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Az új miniszter otthon ült a felesége szaténjában, 
s vele együtt bontogatta a tengersok üdvözlő le
velet és telegrammot, amelyek kinevezésének a 
hírére beérkeztek. Az ember csak akkor tudja meg, 
mennyi barátja van, ha előkelő hivatalba jut, — 
de Tardos Béláékat nem bántották ilyen pesszi
mista gondolatok. Aránylag még fiatalok voltak, 
s bár gyönyörű karriért csináltak, mégis szerették 
egymást, — a szerelem pedig és a boldogság bi
zalmat ültet a szívekbe s nem kételkedést az el
mékbe. A Chamfort maximái nem lehelnének any- 
nyi mérget és embergyülöletet, ha a szerzőjük 
boldog szerelmes lett volna, s nem köszvényes 
agglegény. . .  ők  bizony, Tardosék, bíztak az em
bertársaikban, akiktől eddig is csak jót tapasztal
tak, hittek a sok jókívánat őszinteségében s örül
tek az előttük tornyosuló papiroshalmaznak. Egyik
másik különösen szép gratuláció olvasása után
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megszorították egymás kezét, sőt egyszer-kétszer 
a fiatal kegyelmes asszony ráborult ő Felsége leg
újabb tanácsosának a vállára, és szerelmesen meg
csókolván ő excellenciáját, meghitten, fényesség
gel a szemében suttogta:

— Óh, mily boldog vagyok!
A miniszter pedig melegen viszonozta e gyön

gédséget, s biztosította az asszonyt, hogy ő is bol
dog, nagyon bo ldog . . .  Miniszternek lenni nagy 
szerencse. Fiatalon lenni azzá, még nagyobb sze
rencse.

A kegyelmes asszony segít az írásokat válo
gatni. Kedves szórakozás ez, az új méltóság első 
nagy öröm e. . .  Ezentúl úgyse lesz valami sok mu
latság, dolgozni kell majd állandóan, mindig. írni 
meg aláírni, kihallgatásokat adni, ankéten elnö
kölni, kodifikálni, „megjelenni“ és reprezentálni, 
s „odafönt“ referálni. . .  Bizony, az ország nem fi
zet semmiért annyi koronákat. . .  És a felesége 
se lehet majd mellette, a segítségére, mint mostan.

A miniszter felesége kedvteléssel és minució
zus gonddal válogatja csoportokba a gratuláció
kat. Külön helyezi el, amelyikre sajátkezű levél
ben válaszol az ura, s máshová, amelyekre lito
grafált köszönőirat megy, s a harmadik csoportba, 
amelyekre táviratban felel.

— Ezzel mi történjen? — kérdezi a miniszterné 
egy telegrammal a kezében.

— Hogy’ szól? — kérdi Tardos.
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A felesége fölolvassa:
Tai'dos m iniszter úrnak Budapesten. Kinevezése 

alkalm ából benső örömének ád kifejezést és őszinte 
szerencsekívánatát bátorkodik küldeni Kegyelm es-  

ségednek régi iskolatársa Tóth Pál megyei aljegyző .

— Válaszolni kell rá, — felelte a miniszter egy
kedvűen.

— Vizitkártyával?
— Talán inkább távirattal. Ez a legkényelme

sebb, mert plajbásszal lehet írni. . .  Honnan jön a 
gratuláció?

— Sóspatakról.
— írd hát!
S a miniszter felesége, kezében a kohinórral, ír, 

ahogy az ura diktálja:
Tóth Pál aljegyző Sóspatak. Kinevezésem alkal

m ából küldött szives megemlékezésedért fogadd  
hálás köszönetemet. Tardos.

A kegyelmes asszony fölpillantott.
— Tegezed ezt az urat? — kérdé.
— Természetesen. . .  Az iskolapajtásait tegezi 

az ember.
— De hiszen ő (hogy is hívják csak? ahá! Tóth 

Pál!) nem így szólított —
— Nem volt hozzá bátorsága a szegény ördög

nek . . .  Vájjon én magántanár koromban mertem 
volna letegezni egy minisztert, ha százszor vol
tam is vele pertu? Bizony elpirultam, ha csak rám 
nézett valamelyik. . .  Egy bálon megszólított a
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kormány elnök s azt kérdezte tőlem, nős vagyok-e? 
— én hamarjában azt feleltem: „Néha-néha, Ke
gyelmes uram!“ Gondoltam, azt kérdi, szoktam-e 
táncolni?

Mind a ketten jóízűen nevettek.
— A feleséged voltam már akkor? — kíváncsis

kodott az asszony boldog mosollyal az ajkán.
— Néha-néha, — felelte a miniszter vidám ka

cagással. S hozzátette: — Már most képzeld magad 
ennek a szegény nótáriusnak a helyébe, aki még 
csak nem is egyetemi m agántanár. . .  Hogy meré
szelne az bizalmaskodni velem?

— Aztán emlékszel rá?
A miniszter elgondolkozott:
— Tóth Pál? Tóth P ál? ... Bizony nem tudom... 

Egyáltalában igen kevésre emlékszem a tanuló
éveimből. De bizonyos, hogy együtt jártunk.

— Bizonyos az?
— Mint kétszer kettő négy. Kinek nem volt egy 

Tóth Pál nevű iskolatársa? Éppen nekem ne lett 
volna?

