága nem tud végképpen 
elkedvetleníteni.

Nekifeküdt a mezőgazdaságnak s az arra vonat
kozó szakirodalomnak, s mikor munkája a talajki
merülésről megjelent, azt hitte, hogy nyomában 
megjelennek a várva-várt bankettek is. A lapok 
agyondícsérték a jeles munkát, s bár a szerzője 
minden írástudó ismerősének dedikációs példányt 
küldött belőle, senki se olvasta, s neki újabb kí
sérleteket kellett tennie, hogy belopja magát a kö
zönség rokonszenvébe.
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Kezdett nagyobb utazásokat tenni ama célzat
tal, hogy az elmenetele előtt, vagy a hazaérke
zése után a város közönsége bankettel búcsúztassa, 
vagy köszöntse. De a helyi lap hasztalan írta, 
hogy „városunk jeles fia“ a jövő héten Párisba, 
Londonba, s Nyugat-Európa egyéb nagy városaiba 
utazik, s hiába jelentette, hogy „társadalmunk ki
váló vezéralakja“ egyiptomi útjáról a holnap déli 
gyorsvonattal hazaérkezik, — a vasútnál inasán 
kívül nem várta senki, s a díszlakoma, mint már 
annyiszor, megint csak elmaradt. Akár keletre uta
zott, akár nyugatra száguldott, akár bumlival, akár 
expresszel érkezett vissza, a lekvárospatakiak nem 
rendeztek neki ovációt.

Megtette azt is egy-egy utazása után, hogy ta
pasztalatairól az olvasó-körben előadást tartott, 
abban a reményben, hogy azt rögtönzött, de azért 
jóízű lakoma fogja követni. Hiú álmok! Csalóka re
mények! A klubtagok a fölolvasás alatt részint ásí- 
toztak, részint gúnyos megjegyzéseket súgtak egy
másnak fülébe, fölolvasás után pedig megkönnyeb
bülten lélekzettek föl, s mint akik nehéz munkán 
szerencsésen estek át, elszéledtek haza, Péter úr 
pedig kénytelen volt a rendes vendéglőjében, a 
szokásos törzsasztalnál inni a saját egészségére, 
amelyre a publikum nem akart inni.

Egyszer egy iskolásfiút mentett ki a Marosból. 
Hősies cselekedet volt ez, mert a gyerek már alig 
tudott ellentállni a haboknak, — s magát Piculát is
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majdhogy el nem nyelte a sebes ár. S most már 
egészen biztosra vette az én nemes barátom, hogy 
fényes díszlakomát csapnak neki s a bátor élet
mentőt egy sereg pohárköszöntővel éltetik az em
beri életkor legvégső metuzsálemjéig. . .  Nem, ezt 
nem tették a lekvárospatakiak. Csak melegen szo
rították meg a kezét, s így szóltak hozzá:

— Peti, ez szép volt tőled!
S a lekvárospataki nők, ahelyett, hogy virágok

kal ékesítették volna a gyönyörűen fölterítettpatkó- 
formájú asztalt, azt mondták neki nyájasan moso
lyogva:

— Hatos, ez szép volt magától!
A helyi újság pedig, amely minden istenadta va

sárnap tájékoztatta a város közönségét a világese
ményekről, ahelyett, hogy megpendítette volna a 
bankett eszméjét (ami a szerkesztőnek, ha a hiva
tása magaslatán áll, magától értetődő kötelessége), 
a „Különfélék“ rovatában intézte el az ügyet, s a 
közlemény végén udvariasan konstatálta, hogy:

— Ez nemes cselekedet volt Hatos úrtól!
Az a szegény asszony pedig, akinek a fiát kihúzta 

a vízből, nem akarta tőle a gyermeket elfogadni s 
nagy impertinenciával, de kétségtelen logikával 
azt követelte tőle, hogy ha megmentette a kis diá
kot, akkor gondoskodjon a föntartásáról is. Hatos 
Péter meghajlott e logika előtt, s esztendőkig ne
veltette a gyereket egy internátusbán.

Az életmentés se vezetvén sikerre, másmódon 
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iparkodott magát hasznossá s az erényeit észre
vehetőkké tenni. A vendégszeretete ebben az idő
ben valóságos mániává lett. Valahány előkelőség 
fordult meg a városban, mindannyit ő fogadta a 
„gyors“-nál, ő ültette kocsiba s ő szállásolta el sa
ját „szerény, de úri hajlékában.“ Ám a számításába 
itt is hiba csúszott, s vendéglátása rossz üzletnek 
bizonyult. Mert mindezeket a nagyszerű férfiakat 
(politikusokat, írókat, művészeket) bankettel tisz
telte meg „a nemes város közönsége“, Petinek 
pedig meg kellett elégednie azzal a kitüntetéssel, 
hogy a hetedik hivatalos toasztot ő mondhatta el 
általános figyelmetlenség között a nyugalmazott 
törvényszéki elnökre, a helyi banketteknek állandó, 
tipikus, elmaradhatatlan, de kissé már bizony únott 
alakjára.

De ő maga, Hatos Peti, még mindig nem kapott 
bankettet, ő még mindig epedve várta azt a bol
dog estét, amikor küldöttség jön érte, amely viszi 
a terített asztalhoz, ahol már várják és riadó éljen
zéssel fogadják a város nevezetességei, akik az 
asztalfőre ültetik és ünnepük, éltetik érdemes pol
gártársukat, a helyi társadalom erős oszlopát, a 
kiváló emberbarátot, a lángoló hazafit, Hatos Pé
tert . . .

Meddig kell még várnia?
Néha már reményvesztetté lett s azt hitte, meg 

kell halnia, mielőtt megdicsőülhetne egy patkófor
májú asztal dísz- és főhelyén.

222



A végzet, amely néha — hol okosan, hol szamár- 
módon — beleavatkozik a földi halandók dolgaiba, 
másként akarta.

Egy szép estén hősünk (majd mindjárt látni fog
ják, hogy hős volt) együtt vacsorázott az Arany 
Trombitá-bán néhány barátjával, míg a szomszé
dos asztalnál néhány közöshadseregbeli katona
tiszt mulatozott. Mind a két társaság kitűnően érezte 
magát a Filcsik Muki pompás zenéje mellett, mind
addig, míg csak Hatos Péter rá nem zendíttette a 
cigánnyal a Kossuth-nótát. A tisztek fölugrottak, a 
prímás elé álltak s azt követelték tőle, hogy a Gott- 
erhaltét játssza. A zenészek zavartan néztek a 
prímásra, ez meg hol Peti, hol meg a hadnagy urak 
felé pislantott.

Hatos is fölemelkedett a helyéről, a zene felé 
ugrott és húsz forint árú Kossuth-nótát kért tőle. 
A tisztek mint az őrség álltak a banda előtt, öt da
rab tízest lengettek a levegőben s Gotterhaltét kö
veteltek érte.

Ekkor Hatos hirtelen elhatározással s egy nemes 
gesztussal kiemelt a tárcájából egy százforintost 
s azt mondta Filcsiknek:

— Kossuth Lajos azt üzente . . .
— Was will das bürgerliche Lumpengesindel ? — 

kiáltotta erre az egyik lajdinánt, aki egy literrel 
jobban volt becsípve, mint a többi.

— Nem tűrünk semmi erőszakot I — harsogta a 
polgári társaság, amelynek soraiból legjobban hal-
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látszott a Picula Peti hazafias és e pillanatban ta
gadhatatlanul kissé pityókás hangja.

— Hagyjanak föl a lármával, mert megjárják ve
lünk! — ordították át a németek, vésztjóslón csör
tetve a kardjukat, amelyet azért kaptak a császár
tól, hogy védjék vele a polgárokat.

— Húzd, ki tudja meddig húzhatod?! — szavalta 
a Vén Cigány-ból Peti és magasan lobogtatta a le
vegőben a százast, amely akkoriban tekintélyes 
pénzösszeg volt. (Két hónapig élt meg belőle Bu
dapesten vagy Bécsben egy diák!)

■Filcsik rázendítette a népszerű nótát, de a^záz- 
forintos bankjegy abban a szempillantásban messze 
röpült el a vendéglői terem egyik sarkába. Peti 
pedig őrült sikoltással bukott le a földre. Mert az 
éles kard, amellyel Strudelwitz főhadnagy kiütötte 
kezéből a kékhasú bankót, a jobbkeze három ujját 
is tövig elmetszette. Úgy lógott ez a három ujj a 
szegény Hatos Péter kezén, mint egy zászlórúdon 
a tépett foszlány, a sebhelyekből pedig pirosán 
patakzott a derék jó hazafi vére . . .

A zenészek abbahagyták a hegedülést (a cigány 
nem tud vért látni), a katonák elkotródtak, a gyor
san ott termett orvos hamarosan elállította a vér
zést s bevarrta a sebeket, az ájuldozó hazafit pé
pig hazaszállították a lakására, amely másnap bú
csújáróhelye lett az egész lekvárospataki értel
miségnek.

A megyei és fővárosi lapok harmadnap vezér- 
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cikkeket írtak a brutális merényletről, Ugrón Gá
bor pedig (mert akkor így hívták Urmánczyt) a 
legközelebbi szombaton interpellációt intézett az 
összminisztériumhoz, amelyben dörgedelmes han
gon, gyönyörű orgánumának teljes erejével kér
dezte, hogy milyen elégtételt szándékozik szerezni 
a kormány a megsértett közvéleménynek, s fog-e 
odahatni, hogy a vérengző katonatiszt példás bün
tetést kapjon.

Sem a vezércikkekben, sem pedig az interpellá
ció megokolásában nem hiányzott néhány hízelgő 
szó a Hatos Péter bátor magatartásáról és nemes 
viselkedéséről, sőt a miniszteri válasz is elismerő
leg nyilatkozott „Hatos úr tiszteletreméltó egyé
niségéiről.

Péter lett a nap és az ország hőse. Amint a he
ves sebláza elmúlt, mohó érdeklődéssel olvasta az 
újságokat, amelyek részletesen foglalkoztak az ese
tével (akkoriban az úgynevezett „katonai affér“-ek 
voltak a hírlapok legóhajtottabb témái) s igen hí- 
zelgett neki, hogy derék polgárnak, lelkes hazafi
nak, népszerű férfiúnak és érdemes emberbarátnak 
titulálták. A keze nagyon fájt még neki és valami 
sok hasznát már nem is fogja venni, — azt meg
mondták neki az orvosok. De a mindenfelől meg
nyilvánuló részvét s a sok dicsérő emlegetés jól 
esett neki, s balzsam volt a sebeire. A friss dicső
ség jobban siettette a sebek gyógyulását, mint a 
rájuk alkalmazott kötés . .  .
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Mikor aztán felgyógyulva, merev ujjakkal, el
hagyhatta a szobáját s a lekvárospataki intelligen
cia fölépülésének az örömére bankettet rendezett 
az Arany Trombita dísztermében, s ott az alispán 
mondta az ünnepeltre az első felköszöntőt, akkor 
Hatos Peti elfeledte minden szenvedését s vála
szában kijelentette, hogy életét és vérét (ő így 
mondta: „vitám et sanguinem!“) mindig és ismé
telve a Haza rendelkezésére bocsájtja, s hogyha 
szükség lesz rá, ő az ellenségei elé odatartja a bal 
kezét is . . .  (Viharos éljenzés.),

S hogyha szidták előtte Strudelwitz főhadnagyot, 
aki olyan kegyetlenséggel sebezte őt meg, akkor 
így nyilatkozott a jószívű Hatos Péter:

— Nem is olyan rossz ember az a Strudelwitz! 
Alkalmasint részeg volt és beszámíthatatlan, ami
kor nekem ronto tt. .  .

Amikor pedig a polgári és katonai dignitáriusok- 
ból alakult vegyes bíróság az attentátum ügyében 
őt is kihallgatta, azt a vallomást adta le, hogy 6 
maga volt az, aki provokáló magaviseletével a saj
nálatos botrányt előidézte, s bocsánatot kért, hogy 
borközi állapotban olyan meggondolatlanul visel
kedett.

S amikor „von Strudelwitz“ úr összes büntetése 
— a Hatos Péter védőbeszéde folytán — az lett, 
hogy áthelyezték egy más ezredhez, oly városba, 
ahol (ha lehet) még szebbek az asszonyok, mint 
Lekváros-Patakon, a szelídlelkü férfiú kijelentette, 
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hogy őmiatta itt is hagyhatták volna azt a szegény 
tisztet, — neki sose volt útjában!

*

Most, hogy olvastam e derék polgártársunk halá
lának a hírét, eszembe jutott ez a történet, amely- 
lyel annakidején sokat foglalkozott a sajtó. Hatos 
Péter jó egy negyedszázaddal túlélte a véres ka
landot s gondtalan öregségének valószínűleg egé
szen az utolsó órákig az kölcsönzött derűt, hogy 
az ambícióját mégis csak elérte: bankettet ültek a 
tiszteletére és kétszáz pohár csöngött össze, ami
kor éltették késő öregségig.

Áldás emlékére!



Marc Twain, a híres amerikai humorista, nem
csak az írásaiban volt nagyon egyéni, de a magán
életben is eredeti módon viselkedett, — messziről 
meglátszott rajta, hogy nem nyárspolgár. Termé
szetes, hogy a politikában se lehetett egészen sab
lonos. Ezen a sikamlós téren egyébiránt csak egy
szer szerepelt, 1880-ban, amikor egy választási 
kampányban mint szónok lépett föl s Hawley tábor
nok érdekében korteskedett.

Hogy ez a Hawley tulajdonképpen ki volt, most 
már bajos megtudni, mert neve sem az Encyclopae
dia Britannica-ban, sem egyéb lekszikális müvek
ben nem fordul elő, a kortársai pedig, akik több 
mint negyven esztendő előtt ismerték őt s fölvilá- 
gosítással szolgálhatnának róla, már mind meghal
tak. S ha él is egy-kettő közülök, tessék őket a 
mostani nehéz viszonyok között meginterjúvolni! 
Meg kell hát elégednünk egykorú amerikai újsá- 
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goknak azzal az adatával, hogy a világhíres humo
rista író jelöltje: tábornoki rangot viselt, ami külön
ben nem jelent valami nagyon sokat, mert a „ha
tártalan lehetőségek“ és a lehetetlenséggel hatá
ros különösségek országában — az Egyesült Álla
mokban —több ezredessel és tábornokkal találkozik 
az ember, mint bármely militarista birodalomban. 
Ott, úgy látszik, az ezredesnél kezdődik a katonai 
karrier s a tábornoknál végződik. Én legalább mind
addig, amíg az Unió is nem avatkozott bele a vi
lágháborúba, sohase hallottam se káplárról, se had
nagyról Amerikában, mindig csak ezredesről meg 
tábornokról. . .

Hawley úr tehát tábornok volt és valami még 
ezenfelül is akart lenni s e céljának az elérésére 
Marc Twain segítségét kérte. Hogy elnökké, kon
gresszusi képviselővé akarta-e magát megválasz
tatni, vagy valamely más előkelő tisztségre pályá
zott, azt megint nem tudom, mert nem tűnik ki a 
Twain úr kortesbeszédéből. De ez semmiképp se 
fontos, mert a valószínűleg nagyon tehetséges je
lölt úgyis csúfosan megbukott, amin nem fog cso
dálkozni senki, aki elolvassa aztaspeechet, amely- 
lyel Marc Twain a tábornok urat a választóknak 
beajánlotta.

Ez az eredeti kortesbeszéd egykorú amerikai hír
lapoknak a közlései szerint következőleg hangzott:

— Hawley tábornok az én egyházközségemnek 
a tagja, ami, ha nem is dicsőség, de nem szégyen;
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azonkívül szerzője egy kötet versnek, ami, ha nem 
is szégyen, bizonyára nem dicsőség, — de hát kép
zeljék, kérem, hogy ártatlan ebben a dologban és 
nem ő írta azt a könyvet, amely szerencsére úgy 
sincs nagyon elterjedve; gondolják, hogy az vala
mely más hóbortos fickó műve és szavazzanak rá, 
már tudniillik nem erre a hóbortos fickóra, hanem 
Hawley barátomra, hogy ha nincsen jobb jelöltjük. 
Nekem e pillanatban nincsen, s azért őt ajánlom, s 
nem lehetetlen, hogy én magam is rászavazok. 
Egészen biztosan ezt azért nem ígérhetem, mert 
én kissé válogatós vagyok s még nem tudom, hogy 
mire határozom magam. De reméljük a legjobbat...

— A jelöltemnek talán nem ártok sokat, ha meg
említem, hogy a szomszédságomban lakik, s hogy 
azokban a tolvajlásokban, amelyek a kertem idil
likus csöndjébe olykor némi romantikus változa
tosságot hoznak, valószínűleg ártatlan, amit azért 
nem állítok teljes biztonsággal, mert az életben 
semmi sem biztos, s mert magamról ítélek, aki az 
ő fáiról csak azokat a gyümölcsöket szoktam le
szedni, amelyek már teljesen megértek, s a többi
vel várok, amíg szintén megérnek (néha azt koc
káztatva, hogy a tulajdonosuk szedi le őket), mert 
nincsen veszedelmesebb táplálék az éretlen gyü
mölcsnél . . .  Hawley ur becsületességére vall a 
származása is, mert be van igazolva, hogy az ősei 
közül — legalább apai részről — senkit se akasz
tottak föl, aminek a morális súlyát nem csökkent- 
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heti az a közismert körülmény, hogy e tiszteletre
méltó elődök közt volt olyan is, aki megérdemelte 
volna, hogy akasztófán lógjon. Az bizonyos, hogy 
nem akasztották föl, s a vonatkozó okmányokat 
Hawley tábornok a családi ereklyéi közt őrzi, s 
mindig bizonyíthatja velük, hogy jó családból való. 
Milyen megnyugtató érzés, ha az ember biztos 
benne, hogy az ősei közül — legalább apai rész
ről — senkit se akasztottak föl I . . .