Megint nevettek. . .  Lassankint „feldolgozták az 
anyagot“, s befejezték a munkájukat, amelynek 
végén a fiatal nő feje — szőke, mint az érett búza
kalász — a miniszter vállára hajlott. Kicsi asszony 
volt ez, de lélekre erős, aki nem fogja kevésbbé 
szeretni az urát azért, hogy nagyúr lett belőle.

Klubidő van, s az új miniszter búcsúzik a hitve
sétől.



— Kezét csókolom a Kegyelmes Asszonynak!
— Alázatos szolgája Excellenciádnak! — feleli 

ez.
II.

Pár órával később izgatottan sietett a sóspataki 
posta- és távíróhivatal főnöke az ottani kaszinóba, 
ahol a partnerei már várták. A kissé köpcös úr 
három lépcsőt is ugrott egyszerre, s lihegve, fúj
tatva ült le a „terített“ asztalhoz. A főszolgabíró 
már osztani készült, midőn a főnök úr rátette ke
zét a karjára:

— Várj csakl
És törülte a homlokát, amely megizzadt a siet

ségtől.
— Hát téged mi lelt? — kérdezték csodálkozva 

tőle.
— Figyeljetek. Érdekes újságot m ondok...
Aztán halkkal megsúgta mindegyiknek, a főszol

gabírónak, az esperesnek, meg a pénzügyigazga
tónak, hogy Tóth jegyző úr jóban van az új mi
niszterrel.

— Ne mondd!
De igen. Éppen most kapott táviratot tőle. Még 

nem vitték ki, de bizonyosan idehozzák mingyárt, 
mert hiszen Tóth is itt van.

Fölkeltek a kártyaasztal mellől s megfeledkez
vén a rendes partijukról, föl- s alá sétáltak a ter
mekben, s egyik asztaltól a másikhoz vándoroltak
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megbeszélni a nevezetes eseményt. Néhány perc 
alatt tele lett a hírrel minden szoba és minden 
asztal, s még a sakkozók is abbahagyták a játsz
májukat. Ki tudna játszani ilyen izgalmak között? 
A játék komoly dolog, nem olyan mint a megyei 
hivatal, — ahhoz nyugalom kell. . .  Csoportok kép
ződtek, amelyek fontoskodva, irigyen, hitetlenül 
tárgyalták a legújabb szenzációt.

Csak a nap hőse, az aljegyző nem tudott sem
miről, — nem is sejdítette, hogy az ő dolga hozta 
ilyen izgalomba a megyeszékhely kedélyeit. Új
ságot olvasott egy szerény szögletben, s nem hal
lotta, amint az alispán így nyilatkozott róla:

— Mindég mondtam, hogy van valami ebben a 
Tóth Paliban, valami nem-tudom-mi.

Senki se emlékezett, hogy valaha effélét állított 
volna az alispán úr, — de nem hazudtolták meg. 
S ők is bizonykodtak, hogy nem jelentéktelen em
ber Tóth Pál, sose volt az, s hogy ők azt már rég 
mondják. . .

— Távirat Tóth Pál úr részére!
Ezt kiáltotta most egy egyenruhás szolga, aki a 

terembe lépett s kezében lobogtatta az érdekes 
okmányt, amelynek tartalmát már mindenki is
merte, csak az nem, akit legjobban érdekelt.

Síri csöndesség tám adt. . .  A kaszinó urai ér
deklődéssel néztek Tóth Pálra, ez pedig — mivel
hogy csak igen ritkán kapott táviratot — reszketve 
nyúlt a leragasztott papiroshoz. Aztán, hogy elol-
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vasta, kipirult arccal és örömtelt zavarral nyújtotta 
át a mellette álló kaszinótagnak. S hogy mondjon 
is valamit, így szólt:

— Ugy-e, szeretetreméltó?
Az írás sorba járt, kézről-kézre, igazolta min

denfelé a távírófőnök érdekes újságját, s mire 
visszakerült a címzetthez, meglehetősen tisztelet- 
lenül volt összegyűrve.

III.

Ebben az állapotban adta azt át otthon a fele
ségének az aljegyző úr, mikor este — a szokott
nál jóval későbben — hazajutott. Jóval későbben, 
mert a megye és a város tekintélyei azzal tüntet
ték ki, hogy meghívták a tarok-asztalukhoz. És 
Tóth Pál azért, hogy barátja a miniszternek, nem 
lett gőgös, — tarokkozott velük. . .  E nevezetes 
napig, amely fordulópont az életében, bizony 
egy kissé kutyába vették az exkluzív megyei kö
rökben. Bár a tótdinnyési Tóthok közül eredt, 
nem fogadták be maguk közé azok, akik maguké
nak mondhatták a vármegyét és urai voltak a vá
rosnak. Földnélküli tisztviselő volt szegényke, aki 
az adósságait fizette ugyan, de a terminusokat nem 
tudta mindég pontosan betartani. Aztán sem az ő 
kabátja, sem a felesége köpönyegje nem állottak 
„a kor színvonalán“. Nem csoda, hogy ily körül
mények között eddig még fashionable kártyakom
pániához se jutott.



De az emberek, mindig mondtam, sokkal job
bak, mint a mizantrópok hiszik. Az aljegyző urat 
ezen az estén kezdték észrevenni — jobb későn, 
mint soha — s többen kijelentették, hogy pártolni 
kell az ilyen szerény, de tehetséges embert, s nem 
külsőségek után indulni a megítélésénél, hanem a 
belső, valódi értékét kell mérlegelni. S kártyáztak 
vele, ami nem azért esett jól Palinak, mert nyere
séggel kelt föl az asztaltól, de azért, mert növeli az 
ember erkölcsi értékét, ha nagyurakkal játszik.

— Ilyen későn? — kérdezte a felesége.
— Igen bizony, — felelte vidáman Pali. — Kissé 

tovább tartott ma a játék. Képzeld csak, kivel ta
rokkoztam?

—  ?
— Az alispánnal meg a közjegyzővel!
Az asszony még magához se tért a csodálko

zásából, s Pali már folytatta:
— Van ám más újság is . . .
Olga kezdte észrevenni, hogy az urával történt 

valami, — kicseréltnek, másformának látta.
— Miféle újság? — kérdezte. — Te ma olyan 

ünnepies vagy, olyan furcsa. . .
Felelet helyett átnyújtotta a feleségének a már 

sok kézen átment telegrammot.
Olga elolvasta, s kérdőleg nézett az urára, de a 

távirat utolsó szavánál derű telepedett az ajkára.
— Tardos? — kérdezte, — Csak nem az új mi

niszter? Épp most olvastam róla.
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— De éppen az, — felelte Pál úr. — Mit szólsz 
hozzá? Ilyen gyors karrierI Nem mondhatnám, 
hogy az iskolában többet tudott, mint é n . . .  És 
mindössze harminchárom é v e s ! . . .  Más ember 
még ebben a korban aljegyző a vármegyénél. . .  
De én irigység nélkül örülök a szerencséjének és 
igazán szívből gratuláltam neki.

— És én is gratulálok neked, hogy ilyen bará
taid vannak. . .  Előttem különben sose említetted.

— Nem beszéltem volna róla? Valóban nem? 
M eglehet. . .  Tudod, nem volt valami nagy por- 
tentum, nem néztük ki belőle a leendő minisztert. 
S úgy emlékszem, nem is nagyon imádtuk egy
mást mi ketten . . .  Ő kissé gőgös volt s nem ép
pen kedélyes . . .  De most, hogy miniszter lett, az 
ember sokat más színben lát, s úgy látszik, ő is 
másképpen látja a dolgokat. Észrevehetted a fele
letéből, hogy már nem oly büszke. A miniszterek 
sose olyan gőgösek, mint a gimnazisták. . .  Aztán 
a gőgje talán nem is volt egyéb jogosult önbiza
lomnál. Lehet, hogy a tarsolyában érezte már ak
kor a miniszter marsallbotját. . .

— Értem . . .  S azóta kedélyesebb is le tt. . .  Olyan 
meghitten, melegen válaszolt neked. Még ilyen 
hőfokú táviratot sohasem olvastam . . .

— Ugy-e?
Még sokáig beszélgettek a gyűrött telegramm- 

ról, a miniszterré előlépett iskolapajtásról, az elő
nyökről, amelyek most rájuk várnak — a pozició-
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ról, amelyre e sorsfordulat folytán a sóspataki tár
saságban szert tehetnek, — a büszke törvényszéki 
elnöknéről, akinek ezután nem lesz bátorsága le
nézni a miniszter barátjának a feleségét, s egyéb 
rokonkérdésekről, amelyek ez estén fölmerültek.

Éjfél is elmúlt régen, mire lefeküdtek, s azután is 
csakkevesetaludtak.Végrehajnaltájban álomborult 
fáradt szemeikre, édes álom, amelynek rózsaszínű 
ködpárázatán keresztül is világosan látott Pali egy 
nagy létrát (a hivatali szamárlajtorja volt), ame
lyen ő, az álmodó, gyors iramban sietett fölfelé, 
olykor átugorva egy-két fokot, maga mögött hagy
va tiszttársait, mint a legjobb versenyparipa a 
kevésbbé trenírozottakat, — míg a felesége kala
pokat válogatott, blúzokat és kosztümöket, szeb
beket, mint aminőkben az arisztokratikus viselke
désű elnökné pompázik.

IV.

Másnap az újságok tele voltak a részleges kor
mányválság híreivel s az új miniszter terjedelmes 
életrajzával. Palinak ez volt az első olvasmánya 
a reggeli kávénál, amelyet Olga asszony ezúttal 
a szokottnál erősebbre főzött — Tardos Béla ő 
excellenciájának a tiszteletére.

De nem soká olvashatott, — már az első so
roknál kihullott a hírlap a kezéből, s Tóth Pál ha
lotthalvány lett. Hátradőlt a székén, s a homlokán
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kiütött verejtékcsöppeket a szalvétájával próbálta 
fölszárítani.

— Mi bajod, az isten szerelmére? — ijedezett 
az asszony.

Pali nem tudott mingyárt felelni, a rémület a 
tagjaiba és a nyelvére szállott. Szomorúan nézett 
a feleségére, eltolta magától a néki különben igen 
rokonszenves csészét, és — mint akit nagy bánat 
ért — kínosan, mélyen fölsóhajtott.