— A versek, amelyeket a jelöltem ír, nem épp 
a legjobbak és mi el vagyunk arra készülve, hogy 
az ellenpárt a tábornoknak ezt a perverzitását tú
lozni fogja s a kandidaturáját ez okból lehetet
lenné iparkodik tenni. De hát a fiatalságnak ki kell 
magát tombolnia, — a tábornok már elmúlt ötven 
esztendős, még legfeljebb tíz évig fog szerelmi 
lírát zengeni s aztán, remélhetőleg, komolyabb 
húrokat penget. A rossz versek különben nem 
diszkvalifikálnak, s ezektől Hawley barátunk kitűnő 
politikus lehet, mert hiszen ismerek urakat, akik 
egészen jó verseket gyártanak és botrányos poli
tikát űznek. Én a legjobbat várom tőle, mert az 
ígéreteit meg szokta tartani, s nekem azt ígérte, 
hogy semmibe se ártja magát, amihez nem ért, 
— s így van rá remény, hogy egyáltalában nem 
fog semmibe se avatkozni, politikába se, ami ideális 
dolog egy politikustól. .  . Mit mondjak a privát
jelleméről? Ismerik Washingtont? Nos hát, nem 
mondom, hogy úgy hasonlít hozzá, mint egyik to-
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jás a másikhoz, mert nem szoktam túlozni, de ha 
valami nagyobb rablás történne a vidékünkön, s 
az én barátom emiatt a bíróság elé kerülne, egy 
csöppet sem félteném őt. Egészen biztos, hogy 
bizonyítékok hiányában szótöbbséggel fölmente
nék, mert nagyon ügyes ember. Nincsen az a sla- 
masztika, amiből ki nem kászolódik... Figyelemre
méltó a tudománya is, amelyet igen kitűnő emlé
kezőtehetség támogat. Már nagyon régen, több 
mint negyven esztendeje, hogy olvasni tanult és 
még mindig — tud olvasni. Fenomenális memória 
ez, amilyen csak ritkán fordul elő . . . Még a poli
tikai érettségét kell megdicsérnem. Hónapokkal 
ezelőtt határozta el, hogy kiteszi magát egy heves 
választási küzdelem esélyeinek és csak tegnap 
állapodott meg velem abban, hogy republikánus 
programmot vall. Aki ily megfontoltan cselekszik, 
csak igen okos ember lehet.

— Ezek után a legmelegebben ajánlom, hogy 
válasszák meg Hawley tábornokot. Ne tegyék azt, 
hogy mást tüntessenek ki bizalmukkal, — ez na
gyon fájna a jó tábornoknak, aki szerfölött érzé
keny és nagyon a szívére vesz minden sértést. 
A bizalom bizalmat követel. Bízzanak benne, mert 
ő is bízik önökben. Épp tegnap mondta azzal a 
nemes egyszerűséggel, amely őt jellemzi: „Mondj 
el nekik rólam minden képzelhető jót, — amilyen 
ítéletnélküliek, készpénznek vesznek mindent s 
rám voksolnak." Ezt a naiv bizalmat önök nem 
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fogják meghazudtolni, s mindnyájan egy szívvel- 
lélekkel rászavaznak, ugye? Hogy hálás lesz-e a 
ragaszkodásukért, azt persze nem tudhatom, s így 
nem is ígérhetem, mert annyira nem ismerem. És 
most kiáltsák utánam és velem: Éljen Hawley tá
bornok !

De Marc Twain nagy csodálkozására, aki pedig 
olyan jól végezte a dolgát, senki se kiáltotta,hogy: 
éljen Hawley tábornok!

Síri csönd követte a sikerült kortesbeszédet, s 
csak néhányan suttogták halkan:

— Éljen Marc Twain!



A S Z Á Z A D I K  T Ű Z

Az önkéntes tűzoltók parancsnoka, akinek mel
lékfoglalkozása a megyei főszámvevőség volt, az 
újságot olvasta, a Lekváros-Patak és Vidékét, 
amelyben igen részletesen volt kiszerkesztve a 
tegnapi tűz és az önkéntes tűzoltók bravúros sze
repe és különösen a jeles parancsnok hősies visel
kedése. Már harmadszor olvasta az érdekes köz
leményt (mert a legvidékibb újság is nagyon érde
kes, ha „méltányolja“ az embert), amikor bekopog
tatott hozzá Tornyos Miska parancsnoksági tiszt, 
aki a polgári életben vendéglős volt ugyan, de a 
pompás konyhája mellett és saját termésű, kitűnő 
fajborai között is megőrzött annyi karcsúságot, 
amennyi a létramászáshoz szükséges.

Hivatalos ábrázattal jött és feszes állásba helyez
kedve így szólt:

— Parancsnok úrnak jelentem alássan, hogy a 
tegnapi nap rámnézve nagyon emlékezetes volt.
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— Miért?
— Mert tegnap volt a századik tüzem.
— Éppen a századik?
— Igen. Mert minden égést, amelynél dolgom 

volt, följegyeztem annak a dátumával együtt.
Kihúzott a zsebéből egy noteszt és megmutatta 

a parancsnoknak. Csakugyan minden tűzeset meg 
volt örökítve benne, amelyet Tornyos Mihály uram 
segített oltani.

— Nagyon derék — jegyezte meg a főszám
vevő, úgyis mint tűzoltóparancsnok. — Ez már 
rekord I

— Ugye? — kérdezte sugárzó arccal és mo
solygó szemmel Mihály úr.

— Igen, igen — felelte kissé szórakozottan az 
újságolvasó, aki azt hitte, hogy elismerésének e 
nyilvánításával az ügy végleges elintézést nyert.

A századik tűz hőse, úgy látszik, más vélemé
nyen volt, s habár a főszámvevő már hozzáfogott 
az őt érdeklő hírlapi cikk negyedszeri olvasásához, 
meg nem mozdult a helyéről és torokköszörülő 
köhécseléssel jelezte, hogy a társalgást folytatni 
szeretné.

Egy-két perc múlva észrevette ezt Karády úr, 
az önkéntesek parancsnoka, fölpillantott a nagy
fontosságú újságközleményből és így szólt:

— Nini, te még itt vagy?
— Igenis, itt.
— Van még valami jelenteni valód ?
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A vendéglős a bajuszával babrált és némi zavar
ral mondta:

— Valamit szeretnék kérdezni.
— Halljuk I — felelte jóakarattal a parancsnok.
— Hát úgy gondolom, hogy . . .  mivelhogy . . .  

miután hogy . . . éppen a századik esetem volt 
tegnap . . . s mert ez nagy ritkaság . . . csak min
den száz esetben fordul elő egyszer . .  . hát csi
nálni kellene valamit.

A fejét csóválta a megyei potentát.
— Csak nem akarsz nyugalomba vonulni és meg

válni tőlünk 7. . .  Még egészen életerős férfiú vagy, 
fiatalos és rugalmas. Kibírsz még száz tüzet.

— Igenis — hebegte a vendéglős, — kibírok és 
eszemágában sincs még visszavonulni. Akarok én 
még oltani sokat. . .  De most, hogy éppen a száza
dik esetem volt, azt gondolom . .  .

— Hogy egy kis pihenés rádférne? Magam is 
belátom. Ha kívánod, szívesen fölmentelek a leg
közelebbi két tüztől. Emberek vagyunk és nem 
kívánjuk senkitől, hogy agyonhajszolja magát.

— Oh, nem vagyok én fáradt — válaszolta kissé 
elvörösödve Tornyos úr. — Győzöm én a munkát 
csakúgy, mint a pályám kezdetén . . .  De mert ép
pen kerek száz tűzesetnél voltam jelen, pont száz
nál, eggyel se többnél és eggyel se kevesebbnél, 
úgy gondoltam, hogy ősi szokás szerint. . .

— Jó volna berúgni. Ha neked volnék s annyi 
jó borom feküdne a pincémben, én bizony alapo-
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san leinnám magam annak az örömére, hogy már 
száz tüzet oltottam.

— Ez engem nem izgat — felelte a vendéglős. — 
Akinek annyi a bora, mint nekem és olyan köny- 
nyen jut hozzá, annak az nem is kívánatos . . .  Ha 
az ember száz tűznél tevékenykedett és sohase 
tette ölébe a kezét és nem úgy dolgozott, mint a 
hivatásosak, hanem sokkal lelkesebben, akkor. . .

— Akkor igazán okosan tennéd, ha ennek az 
örömére leinnád magad a legjobb borodból. Hiszen 
az, amit emlegetsz, a századik tűz: egy valóságos 
jubileum, amelynél jóravaló toroknak nem szabad 
egészen szárazon maradni.

Még jobban elpirult Tornyos uram.
— Te mondtad ki azt a szót, ahová én akartam 

kilyukadni — mondta aztán kissé szégyenlősen. — 
Úgy gondoltam, hogy az ilyen nagy esetet, ami
kor századszor olt az ember tüzet, meg kellene 
jubilálni.

A főszámvevő elgondolkozott egy kissé.
— Van valami abban, amit mondasz — így szólt 

aztán. — Majd gondolkozom a dologról s már 
előre is megígérhetem, hogy meglesz a jubileum.

S a vendéglősnek örömtől sugárzó arcára nézve 
folytatta:

— Addig is tájékozásul felelj őszintén egy kér
désemre . . .  Mit szeretnél jobban: egy arany ér
demkeresztet vagy egy ünnepi lakomát, amelyre 
meghívnék a főispánt is ?
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— Legyek egészen őszinte ? Legjobban szeret
ném az arany érdemkeresztet és a bankettet.