Olga ijedten és tanácstalanul ült az ura mellett, 
aki segélytkérően fogta meg a kezét s fájdalmas 
tekintettel, rekedtes hangon hörögte:

— El vagyok veszveI Végem van!
— Hívassak orvost? — kérdezte rémülten Olga, 

aki azt hitte, hogy hirtelen rosszullét lepte meg 
az urát.

— Óh, dehogy, dehogy! — nyögte az. — Nem 
doktor kell id e . . .  Itt, i t t . . .  Nézd. . .  O lvasd. . .

Átadta neki az ölébe csúszott kormánypárti új
ságot, s rámutatott egy hosszabb közleményre, 
amelynek ez volt a címe: Az új miniszter életrajza.

Az asszony elolvasta és így szólt:
— Nos?
Palit bántotta ez a közömbös hang, s idegesen 

kiáltott föl:
— Te oly nyugodt maradsz?
— Semmi okot se látok a nyugtalanságra, — 

felelte Olga.
Az aljegyző úr fölugrott székéről, izgatottan 
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szaladgált föl s alá a szobában, s kétségbeesetten 
nyögte:

— Óh! Óhl
Majd megállt az asszony előtt s így szólt:
— Elolvastad figyelmesen?
— Szórul-szóra.
— És?
— És nem találtam benne semmi különöset, s 

főleg semmit, ami izgató volna. És igazán nem 
tudom megérteni, hogy te —

Pali a fejéhez kapott s majdnem sírva kiáltotta:
— Semmit se találtál? Hát az semmi, hogy az 

új miniszter Budapesten végezte az iskoláit ?
Olga vállat vont.
— Nagy valami! Mi van abban ijesztő, ha va

laki Budapesten végzi az iskoláit?
Tóth Pali toporzékolt.
— Neki nem lett volna szabad ott iskolázni. . .  

Azzal, hogy ott járt, engem megkárosított, tönkre
tett! Még mindig nem érted?

— Nem tudom, mit kell megértenem, de hogy 
téged nem értelek, az bizonyos.

— Hát nem érted, asszony, — magyarázta tü
relmetlenül Pali, — hogy ez a bukásom? Tudod, 
mit jelentenek ezek az életrajzi adatok? Azt, hogy 
tegnap hallatlanul — sőt halhatatlanul — blamál- 
tam magam, s könnyelmű módon fölültettem a 
kaszinót, az egész várost és vármegyét! Ebből az 
átkozott újságból az derül ki, hogy még csak egy-
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azon országrészben sem voltam az új miniszter
rel, nemhogy ugyanabban a padban ültem volna 
vele!

— Micsoda! — kiáltotta az asszony, most már 
ő is meghökkenve. — Hát nem jártál Tardos Bé
lával iskolába?

— De igen . . .  Jártam v e le . . .  Csakhogy nem 
ezzel a Tardossal, — felelte Pali.

Olga a fejét csóválta.
— Még mindig nem érted? — folytatta az ura. — 

Előttem, fájdalom, egészen világos minden...  Ször
nyen megjártam, csúful felültem.. .  De hát ki hitte, 
hogy két Tardos Béla lehet a világon?. . .  Istenem, 
ami engemet illet, én megszoktam, hogy ezredma- 
gammal viselem a közönséges nevem, s hogy nincs 
község a Helységnévtárban, amelyben ne élne 
egy-két Tóth Pál, esetleg három . . .  De Tardos 
Béla? Hogy ilyen is létezhet kettő! Bár csak az 
egyiket elvitte volna az ördög!. . .  Szép história 
lesz ebbő l!... Szóval és röviden: nem az a Tar
dos lett miniszter, akinek az iskolatársa voltam, 
hanem egy másik. . .  A biográfiájából látom. Sej
tenem kellett volna, hogy valami nincs rendben. 
Hiszen, amint már tegnap is mondtam neked, a 
konskolárisom nagyon tehetségtelen ifjonc volt. 
Lehet, hogy ez a másik, aki miniszter lett, geniá- 
lis ember, de ez elég baj nekem ...  Az én Tardos 
Bélám dunántúli születés s velem járt Pálházán, 
amahhoz pedig, akinek az életrajzát olvasom,
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semmi közöm. Az Budapesten született s ott is 
tanult a piaristáknál, valószínűleg jobban, mint a 
névrokona, aki emeletes tökfilkó volt.

— Éá te elhitted, hogy miniszter lett!
— Édes fiam, te nem ismered a politikát. . .  Az, 

hogy valaki tökfilkó, még senkit se akadályozott 
meg, hogy miniszterré legyen, ha a többi kvalifi
kációja megvolt ez álláshoz. . .  Fácitja a dolognak, 
a szomorú fácitja, hogy alaposan benne ülök a 
slamasztikában.

— No, no, — csitítgatta az asszony. — Azért 
még nincs veszve minden. Legfeljebb a régi lassú
sággal fogsz előre m enni. . .