— Majd meglátjuk,—mondta a parancsnok.—Az 
egyik okvetetlenül meglesz.

A kedélyes Tornyos Miska erre olyan fránya 
módon ütötte össze bokáját, mintha a főfoglalko
zása nem is a vendéglősség, hanem a tűzoltás volna, 
és magára hagyta a parancsnok urat, aki e társal
gás után valószínűleg tanulmány tárgyává tette a 
Tornyos-jubileumnak az eszméjét, mert már a kö
vetkező napra összehívta az egész testületet és a 
következő beszédet intézte hozzá:

— Kartársak! Tisztelt barátaim! Emlékezetes 
esténk volt a tegnapelőtti, amelyet meg kell örö
kítenünk az évkönyveinkben. Emlékezetes nem 
csak azért, mert sikerült lokalizálni a tüzet és meg
akadályozni minden nagyobb veszedelmet, de 
emlékezetes marad legfőképen azért, mert e tüz
eset fordulópontot, nevezetes dátumot jelent egyik 
nagyrabecsült, kiváló érdemű tiszttársunknak, Tor
nyos Mihálynak az életében s különösen a tűzoltó 
pályáján. Ez a tűz, kedves uraim és barátaim, a 
századik volt, amelynek az eloltásán a jeles férfiú 
közreműködhetett. Ennek a tűznek a lobogó fényé
nél észre kellett vennünk azokat a hervadhatatlan 
érdemeket, amelyeket e derék honfi- és kartársunk 
a közbátorság és a tűzvédő érdekek ápolása körül 
szerzett, s nekünk, akik az ő önzetlen működését 
mindig meleg érdeklődéssel kísértük s a kedves
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személyét az őt megillető tisztelettel tüntettük ki, 
most az a kötelességünk, hogy nemes életének ezt 
a fontos étappe-ját megünnepeljük. Amidőn azt 
javasolom, hogy Tornyos Mihály tisztelt barátunk
nak a századik tüzét jubileummal örökítsük meg 
(lelkes éljenzés), egyszersmind indítványozom, 
küldjenek ki az én elnökletem alatt egy bizottsá
got, amely a jubiláris ünnep módozatait megbe
szélje. (Általános helyeslés. Éljen Tornyos Miska!)

A  javaslat értelmében öttagú bizottságot válasz
tottak, amely nyomban összeült és rövid tanács
kozás után azt határozta, hogy:

A lekvárospataki tüzoltótestület kitűnő tagjá
nak, Tornyos Mihály parancsnoksági tisztnek a 
jubileumát akként ünnepli meg, hogy tiszteletére 
a Tornyos-féle vendéglőben díszvacsorát rendez, 
amelyre a város és a megye nevezetességeit is 
meghívja. A toasztok sorrendje később fog meg
állapíttatni. Ellenben a bizottság már ezen első 
üléséből felkéri az ünnepeltet, hogy erre a dísz
lakomára vendéglőjének a nagytermét átengedni 
s a nemes cél iránti tekintetből az ételeket és ita
lokat ellenszolgáltatás nélkül a résztvevők és meg
hívottak rendelkezésére bocsájtani szíveskedjék. 
Magától értetődik, hogy a jubilánsnak joga lesz a 
bankettre esetleg olyanokat is meghívni, akik a 
bizottság listáján nem -szerepelnek.

A jubileumot a napokban megtartották s a dísz
vacsora kitünően sikerült. Tornyos úrra sok szép 
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felköszöntőt mondtak s ő sohase fogja elfelejteni 
a megtisztelő és megható ünneplést, amely önkölt
ségi árban számítva is egész kis vagyonba került 
neki.

S azt mondják, most már nem jegyzi föl a tüz
eseteket, amelyekhez odarobog, mert attól tart, 
hogy a kétszázadik esetet is megünnepeltetik vele.



M E N Y U S  B Á C S I

Valahányszor szó volt Deák Ferencről, és egy 
időben sokszor volt róla szó, Menyus bátyánk a 
maga társaságában mindig így kezdte a beszédét:

— Én, aki közel álltam nagy hazánkfiához . . .
Vagy így: %
— Én, aki közel álltam a haza bölcséhez . . .
És máskor is, ha senki se gondolt a kehidai nagy

államférfiúra, a kaszinóban, a bizottsági üléseken, 
a fehér asztalnál, nagyon gyakran, hogy súlyt ad
jon a politikai véleménynyilvánításának, beleszőtte 
a beszédébe a már gyakran hallott frázist:

— Én, aki valaha közel állottam Deák Ferenc
hez . . .

És mindenki áhítattal, kegyelettel hallgatta a né
zeteket, ítéleteket és állításokat, amelyeket Menyus 
bácsi mondott az aktuális kérdésekről, s e nézetek
nek, ítéleteknek és állításoknak nagy tekintélyt 
kölcsönzött az a körülmény, hogy oly embernek 
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az ajkáról hangzottak el, aki valaha közel állott a 
régi Magyarország legbölcsebb politikusához.

Menyus bácsi tekintéllyé, vezető egyéniséggé 
növekedett. A nagyokkal való barátkozás rendesen 
a kiválóság némi visszfényével ragyogja be a ki
sebb alakokat is, és Menyus bácsi a maga járásá
ban, a maga városában és a maga kaszinójában 
egy ilyen visszfényes kapacitás lett, akit különös 
tiszteletben részesítettek s nem egyszer tekintély
ként is idéztek, mint olyan férfiút, aki bent volt va
laha az országalkotó nagypolitikában, ott bizonyára 
nem csekély szerepet játszott, mert hiszen a legna
gyobb hazafiakkal barátkozott, sőt közel állott a 
legkülönbhöz, Deák Ferenchez is . . .

Ám, hogy mit jelentett ez a néhány tekintélyt- 
szerző szó, az csak Menyus bácsi szép és mindig 
vidám életének a vége felé derült ki, amikor a jó 
öreg már gyengébb lett a bornál, amelyet valaha 
úgy győzött, hogy ez az italbírása majdnem oly 
híressé tette, mint a Haza Bölcsének a barátsága. 
De a legderekabb magyarnak az idegrendszere is 
leromlik végre, s Menyus bácsi környezete egy
szerre csak azt vette észre, hogy a Bor erősebb lett 
nála, s hogy aki azelőtt a leghevesebb italcsaták
ban is tudott parancsolni a nyelvének, most meg
szűnt úr lenni fölötte. Mindenek nagy csodálkozá
sára Menyus bácsi egy ilyen alkalommal elfecsegte, 
hogy a hetvenes évek elején egyszer közel állott 
*)eák Ferenchez a városligetben s hogy ez volt 
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minden kapcsolata, amely őt a nagy státusférfiú' 
hoz fűzte.

A mámor elmúlt. A Menyus bácsié és azoké is, 
akik eddig hittek az ő politikai fontosságában. Ezek 
épp úgy felocsúdtak az illúziókból, amelyek sze
mükben a Menyus bácsi tiszteletreméltó alakját 
besugározták, mint a jó öreg abból a részegségből, 
amely őt a nagyrabecsültség piedestaljáról letaszí
totta. Az ő presztízsének vége lett ettől az időtől 
fogva s ezentúl csak mosolyogtak az utcán, ha azt 
emlegette, hogy valamikor milyen közel állott 
Deák Ferenchez. Ilyenkor mindenki a budapesti 
városligetre gondolt, esetleg Deák Ferencre is, de 
már senki se figyelt arra, hogy mi egyebet kara- 
tyol még Menyus bácsi, akinek politikai pályafutása 
immár be volt fejezve.

Csak még egyszer volt szó arról a „benső vi
szonyáról, amely a jó öreget a legnagyobb ma
gyar táblabíróhoz fűzte. A református lelkész, aki 
temette Menyus bácsit s aki nála is öregebb volt, 
elfelejtette az egész incidenst, az ő feledékeny szel
leme megint visszatért a régi időkhöz s a régi ál
lapotokhoz, amikor még csorbítatlanul állott a 
Menyus bácsi renoméja s még teljes fényben csil
logott az a glória, amely a legnagyobb magyarok 
egyikének a halhatatlan szelleméből kisugározva 
az ő fejét is beragyogta.

A tiszteletes úr a gyászbeszédet a szomorú kö
zönség nagy ámulatára így kezdette:
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— A mi szegény jó barátunk, aki életében oly 
közei állott Deák Ferenchez, megint és ezentúl már 
mindig közel lesz hozzá, mert megtért oda, ahová 
a nagy államférfi is eljutott, az örökkévalóságba...

Szem nem maradt szárazon — az elfojtott neve
tés könnyeitől.



A Z  ÓR A

Pista az egész város szemében a legjobb szívű 
gyerek a világon, — személyes tapasztalásaim sze
rint pedig még azonfelül a legönzetlenebb barát is. 
Egyenes cáfolata ő a sokszor hangoztatott vádnak, 
hogy nincsenek többé jóbarátok, s hogy az igazi 
barátság megszűnt a régi rómaiakkal. Mi, akik sze
rencsések vagyunk az ő szükebb köréhez tartozni, 
mi igen sokat köszönhetünk neki, különösen sok 
szép bútort, lakásdíszt és egyéb csinos értéktár
gyat. Ezeket a szép holmikat ugyan nem kaptuk 
ajándékkép tőle, de nélküle mégse jutottunk volna 
hozzájuk.

Pistának ugyanis az a szokása, hogy ha vala
melyikünknél oly tárgyat pillant meg, amely már 
nem egészen divatos, akkor nem nyugszik addig, 
amíg azt föl nem cseréljük valami modernebbel. 
Ezáltal nem kevés költségbe veri a polgártársait, 
de tagadhatatlanul hozzájárul a város szépítéséhez.
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így például a polgármesternek el kellett dobnia 
a régi bundáját, mikor egy újfajta prém jött divatba, 
— mert Pista nagyon kedvelte a modern dolgokat. 
Aztán a törvényszéki elnökre ráerőszakolt három 
méregdrága szmirnát, azzal a megokolással, hogy 
a dohányzószobája nélkülük semmivel se különb 
egy községi jegyző pipatóriumánál. De legjobban 
tirannizálta a főorvost, akinek kijelentette, hogy el
marad a házától, ha nem ád tisztességes libériát 
az inasára, aki eddig a gazdája kiszolgált ruháiban 
adta körül a pecsenyés tálat. Mit tehetett a főorvos? 
Nem mondhatott le a Pista barátságáról, — egyen
ruhát szabatott hát a legényére, s előállott az a fura 
eset, amely még ma is nyugtalanítja a fizikus urat, 
hogy tudniillik inasának a szabókontója nagyobb, 
mint az övé. A főorvos úr ugyanis nagyon kopot
tan jár.

De ez nem tartozik ide, mert most arról az érték
tárgyról lesz szó, mely a feleségem szalonjában 
ketyegte el, hogy hányat ütött az óra. Pompás da
rab, drága pénzen vettük a párisi kiállításon. Az 
óra szekrénye egy négernek a vállán nyugszik, s 
belőle (már tudniillik a szekrényből) óránkint egy 
másik négerfiú ugrik elő s annyit csönget, ahányat 
a cifferblatt mutat.

Pista egy szép napon unottan nézett a remek
műre, s így szólt odavetőleg:

— Ezt az órát már eltávolíthatnád innen.
— Miért? — kérdeztem ijedten.
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— Nem illik bele egy modern ember lakásába. A 
négerek már nincsenek divatban.

— Ohó! — próbáltam ellenkezni. — Hát a fő
ispán? Akinél néger fiú tölti a bort és gyújtja a 
szivarokat? A főispán vájjon nem tudja, mi a 
divat?

— Nem értesz te ahoz, — felelte felsőbbséggel 
Pista. — Egy élő néger, az egészen más, az mindig 
divatban lesz. De ezek a fanégerek nem illenek 
olyan comme il faut-asszony szobájába, mint maga, 
kedves nagyságos asszonyom.

Ezzel a bókkal teljesen megnyerte a feleségemet, 
aki tegnap még imádta a négeres órát, de ettől a 
perctől fogva nem tudott ránézni többé.

Engem gyöngéd kötelékek fűztek hozzá (már t. 
i. az órához) mert a nászutazásunkon vettem s ami
kor kifizettem, a feleségem a nyakamba ugrott s 
azt mondta, hogy angyal vagyok. Pedig csak balek 
voltam, mert nászutazók a külföldi kiállításokon 
nem szoktak épen valami olcsón vásárolni. Nem 
szívesen váltam hát meg tőle s csak akkor vitettem 
ki a szobából, mikor Pista a helyére állíttatott egy 
másikat, amelyen négerifjak helyett balletdámák 
kalapácsoltak és csilingeltek.

Ez is gyönyörű csecsebecse volt, s bár a felesé
gem most nem szökött a nyakamba és nem mondta, 
hogy angyal vagyok, azért valószínűleg mégis ba
lek voltam, mert az órát megbízásomból Pista vá
sárolta és Pista nem szokott alkudni. Szó nélkül ki-
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fizettem s kerestem a szavakat, amelyekkel Pistának 
szívességét megköszönjem.

Nem találván a szavakat, csak azt kérdeztem 
tőle:

— Hát a balletkisasszonyok divatosabbak a sze- 
recseneknél ?

— Jegyezd meg magadnak, hogy a ballerinák 
sose jönnek ki a divatból.

Most már el kellett határoznunk, hogy mit csi
náljunk a régi órával, s e tekintetben a vélemények 
nagyon eltérők voltak. Ami engem illet, legjobban 
szerettem volna eladni, de Pista irtózott ettől az 
eszmétől. Azt vetette ellen, hogy eljárásomat félre
magyaráznák, gseftember hírébe jönnék, s a pub
likum azt hinné, hogy külföldön olcsón vásárolt 
holmit nyereséggel akarok továbbadni.

S mikor az álláspontomat nem akartam mindjárt 
föladni, szigorúan rámszólt:

— Úri ember nem ád el semmit. Ha egy úriem
bernek fölösleges holmija van, akkor azt nem adja 
el, hanem elajándékozza.

— Pistának igaza van, — mondta a feleségem. 
— Legjobb lesz, ha az órát a mamának adjuk.

— Szerencsétlen gondolat! — kiáltotta Pista__
Az ember nem ajándékoz az anyósának olyan tár
gyakat, amelyeket maga már használt. Ha súlyt 
fektetsz arra, hogy jóviszonyban maradj az anyó
soddal, akkor óvakodjál őt ily érzékenyen megsér
teni.



— Jól van, — határoztam végre türelmetlenül. 
— Majd fölvitetem a padlásra.

—Még csak az kellene 1 — tiltakozott Pista. — Ott 
teljesen elromlik! De talán lesz más megoldás. . .

Gondolatokba merült s kisvártatva derülten ki
áltott föl: ‘

— Megvan!
Feszült kíváncsisággal tekintettünk rá. /
— Nos ? — kérdém.
— Igen egyszerű, — felelte Pista. — Csodálom, 

hogy nem jutott az eszünkbe. Valóságos Kolum
busz tojása . .  . Adjátok az órát nekem!

Elbámultam.
— Hogyan? Elfogadnál egy tárgyat, mely már 

nem divatos? Négerekkel vennéd magad körül, mi
kor a ballerináké a világ?

— Eh! — felelte könnyedén Pista. — Nem ve
szem oly szigorún a dolgot. Garszónlakásban nem 
kell az a stilszerüség, mint olyan házban, ahol asz- 
szony is van. S végre is önönmagamhoz nem va
gyok oly jó, mint a barátaimhoz. Nálam megtűrök 
olyan dolgokat is, amelyek zseniroznak a baráta
imnál.

Ez utóbbi argumentum hatott, — főleg a felesé
gemre, aki így kiáltott föl:

— Milyen jó ön!
Az órát odaadtuk Pistának.
Mikor elvitette, személyesen ügyelt föl a szállí

tásra, s így szólt hozzám:
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— Mit kell mondani ?
— Mit? — kérdeztem én is.
— Hát szépen köszönni — felelte ő. — Megkö

szönni. hogy megszabadítottalak egy hasznavehe
tetlen tárgytól.

Nem tudtam kimondani e szót: köszönöm, mert 
szerettem az órát s szívesen gondoltam vissza az 
időre, amikor vettem s a feleségem szemében an
gyal voltam. Ah, ez már mind elmúlt s a négeres 
óra ettől a naptól fogva a Pista ingóságai közé tar
tozott.

Mintegy két hét múlva Pista azon panaszkodott, 
hogy elromlott az óra — a légváltozás megártott 
neki — s a néger kölyök nem akar a szekrényből 
kiugrani.

Szórakozottan hallgattam a panaszt s végre így 
szóltam:

— Meg kell csináltatni.
Nem sokára számlát kaptam, melyben az órás 

nyolc forint ötven karjcárt kért az igazításért. A 
számlát kiegyenlítettem, de arra kértem Pistát, hogy 
ha netalán megint baja támadna az órának, akkor 
a maga költségén javíttassa.

— Ez igazságtalanság volnál — kiáltotta méltat
lankodva. — Ha ajándékozunk valamit, ajándékoz
zuk azt egészen! Olyan dolgokat adni valakinek, 
amelyeknek a föntartásaf olyton pénzbe kerül, annyi 
mint tönkretenni a megajándékozottat. Timeo Da- 
naos et dona ferentes!



Eszembe jutott, hogy mikor Pista egy közös ba
rátunktól lovat kapott a nevenapjára, a jó fiú évről- 
évre megfizettette vele az állatorvosi és lópatkolási 
számlákon kívül a zabot is, mit a nemes állat az év 
folyamán elköltött. És eszembe jutott, hogy Pistá
val szemben hasztalan minden vitatkozás, mert 
mellette van a magasabb erkölcs és az eszményi 
igazság. Ellenmondás nélkül fizettem hát ezentúl az 
órajavítási költségeket, amelyek mindgyakrabban 
merültek föl. A fekete gentlemanek sehogyse tud
ták magukat aklimatizálni a barátomnál, mindun
talan valami bajuk lett s én már többet pazaroltam 
a gyógyításukra, mint amennyibe újonnan kerültek 
a párisi kiállításon.