— Vagy azzal s e . . .  Egy ilyen blamázs teljesen 
megakaszthatja a karrieremet. Ez egy valóságos 
capitis diminutio. Te nem tudod, mi e z . . .  A teljes 
letörés, a morális megsemmisülés . . .  Ki fog sülni 
minden. Megtudják, hogy nem vagyok barátja a 
miniszternek. Vége a pünkösdi királyságunknak és 
visszasülyedünk a régi jelentéktelenségbe. . .  Pe
dig a csillagom tündéri fényességgel kezdett fel
ragyogni . . .  Milyen szépen bántak velem tegnap 
e s te . . .  Mintha főnyereményt, vagy nagy örök
séget csináltam vo lna . . .  Minden arc olyan szíves 
lett, olyan nyájas. . .  A miniszter távirata egy pil
lanat alatt megtörte a nagyfejüek gőgjét, és min
denkinek olyan mosolygós és barátságos lett ve
lem szemben az arca, mintha fotografálnám őket... 
Tegnap úgy festett a dolog, hogy Tóth Pál úrra
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fényes jövő vár Pandúr vármegyében. . .  És most 
a kecsegtető szép álomnak v ége . . .

Ez iránt már az asszonynak is volt érzéke. Azért, 
hogy nem csináltak karriert, mégis szerették egy
mást, s a szerelmes szívük együtt dobogott a szebb 
jövőért, s a Pali előmeneteléért. Olga is érezte a 
helyzetük fonákságát, és sajnálta magát és Palit, 
hogy oly közel látván a célpontot, egyszerre me
gint — s valószínűleg örökre — eltávolodott tő
le. A jó lélek is arra gondolt e pillanatban, hogy 
kinevetik őket a kómikus fölsülésért, s eszébe ju
tott a szőke elnökné, aki oly művészi módon tu
dott elnézni fölötte, pedig alacsonyabb nála négy 
centiméterrel. . .  És eszébe jutott a költői álma, a 
sok elegáns kalap és blúz, kosztüm és felöltő. ..  
Mindez álom m arad. . .

— Igazán kellemetlen dolog, — suttogta.
Még egyszer végigolvasta a miniszter életrajzát.
Gondolkozott és megszólalt:
— Az eset nem egészen reménytelen. A Tardos 

életrajzában nincs benne, hogy nem járt veled is
kolába. Én a te helyzetedben nem tágítanék. Leg
okosabb lesz a helyzetet akceptálni, úgy ahogy 
van, ahogy kínálkozik.

— Nem értem.
— Pedig a dolog ugyancsak egyszerű. . .  Amel

lett kell maradnod, hogy a miniszter iskolatársad 
volt.

— Ekkorát hazudjak?
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— Istenem I Kényszerhelyzetben vagyunk. Visz- 
sza nem igen léphetünk. . .

— Miért ne ?
Erélyesen pattant föl Olga:
— Mert kinevetnének bennünket. S ezt nem aka

rom . . .  Azt akarom, hogy emelkedjünk, nem pe
dig azt, hogy lezuhanjunk I

— S ha rájönnek?
— Attól nem kell félni. . .  Csak te és Tardos 

Béla, ti ketten tudjátok, mi itt az igazság. De mert 
a kegyelmes úr olyan szívélyes táviratot küldött —

— Az ám . . .  S ez elég különös.
— Bizonyosan volt neki is egy Tóth Pál nevű 

kollégája, aki remélhetőleg már rég meghalt s 
nem fog soha közétek állani. Mert kicsoda nem 
járt valaha iskolába egy ilyen nevű úrral? Azt a 
tüneményes embert, aki nem, azt ritkaságként le
hetne mutogatni a múzeumban. . .

— Ebben igazad van. Nekem is volt néhány 
esztendőn keresztül egy ilyen nevű társam a gim
náziumban. Korán meghalt szegény. De azért ma
radt elég Tóth P á l. . .

— No lá tod . . .  Meg kell hát maradnunk a sze
rep mellett, amelyet ránk oktrojált a gondviselés... 
Végre is a miniszter inkább oka ennek a hazug 
helyzetnek, mint te. Mert ugy-e bár, te a legjobb 
hiszemben gratuláltál a kinevezéséhez? Szentül 
megvoltál győződve, hogy ő az, akivel együtt 
tanultál. De ő? Minek felel az olyan embernek,
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akit nem is ismer? És mért válaszol olyan táviratra, 
amely nem neki szól? Mert, ugy-e, a tied tulaj
donképpen nem neki volt szánva, hanem annak a 
másiknak, aki nem lett m iniszter... Vagy nem?

— De igen, kétségkívül.
— Világos hát, hogy itt csak egy bűnös van, az 

új miniszter. S most az ő kedvéért, egy teljesen 
idegen ember hibájáért mink szenvedjünk, Tóth 
Pálék, akik már úgyis eleget szenvedtünk? Miatta 
legyünk nevetség tárgyává ? Nem, nem ! Most már, 
ha egyszer így akarta, iskolatársak vagytok és 
maradtok!

Az aljegyzőt már félig meggyőzték a szeretett 
nő argumentumai — kire maradnának hatás nél
kül az ilyen igazságok? — de még voltak némi 
aggságai...

— És ha kisül a turpisság? — kérdezte.
— Nem sülhet k i. . .  Csak arra kell vigyáznod, 

hogy ne találkozzál a miniszterrel.
— Ettül nem kell félni. Egyszerűen a tája felé 

se nézek . . .  Ő pedig aligha fog hozzám tolakod
n i . . .  Valószínűleg előbbkelő ismeretségeket frek
ventál.

Már szinte egészen megnyugodott, amikor újabb 
aggodalma támadt.

— S ha mégis valahogy egyszer idetéved Sós
patakra? — kérdezte.