Pistának is nagy gondot okozott ez a körülmény 
s egyszer így szólt:

— Röstellemmár, hogy annyi vesződségünk van 
ezzel a bolond órával. . .  El kellene küldeni Pá- 
risba ahoz, aki készítette. Az majd alaposan helyre
állítja.

— Nem fog az nagyon sokba kerülni ? — kérdez
tem félénken.

— Kérlek, — mondta sértődve Pista, — ha nem 
akarod kiküldeni, akkor ne küldd. S ha az volt a cé
lod, hogy olyan órát ajándékozz nekem, amely nem 
jár s csak útban van nálam, akkor persze jobb lesz 
nem beszélni a dologról. . .

Ezt a szemrehányást nem tudtam elviselni s az 
órát elküldtem Párisba, ahonnan öt hét múlva tel-
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jesen jó karban érkezett vissza utánvételi, postai 
és vámköltségekkel terhelve. Rengeteg summa volt, 
de hát az élet Párisban oly drága . . .

Most már reménykedtem, hogy nem lesz rá több 
kiadásom. De az óra nem váltotta be e reményemet. 
Pista legénymulatságot rendezett s a meghívottak 
közt volt olyan pár úr is, aki mikor berúg, minden
félét tör, zúz. Az órámat — helyesebben Pistáét — 
se kímélték meg s másnap bizony senki se mondta 
volna róla, hogy az valaha óra volt.

E kitünően sikerült estély után Pista nagy kac- 
cenjammerrel s azzal a tervvel állított be hozzám, 
hogy a sebesültet jó volna Párizsba vinni.

Elfogott a méltatlankodás.
— Nézd csak pajtás, — így szóltam Pistához. — 

Én csak egyetlen egyszer láttam ezt a gyönyörű 
várost s ezzel valószínűleg meg kell elégednem 
egész életemre. Muszáj ennek az órának kétszer 
menni oda? Méltányos ez?

— Mily önző vagy! — kiáltott Pista. — Én még 
egyáltalában nem voltam Párizsban s még se fájna, 
ha az óra megint kimenne.

Ennyi nagyság előtt meg kellett hajolnom.
— Jól van, — feleltem. — Nem bánom. Ki

küldőm még egyszer, de csak azon föltétel mel
lett, ha megígéred, hogy ez lesz rá az utolsó költ
ségem.

Pista nem akart semmitse ígérni. Azt mondta, 
hogy halandó ember nem láthat a jövőbe.
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— Úgy hát a dolog be van fejezve, — jelentet
tem ki. — Semmi közöm többé az órádhoz.

Pista sértődve távozott, s ettől a naptól fogva 
feszültebb lett köztünk a viszony. Anélkül, hogy 
éppen haragot tartottunk volna, alig-alig érintkez
tünk, intimitásról pedig szó se lehetett, mert Pista 
a kötelező udvariassági szólamokon kívül egyéb 
társalgásba nem bocsátkozott velem.

A helyzet végre tarthatatlanná lett. Fölkerestem 
a duzzogót, s így szóltam hozzá:

— Barátom, ez így nem megy . . .  Ez a rongyos 
óra (a szó szoros értelmében az volt, úgyannyira 
összezúzták), ez a rongyos óra nem szakíthat el 
egymástól két hü baráti szívet.

— Tehát megigazíttatod? — kérdé barátságosan 
Pista, s szemeiből a megbocsátás meleg fénye su
gárzott felém.

— Azt nem, — feleltem. — Hanem teszek egy 
ajánlatot.

— Halljuk!
— Megveszem tőled az órát. Megadom az árát, 

amelyet fizettem érte, amikor új volt.
— Megvan még az eredeti számla? — kérdezte 

szigorú arccal Pista. — Mert üzlet és barátság, az 
két külön dolog.

— Megvan, — mondtam s átadtam neki.
Pista figyelmesen átnézte.
— Drágábbnak hittem, — dörmögött. S aztán 

gyanakodva kérdé:



— Nincs közietek valami összejátszás?
Meg kellett esküdnöm, hogy valósággal annyiba 

került az óra, amennyiről a számla szólott. így az
tán létrejött az alku.

Pistának kifizettem az összeget, ő meg vissza
adta az órát.

Most megint nálam van a padláson s legalább 
abban vagyok biztos, hogy nem fog több pénzembe 
kerülni.

De ha azt hiszik, hogy Pista kulánsnak tart s 
hogy meg van elégedve az eljárásommal, akkor 
rosszul ismerik Pistát.

Fülemhez jutott, hogy így nyilatkozott rólam a 
kaszinóban:

— Ez a Jancsi alapjában véve nem valami római 
jellem. Ajándékba ád az embernek egy órát s azu
tán visszaveszi.



Z I MA Y M I N D E N T  E L H I S Z

Zimay László, a jeles dalköltö és kiváló zene
pedagógus egyike volt a legszebb öreguraknak, 
akiket valaha ismertem. Csak Párisban, a szép öre
gek klasszikus hazájában, láttam hozzá hasonlókat,
— de ott is csak keveseket. Gondosan ápolt hófe
hér szakálla, arcának egészséges, üde színe, egye
nes tartása, egész gyönyörű Aufmachung-\a figye
lemreméltó jelenséggé tették. Férfiak és nők egy
aránt szerették s fiatal hölgytanítványai ábrándos 
szemének a tekintete előtt úgy pirultak, mintha dél
ceg ifjú hadnagy fixirozta volna őket... Tibád An
talról, aki egyenes ellentéte volt Zimay bácsinak
— homo quadratus és máskülönben is egyike a szá
zad legkevésbbé graciózus embereinek — e sze
rencsésen „beérkezett“ politikusról mondta egy
szer Bartók Lajos:

— Mi lehetett volna ebből a Tóniből a Zimay 
Laci szépségével, ha ebben a formában is állam- 
titkárságig vitte?



Talán francia császári S ha ilyen karriert csinál, 
Zimay természetesnek találta volna. Mert könnyen 
hitt el mindent és nem csodálkozott semmin. Mu
zsikus létére úgy festett, mint egy miniszter, ele
gáns volt és előkelő s amellett jóképű, rokonszen
ves. Csak nagyon jó és a nagyon naiv emberek ké
pesek ilyen bájosak lenni öregkorukban (helyeseb
ben: ilyen bájosak maradni vénségükig), csak ők 
tudnak ilyen szépen megöregedni.

Azért beszélek róla, mint öregúrról, — pedig bi
zonyos, hogy igen szép és nagyon szerelmes ifjú
sága volt, — mert akkor ismerkedtem meg vele sze
mélyesen, mikor a művésziesen nyírt szakálla már 
téliesen fehérlett s fülbemászó dalainak azelőtt bő
ven bugyogó forrása már csak ritkán ajándékozott 
meg bennünket új melódiákkal.

Szellemileg mégis semmitse hanyatlott. Egészen 
világosan szólva: ősz hajjal is olyan gyermek volt, 
mint — gyermekkorában. Mert ez a pompás éne
kesmadár, ez a kifogyhatatlan dallamközpont, aki 
fáradhatatlanul dalolta a meleg kedélyéből kipat
tanó csengő-bongó melódiákat, örökgyerek volt s 
az maradt hatvan esztendein túl is. „Naiv, mint Z. 
László, hiszékeny, mint Z. Laci" — gyakran hal
lottam ezelőtt is (mikor még nem ismertem), ha 
olyanvalakiről volt szó, aki a mesét történésnek 
hitte, őróla magáról pedig és a könnyenhívőségé- 
ről olyan adatokat közöltek velem, amelyeket se- 
hogyse tudtam elhinni. De aztán, amikor együtt 
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ültem vele és közös barátainkkal a Kammon-kávé- 
ház törzsasztalánál és mingyárt első este azt hitet
ték el vele, hogy ifjabb Ábrányi Kornél, akinek 
mindig nagy szerencséje volt a szerelemben, el
jegyzett egy királyi hercegnőt (aminek a híre csak 
azért nem jelent meg az újságokban, mert ő Fel
sége báró Bánffy Dezső útján megkérte a szerkesz
tőket, hogy ne közöljék) és láttam a két szép kék 
szemét, amelyek egy három esztendős kislány édes 
együgyüségével meredtek a romlott világ s a kávé
ház füstös levegője felé, akkor nem kételkedtem 
többé, hogy a Kis Pipa különszobájából kiindult s 
az irodalmi kávéházban folytatódó abszurd mesék 
mint színtiszta valóságok és kétségtelen történelmi 
események jelentek meg e csodás konstrukciójú 
agy elgondolásában.

Alighanem ő volt a század legnaivabb embere. 
Talán azért, mert újságot sose olvasott — csak a 
zenére vonatkozó hírekkel törődött—és sem a par
lamenti élet, sem a politikai események nem érde
kelték. Az ilyen különös ember még csak elképzel
hető másutt, de magyar földön, ahol már az elemibe 
járó iskolásfiúk is politizálnak és valamelyik párt
hoz tartoznak, magyar földön az ilyen politikamen
tes lény ritkaságban a fehér hollókkal vetélkedik. 
Konkoly Thege Miklós, a világhíres csillagász és 
nagyon jeles zongorista szintén politikaiszonyban 
szenvedett és évtizedekig nem vett egyebet a ke
zébe, mint szépirodalmi újságokat, de úgy látszik, 
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magyarabb természet volt Zimaynál mert idősebb 
korában képviselőnek választtatta meg magát.

— Megtért, — ahogy a szenvedelmes politiku
sok mondták.

Zimay ezt nem tette. Pedig nem gyűlölte a po
litikát, mint az ógyallai csillagász, — egyszerűen 
nem értett hozzá. Arabusul volt neki minden, ami 
a bűbájos nyelven szólott. S nemcsak a közélettől 
élt ilyen idegenségben, az egész gyakorlati élet s 
az élet gyakorlatisága elérhetetlen távolban volt 
tőle.. .Ezért hitt el mindent, amit pajkosságból el
meséltek neki, a legbolondabb képtelenségeket is.

Egy ideig azt gondolták sokan, hogy a jó Zimay 
az, aki lóvátesz bennünket, hogy csak játssza, és 
pedig nagy ügyesen, a könnyenhívőt s végre is ő 
az, aki majd utóljára nevet — rajtunk. De ezek a 
kételkedő urak csalódtak: a mi szép öregünk meg
halt s még utolsó óráiban is hitte, hogy Irmey Fe
renc barátunk egy Habsburgnak és egy főúri hölgy
nek a morganatikus házasságából született s ezen 
a címen fejedelmi apanázst húz az udvartól, hogy 
Ágai Adolfot Pierpont Morgan általános örökösévé 
nevezte ki, mert a Borsszem Jankóban egy sikerült 
viccet olvasott tőle s hogy Szana Tamást Rómában 
polgármesternek választották meg s ő csak azért 
nem fogadta el e díszes hivatalt, mert akkor le kel
lett volna mondania a Petőfi-Társaság titkári állá
sáról, amely a római sindaco-éval inkompatibilis.

A Kis Pipa irodalmi — sőt irodalomtörténeti — 
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különszobája, meg a Kossuth Lajos-utcai kávéház 
nagy gömbölyű asztala sokat beszélhetnének (ha 
még megvolnának!) e Zimayádák-ról, az elké
pesztő, de Laci bácsit éppen nem meglepő ugratá
sokról, amelyeknek szenvedő és mégis boldog — 
mert boldogan hívő — hőse e szép magyar úr volt. 
Régebben Komócsy Józsi bátyánk, a „Kis Pipató
rium“ elnöke hitetett el lehetetlenségeket vele. Ez
zel szemben a legkisebb gimnazista is fejetcsóváló 
gesztussal tiltakozott volna, de a naiv muzsikus 
azzal hálálta meg a humoros költő elmés fölülteté
seit, hogy nem egy olyan Komócsy-verset, amelyet 
máskülönben rég elfelejtett volna a hálátlan utó
kor, halhatatlanná tett a maga nemes megzenésí
tésével. Később Farnady József, a híres belvárosi 
fiskális (sok mágnás ügyvédje) lett a főugrató. Nagy 
leleményességet — egyenesen prókátorit — fejtett 
ki a Zimayádák kieszelésében, de az ő egyébaránt 
kiváló elmeélességgel megalkotott perirataihoz 
még se írt muzsikát a háládatos dalköltő.

Bizony, unatkozni nem lehetett e kitűnő ember 
társaságában. A barátai — jobbára szellemes írók 
és művészek — mindig tudtak olyan témát, amely- 
lyel a gyermeteg férfiút mulatságossá tehették. S 
bár e fölültetések olykor nagyon is átlátszók vol
tak, amelyek gyermekmesékből szőtt fátyolszö
vetén a Zimay ártatlan szeme is keresztüllátott, a 
jeles zenész sose apprehendált s ha néha egészen 
tisztán látott is, mégse haragudott. Bizonyára azt 
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hitte ilyenkor, hogy a nagyotmondó, az anzágoló 
jóhiszeműen „tévedett“.

V—y királyi ügyész is a Kammon-féle kapuciné- 
riához szegődött egy időre s ő is kedvtelve vett 
részt a Zimayádák inszcenirozásában. Egy estén 
szomorú arccal és azzal a szomorú hírrel telepedett 
le a kerek asztalnál, hogy veszett kutya harapta 
meg. Zimay velünk együtt sajnálkozott a tragikus 
eseten — amely persze nem történt meg — és ér
deklődéssel kérdezte, hogy mit szándékozik a baj 
elhárítására tenni?

Az ügyész nem felelt s csak búsan tekintett maga 
elé, mint akinek már „minden mindegy“.

Valaki azt tanácsolta neki, hogy menjen be a 
Pasteur-intézetbe.

— Már késő,—felelte erre síri hangon az ügyész. 
— Elmulasztottam a terminust, amelyen belül még 
segíteni lehetett volna rajtam.

— Mikor történt az eset? — kérdezte Pertik Ottó, 
a jeles bakteriológus, aki olykor vendégszerepeit 
a törzsasztalnál s ekkor is jelen volt.

— Több mint egy hónapja, — felelte az ügyész.
— Az már baj, — állapította meg vésztjóslón 

Pertik.
— Ugy-e? — mondta az ügyész reménytvesz- 

tetten. — Meglátjátok, egyszerre csak kitör rajtam 
a veszettség.

Mindannyian visszahőköltek és amennyire tehet
ték, eltávolodtak tőle. Zimay is.
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Néhány napig aztán nem volt szó a kínos ügy
ről, míg a veszettség kandidátusa újból meg nem 
jelent a kávéházban — egy indiai fánkkal fölsze
relve. Laci bácsi mellett foglalt helyet s egyideig 
csendesen viselkedett, mélabúsan, mint olyan em
berhez illik, akit nagy szerencsétlenség ért s a leg
szomorúbb végnek néz eléje; majd az asztalra bo
rult, két karjára fektette a fejét s egyszerre csak 
fehér habbal az ajkán, bajuszán és az álián (tejszín
hab volt!) hirtelen fölugrik és Zimay felé vicsorítva 
a fogait, valami ugatásszerü hangot hallat. Ez ré
mülten pattant föl a bársonyszékéről, lekapta ka
lapját a fogasról és kirohant a Kossuth Lajos-ut- 
cára.

Egy ideig aztán nem mutatkozott Zimay a kávé
házban. Valószínűleg attól tartott, hogy a „boldog
talan“ állandóan les ott rá, hogy csattogó fogakkal 
nekiessen, megharapja s őt is magával ragadja vi
gasztalanul tragikus sorsába. De sokáig nem nél
külözhette a kedélyes társaságot s egy este — fé
lénken s mégis halálmegvetéssel—újból betoppant 
a Kapucinériába s bár a „szerencsétlen“ harapott- 
ember is ott volt, leült az asztalhoz, mintha mi se 
történt volna. Valószínűleg azzal magyarázta meg 
magának a dolgot a gyanútalan lelke, hogy V—y 
az egész társaságot ültette föl s mindenkire ráijesz
tett, nemcsak őrá.

— Gratulálj Bartóknak,—mondták egyszer neki. 
— Vaskoronarendet kapott.

261



A jeles költőnek persze egyáltalában nem volt 
semmi kitüntetése s ilyenre, mint ellenzéki újság- 
szerkesztő, nem is számíthatott, de a politikától egé
szen idegen és annak minden bacillusával szemben 
teljesen immunis Zimay egy pillanatig se kételke
dett a hír valóságán (elhitte volna azt is, hogy Bar
tók Lajost az aranygyapjas renddel dekorálták) s 
melegen kívánt neki sok szerencsét. Sőt azt is meg
kérdezte tőle ebből az alkalomból:

— Tulajdonképpen hány rendjeled van neked?
— Magam se tudom, mennyi, — felelte hanya

gul a Bolond Istók szerkesztője. — Majd egyszer, 
ha lesz egy szabad délutánom, megszámlálom őket.

A mindentelhivő zeneköltő lassankint arról győ
ződött meg, hogy mindannyiunknak tele lehetne a 
mellünk csillogó aranykeresztekkel és egyéb cifra
ságokkal, ha volna bennünk egy kis hiúság és fel- 
tüznők őket. De csupa római jellemek vagyunk, 
akik semmitse törődünk földi hiúságokkal. . .  Én 
például mint három olasz rendjel boldog tulajdo
nosa szerepeltem Z. bácsi előtt, amelyeket Szana 
Tamás protekciójának köszönhettem, aki nálam is 
kedveltebb volt a Kvirinál köreiben . . .

Zimay kevésbbé tudott római jellem lenni, talán 
nem is állott olyan távol a földi hívságoktól, mint 
állítólag mi, mert egyszerre csak kitört belőle a 
méltatlanság:

— Mégse járja, hogy mindnyájatoknak van — 
nem is egy — kitüntetése s nekem egy sincs 1
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A barátai belátták panaszának a jogosságát s 
mert akkoriban (a millenniumot előkészítő korszak
ban) Wlassits Gyula volt a kultusz- és kultúrmi- 
niszter, aki — maga is irodalmi szabású ember — 
szívesen állt szóba írókkal-művészekkel, megkér
ték, dekoráltassa az érdemes öreg urat, aki egyéb- 
aránt ilyen „legfelsőbb“ elismerésre nemes és ered
ményes munkájával már rég rászolgált. Wlassits- 
nak természetesen ez a „kijárás“ csak egy szavába 
került, a kitűnő muzsikus megkapta a Ferenc Jó- 
zsef-rendet, amelynek őszintén megörült és sose 
tudta meg, hogy ő az egyetlen az egész nagy ba
ráti körben, akit az Uralkodó kitüntetett. Szana Ta
más csak jóval később lett királyi tanácsos.