Az asszony nevetett és kérdéssel felelt:
— Szoktak ide miniszterek járni?
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— Ritkán. . .  azaz soha. . .  Egyik-másik már ke
resztül utazott itten, de a városba nem jött be soha 
egy se. Nem volt még itt soha semmi dolguk. Mu
latságosabb vidékekre szoktak kirándulni. . .

— Reméljük hát a legjobbat. . .  Talán ezután se 
jönnek . . .  S ha mégis idevetődik valamelyik, az 
remélhetőleg nem lesz éppen pont: Tardos... Hány 
miniszterünk is van tulajdonképpen?

— Nem is tudom egészen bizonyosan. Kilenc 
vagy tíz.

— így hát nincs nagy veszély... Mire a valószí
nűség-számítás szerint rákerül a sor, hogy Sóspa
takra jöjjön, már rég megszűnt miniszter lenn i. . .  
A miniszterek, úgy vettem észre, rövidebb ideig 
maradnak hivatalban, mint az aljegyzők.

Tóth Pál megadta magát, s belenyugodott, hogy 
ezentúl is barátja marad ő excellenciájának, az új 
miniszternek.

V.

Az asszonyoknak mindig nagyobb tehetségük 
volt a politikához, mint a férfiaknak. (Talán azért, 
mert oda sok huncutság kell.) Az aljegyző felesége 
ettől a naptól fogva igen diplomatikusan viselke
dett. A város előkelő asszonyainak a nyájasságát 
hasonló arckifejezéssel viszonozta, s gyorsan bele
találta magát az új szerepbe, amelyet a kabinet
válság jelölt ki számára. Az ura is gyönyörüség-
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gél mozgott az új társaságban, amelyet megnyitott 
számára a Tardos távirata.

Gróf Vendrőy kamarás úr, a megye főispánja, 
megszólította pár nap múlva a vármegyeházban:

— Kérem, kedves Tóth úr, Maga hallom ösmeri 
az új minisztert s állítólag intim barátja n e k i. . . 
Mondja csak, miféle ember? Még nem találkoztam 
vele s szeretnék valamit tudni róla.

Az aljegyző lefestette Tardost az illusztrált lapok 
arcképei s a politikai újságokban megjelent jellem- 
rajzok után, s a megyefőnök el volt ragadtatva az 
információitól. Azt találta, hogy ilyen közvetlen 
forrásból merített adatokból mégis csak elevenebb 
kép domborodik ki, mint a hírlapok halvány köz
léseiből. Melegen megszorította a kezét, s így szólt:

— Igen köszönöm, kedves főnótárius úr!
Szerényen korrigálta Tóth Pál:
— Csak aljegyző, méltóságos gróf úri
— No hát, izé, hallja, én nem szoktam tévedni... 

Ismétlem, hogy köszönöm, főjegyző úr . .. Tekintse 
ezt kinevezésnek . . .  A jövő héten megtartandó 
megyegyülésen majd bejelentem . . .

Tóth Pali tehát tiszteletbeli főjegyző s amúgy is 
jelentékeny férfiú lett Sóspatakon. Beválasztották 
mindenüvé, ahol jól hangzó nevek kellettek, jöve
delmező stallumokat is szereztek neki (pár igaz
gatósági tagságot), banketteken az előkelőségek 
közé ültették, s a helyi újságok ilyenkor a „jelen
voltak“ között emlegették. Kiadták a jelszót min-
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denfelé, hogy jól kell bánni az olyan emberekkel, 
akiknek „összeköttetéseik“ vannak. A miniszter 
barátja ú. n. helyi nagyság lett, akinek kegyét 
mindenki kereste. Mikor pedig az öreg főjegyző, 
Balla Márton uram, az aranytollú, nyugdíjba ment, 
díszes állására nem is pályázhatott más, mint a 
tiszteletbeli főjegyzői címmel már fölruházott Tóth 
Pál, mert közelben s távolban nincsen senki, aki e 
hivatalra olyan alkalmas volna, mint ő . . .  Vissza
emlékeztek, hogy fiatal korában újságíróskodott s 
ügyes cikkelyeivel nem egyszer kellemes feltűnést 
keltett, s ráfogták, hogy író-családból való s ro
kona Tóth Kálmánnak vagy legalább is Tóth Lő
rincnek . . .  Egyhangúlag választották meg, s olyan 
lelkesedéssel, aminőre Pandúr megye legöregebb 
kortesei se emlékeztek.

Minden jól ment hát, s mivel ebben az időtáj
ban az új főnótáriusné csinos örökséghez is jutott 
(egy dédnagynénje után), Tóth Pálék igen előkelő, 
sőt irányadó szerepet kezdtek vinni. Ezekre a 
gyönyörű napokra árnyat csak azok borítottak, 
akik protekcióért zaklatták a miniszter barátját. 
Nem múlt el hét, hogy valaki ne kunyóráit volna 
ajánlólevelet tőle . . .  Eleinte vitézül ellenállott és 
kijelentette, hogy nem pártfogol senkit, ő  is a sa
ját erejéből küzdötte föl magát, — boldoguljon 
más is a saját emberségéből. De az ostrom egyre 
nagyobb lett, mind többen rohanták meg egy pár 
sor írásért, s a lelkiismerete is megszólalt: Vájjon
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igazán csak önmagának köszönhet-e mindent, s 
nincs-e része a boldogulásában, ha véletlen foly
tán is, az új miniszternek ? Végre engedett a rezer- 
váltsága negyvennyolcából, s adott egy kis 
ajánlólevelet a kegyelmes iskolatársához . . .  S az 
ajánlásnak foganatja lévén (megkapta a trafik
engedélyt a főjegyző úr pártfogoltja), megkockáz
tatott egy másodikat, egy harmadikat meg egy 
tizediket. A miniszter mosolyogva olvasta a kérel
meket, s némelyiket, ha igaz ügy mellett szólt, 
teljesítette is, — de mikor túlságosan felszaporod
tak az előszobájában Sóspatak és Pandúr vár
megye derék választópolgárai, a zsebében mind
egyik a Tóth Pali levelével, akkor únni kezdte 
Tardos ezt a népvándorlást, s azt üzente a város 
képviselőjével az ő tekintetes, nemes és vitézlő 
barátjának, hogy hagyjon neki békét. A protekció 
kiment a divatból. Ám ha mégis kedve van prote- 
zsálni, akkor pártfogolja önönmagát s kérjen vala
mit a saját számára . . .

Ez mint kinyilatkoztatás hatott Tóth Pálra. Csak
ugyan! Mért ne kérne végre valamit magának is? 
Bolond az, sőt balek, aki mindig a mások érdeké
ben fáradozik s a magáéról könnyelműen meg
feledkezik.

Tanácskozott a feleségével, hogy mit kellene 
kieszközölni a minisztertől?

Vasúti szabadjegyet? Kitüntetést? Behívást a 
minisztériumba?



Az asszonyok, hogyha nem buták, akkor na
gyon okosak, s a főjegyző felesége, aki nem volt 
buta, így szólt:

— Egyelőre ne kérj sem m it. . . Minek is? Hi
szen minden magától hullik az öledbe. Várjuk 
meg a jövőt, az majd megmutatja, mire lesz szük
ségünk . .  . S addig is takarékoskodjál a befolyá
soddal, őrizd meg azt a magad számára, s ne vesz
tegesd el boldogra-boldogtalanra.

A miniszter barátja megfogadta a praktikus ta
nácsot, s ettől fogva kereken elutasított minden
kit, s azoknak, akik pártfogásért fordultak hozzá, 
azt felelte:

— Véghetetlenül sajnálom, de mostanában iga
zán nem tehetek semmit. Nem mondom, hogy 
nincs egy kis befolyásom ,. . .  de azt teljesen ki
aknáztam, s egy ideig tartózkodnom kell minden 
újabb ajánlástól.

Némelyeknek még többet mondott:
— Ha én most ajánlólevelet adok neked (vagy: 

önnek), azzal csak ártok neked (vagy: önnek), 
mert teljesen kihasználtam hosszú időre minden 
befolyásomat. Nagyobb szolgálatot teszek azzal, 
ha megtagadom, mint ha teljesítem a kérést. He
lyesebb lesz, ha ebben az ügyben a főispánhoz 
vagy a képviselőnkhöz fordulsz (vagy: fordul). . .  
nekik is van odafönt egy kis befolyásuk . . .

És következetes maradt. A miniszter előszobá
jában ezentúl is megfordult olykor egy-egy sós-
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pataki ember, de annak a zsebében már nem volt 
levél Tóth Páltól.

Mégis, akármiféle kinevezés, kitüntetés vagy 
előléptetés történt a vármegyében, azt mind neki 
tulajdonították.

— Tudjuk, tudjuk, — mondogatták. — A Tóth 
Pali keze volt benne!

VI.

A főnótáriusék kitünően érezték magukat a di
csőségnek eme nyájas verőfényében. Óh, a hata
lom, a tekintély és a befolyás nagyon jó dolgok, 
s az ember mily könnyen szokik hozzájuk! Aki 
ebben az időben vetődött Sóspatakra, bizony nem 
gondolta volna, hogy a Tóthék előkelő, vendég- 
szerető háza másfél esztendő előtt csak szegényes 
kis tisztviselő-fészek v o l t . . .  De az ember a cél
jaival növekszik, s aki egyszer fölkapaszkodhatott 
a jószerencse üveges hintájára, az gyorsan és biz
tosan halad előre, mert az ilyen hintók elé rende
sen gyorslábú, jó lovak vannak fogva.

A főjegyző immár a törvényhatóság hivatalos 
lapját is szerkeszti igen kerek és elég tekintélyes 
évi salláriumért, a nemes vármegyétől pedig Pan
dúr vármegye történetének a megírására kapott 
megbízást. E munka nagyban készül, s amint be
szélik, egyike lesz a legjobb monográfiáknak, 
amelyek valaha nyelvünkön megjelentek. (Hjah, a
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Tóthok mind jól írnak!) A részletek, amelyeket be
lőle a Hazánk című történeti folyóirat közölt, szak
körökben szokatlan érdeklődést keltettek, ami iga
zán nem lebecsülendő siker, mert szenzációt inkább 
a detektív- és excentric-regények, meg az angol 
operettek szoktak csinálni, mint a szabad királyi 
városok és a vármegyék oknyomozó történetei...