Ad vocem: Szana!
Ez a derék író tudvalevőleg minden esztendőben 

— néha többször is — lerándult Velencébe, ahol 
éppen annyira otthonos volt, mint Budapesten. 
Szóba került egyszer, hogy Sz. hová szokott szállni 
a dogék városában? Valaki Zimayra való tekintet
tel azt felelte:

— Hát természetesen a saját palotájába.
S most nagy eset történt. Valami egészen várat

lan ... Szanának Pesten (a Borz-utcában) csakugyan 
volt háza. Ez, ha nem is volt palota és nem is volt 
nagy, mégis akkora értéket képviselt, hogy a tu
lajdonosa, ha pénzzé teszi, három márványpalotát 
vehetett volna érte Velencében, ahol az ősi Labia- 
palotát nem sokkal előbb a világhíres Tintoretto- 
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freskókkal együtt hetvenötezer líráért adták el s 
ahol akkoriban 40—50 ezer olasz frankért akárme
lyikünk szerezhetett volna olyan palazzo-1, amely
ben hercegek is ellakhatnak. Mégis, Zimay bácsi, 
aki semmiben se kételkedett, amit elébe tálaltak, 
ezt nem hitte el. Bizonyosan azért, mert — való
színű volt.

— A fenét van neki palotája! — berzenkedett. 
(Ezt a „kemény“ szót először és utoljára hallottuk 
ez alkalommal a fínombeszédü dalköltőtől.) — Nem 
lehet velem minden abszurdumot elhitetni!

De végül, bizonyos idő múlva, nekem mégis el
hitte. Én ugyanis legközelebbi veneziai tartózko
dásom alkalmával Szana Tamáshoz a következő 
levelet intéztem, amelyet ő az egész asztaltársa
ságnak (természetesen Zimay jelenlétében) fölol
vasott:

Kedves Szana, 
a múltkoriban elmentem a maga palotájába 

a Canale grande-n, hogy látogatást tegyek ön
nél s megtekintsem a legújabb képeit, de a por
tása — ez a kellemetlen arisztokrata — azzal 
a megokolással, hogy épp Don Carlos, a spa
nyol trónkövetelő van önnél, nem akart beje
lenteni és én kénytelen voltam eltávozni anél
kül, hogy önt és galleriájának a legújabb kin
cseit láthattam volna. Végre is, nem vagyok 
olyan ember, akit nem lehet bemutatni egy her
cegnek s bizony neheztelnék önre, ha nem vol- 
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nék meggyőződve arról, hogy ezt az elbánást 
nem a Maga gőgjének, hanem a portása udva
riatlanságának köszönhetem.

— Most már hiszem — mondta Zimay —, hogy 
Szanának van háza Velencében, mert Milkó nem 
szokott hazudni.

Don Carlos-szal csakugyan ismerős volt Szana 
s ha a herceg nem is járt hozzá vizitbe, Szana meg
fordult nála a Loredan-palotában s e találkozásról 
— amely inkább volt egyik úriember látogatása a 
másiknál, mint kihallgatás — írt is annak idejében 
cikket valamelyik lapba. Mi persze Zimay bácsi 
előtt úgy állítottuk be a dolgot, mintha Sz. és a 
trónkövetelő testi-lelki jóbarátok lennének és Ve
lencében mindig együtt bandukolnának a Zattere-n 
és egyazon asztalnál ülnének a Café Flórian-bán.

. . .  Azt újságolják egyszer Zimaynak, — az ő 
számára külön hírszolgálat volt szervezve, — hogy 
Irmey Ferencet, a jeles müismerőt és szegénysége 
ellenére is szenvedelmes amatőr-gyűjtőt olaszor
szági kóborlása közben Korzika (!) szigetén (a Z. 
szemében Korzika is itáliai birtok volt) rablók tá
madták meg, foglyul ejtették s csak óriási váltság
díjért hajlandók szabadon bocsájtani, mert az olasz 
banditák is tudják, hogy e barátunk ereiben — 
csak a profilját kell figyelmesen megnézni! — a 
Habsburgok indigókék vére folydogál, s arra szá
mítanak, hogy a gazdag családot (Ferencz Jóskáé- 
kat) sikerül alaposan megpumpolni. . .  A zenemű- 
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vész nagyon szerette Irmeyt, búsult a szorult hely
zetén, de egyszersmind bízott a fenntisztelt család 
generozitásában, s remélte, hogy az ki fogja gube
rálni azt a pár százezer lírát, amennyit a haramiák 
követeltek. Mennyire csalódott a jó öreg, amikor 
arról értesült, hogy a „família“ (már is nagyon el
kedvetlenítve attól a mezalliánsztól, amelyet az 
ifjabb Ábrányi Kornél ellenálhatatlan egyéniségé
nek köszönhetett) nem akar ebbe az újabb afférba 
avatkozni és pénzbeli áldozatokat hozni, mert nem 
óhajtja ország-világ előtt dokumentálni, hogy Ir- 
mey — aki végre is csak polgári iskolai tanár — 
hozzája tartozik!

Zimay nagyon búsult, talán életét is féltette a 
barátjának (hiszen Korzikában a vérbosszú még 
mindig dühöng és ki tudja, nem követett-e el Irmey 
valamelyik őse valamit a szigetlakok ellen?) s egy
szer megszólalt:

— Vájjon Don Carlos nem tehetne valamit a 
szegény Franci érdekében?

— Jó eszme! Mentő gondolat! — kiáltották töb
ben.

Mindnyájan várakozóan tekintettek Szanára, aki 
imperátori arccal, szótlanul élvezte a hízelgő bi
zalmat, amelyet tekintetünkből kiolvasott, s végül 
ígéretet tett, hogy „dringend“ táviratot küld spa
nyol barátjának (Don Carlosnak), hogy vegye párt
fogásába a magyar barátját, Irmeyt, s szabadítsa 
ki őt a banditák körmei közül.
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A Szana közbenjárásának csodálatos volt az 
eredménye. Már másnap este tizenegy óra felé 
szabályosan kiállított, lege artis leragasztott és 
nyugtató recepisszel ellátott táviratot kapott Szana 
a kávéházban — jól megcsinálta ezt az a posta- 
főtanácsos, akit megkértek rá — ezzel a rövid 
szöveggel:

Tommaso Szana Budapest Café 
Cammon tutto in ordine (minden 
rendben van) Carlos

Kő esett le a szívünkről s különösen Zimay éról, 
aki egy percig se csodálkozott, hogy Velencéből 
24 óra alatt egy korzikai drámát kedvezően lehet 
elintézni s erről megnyugtató értesítést is lehet 
küldeni. Sőt azon se ütődött meg, hogy a legkö
zelebbi estén Irmey már meg is jelent a kávéház
ban és mosolygó arccal fogadta a gratulációkat 
szerencsés megszabadulása alkalmából. A jó öreg
nek a geográfiai fogalmai szerint Korzika se esett 
messzebb Budapesttől, mint Udine, ahonnan a 
Habsburgok leszármazottja aznap érkezett meg.

A gratulánsok közt Zimay volt a leglelkesebb, 
nem győzte dicsőíteni a jószívű Don Carlos-t, s 
ezentúl hálából melegen kívánta neki, hogy minél 
előbb foglalhassa el őseinek a trónját. Mert az ilyen 
jó ember és hűséges barát megérdemli, hogy ki
elégítse a becsvágyát. Ellenben fejcsóválva és
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nagy sajnálkozással konstatálta, hogy a „család“ 
nem viselkedett szépen.

— Bizony nem, — hagyta rá Irmey. — Őtőle 
örök fogságban maradhattam volna. De le is vo
nom a konzekvenciákat. Ezentúl nem jelentkezem 
az apanázsomért I

Zimay elgondolkodott s aztán figyelmeztette 
Irmey t:

— Ezt alaposan meg kell gondolni, s a világért 
se elhirtelenkedni.

Irmey súlyos neuraszthéniában szenvedett ugyan, 
de azért szilárd jellem volt, hű maradt az elhatá
rozásához és sose jelentkezett az apanázsért, 
amelyben az egész világon csak Zimay Laci hitt.

S a következetességéért, meg a büszkeségéért 
haláláig becsülte Irmeyt.

Még sok ilyen dőreséget tudnék elbeszélni e bá
jos ember hiszékenységéről, de attól tartok, hogy 
a többit már valahonnan ismeri a közönség. Eze
ket, gondolom, még nem hallotta.

Annyi bizonyos, hogy akik ismerték, nemcsak a 
jeles dalköltőt, és kitűnő zenepedagógust szeret
ték benne, de a szép megjelenését, kedves úri mo
dorát, nyájas szelídségét és főképpen édes naivi
tását, amely gyönyörködtető volt, mint angyali 
gyermekek ártatlan mosolya. . .
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