A társaséletben is egyre emelkedett a szerencsés 
emberpár tekintélye. A miniszter barátsága mint 
a Szézam ajtónyitó kabbalás szólama minden pá
lyát megnyitott részükre. Mint varázsszóra pattan
tak föl előttük a legkonzervatívabb intézmények
nek Cerberusok által őrzött nehézjárású bronz
kapui, a miniszteri barátság paszpartúja nem ismert 
akadályt a vidéki társas- és politikai élet steeple- 
chase-jében. Tóth Pálné úrasszony immár alelnöke 
a jótékony nőegyletnek és elnöke valamelyik ke
reszt-egyesületnek. Ennek köszönhette, hogy egy 
bálban már karöltve sétált egy királyi herceggel, 
aki gálánsán kezet csókolt neki, mikor a séta be
fejeződött s a táncnak vége v o lt. . .  Tóth Pál úrra 
pedig az alispánság elegáns karriérje kezdett mo
solyogni. Az amúgy is öregedő vicispánnak Bright- 
kórja van, egészségi okból legközelebb lemond, s 
akkor persze őt választják meg, ellenjelölt nélkül, 
közfelkiáltással, a miniszter barátját.

Az volt a jelszó mindig és mindenütt, hogy elő 
kell segíteni, „pousszirozni“ kell Tóth Pált, mert 
ez kedves a kormánynak, a kormánnyal pedig
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— hogy vinné el az ördög! — jó lábon kell állni. 
S ha valahol mellőzni akarták, akadt mindig egy, 
„tapintatos“ ember, aki figyelmeztette a többit:

— Mi jut eszetekbe? Ki akarjátok hagyni Tóth 
Pált? El ne felejtsétek, hogy barátja egy minisz
ternek!

No, az olvasó tudja, hogy miféle barátság volt 
ez . . .  De Sóspatak és vidéke komolyan vette e 
barátságot, sőt — s ezen bizonyosan csodálkozik 
az olvasó — komolyan vette azt Tóth Pál is. Ez a 
jó úr most már maga is kezdte hinni, hogy kebel
barátja ő excellenciájának, s hogy úgy éltek egy
mással — most már nem csak a gimnáziumban, 
de az egyetemen is — mint Orestes és Pylades, 
akik tudvalevőleg elválhatatlan jó pajtásságban 
éltek, amikor együtt hallgatták a jo g o t. . .  Vége- 
hossza nem volt, hogyha szóba került, a sok remi
niszcenciának, amelyeket közös idejükből el-elme- 
sélgetett a főjegyző úr, — szolgálatokról, amelyeket 
egymásnak tettek és pénzkölcsönökről, amelyek
kel kisegítették egymást. Kedvvel szerette elbe
szélni, hogy egyszer egyikük megmentette a má
siknak életét, csak arra nem emlékezett, hogy 
kettejük közül melyik fulladt bele „majdnem“ a 
Dunába, s melyik húzta ki onnan a saját élete 
kockáztatásával. De az esetre magára úgy emlé
kezett, mintha tegnap történt volna . . .  Maga is 
mámoros lett az előadásától, s néha könnyekig 
érzékenyült el, amikor intim viszonyuknak egy-egy

31



megható epizódját „elevenítette föl“. Valóságos 
íróvá, fantáziával és ékesszólással megáldottá nőtt 
meg ez emlékezések közt Tóth Pál, s különösen 
fantázia tekintetében verte Tóth Kálmánt s a többi 
Tóthokat az irodalomban mind . . .

Lelkiismereti háborgás csak olyankor nyugtala
nította, ha valamelyik hallgatója azt kérdezte tő le :

— És, ugy-e, Pali, szoktad meglátogatni a bará
todat, ha Budapesten jársz?

Ekkor kellemetlen érzés futott végig az idegein, 
s eszébe jutván az évek óta tartó nagy hazugság, 
amelynek szövedékében mint légy a pókhálóban 
van megfogva, kedvetlen lett. De erősnek kell 
lenni a férfinak, — Pali hamarosan magához tért 
s büszkén felelte:

— Biz’ én nem látogatom meg. Diszkrétebbnek 
tartom, ha nem tolakodók hozzá . . .  Még azt hi- 
hetné, hogy stréberkedek nála . . .  Óh, semhogy 
ezt tételezze föl rólam, inkább feléje se megyek!

A sóspatakiaknak tetszett a férfias válasz, csak 
annál jobban becsülték jeles polgártársukat, s 
büszkén állapították meg róla, hogy: római jellem.

VII.

Az élet azokban a békés időkben se volt állandó 
farsang, s a Tóth Pálék nyugalmát nemsokára meg
zavarta az a minden oldalról megerősített újság
hír, hogy az új megyei székház fölavatására meg
jelenik Sóspatakon a kormány egyik tagja, termé-
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szetesen azért, hogy emelje az ünnepség fényét, 
s nem, hogy rontsa a Tóth Pálék kedvét. Pedig 
ez történt, s mikor a főispán a kaszinóban azzal 
dicsekedett, hogy „eleven minisztert hoz“, s hogy 
ő „garantíroz egy minisztert“, s mikor a kaszinó 
örömujjongással fogadta e bejelentést, Tóth Pali 
csak halványan mosolygott s nem tudott örülni, — 
hátha Tardos lesz az az eleven miniszter, akit a 
főispán garantál?

A Tóthék óhaja nem egyezett meg a többi pol
gárokéival. Ez utóbbiak természetesen azért imád
koztak a magyarok Istenéhez, hogy Tardos Bélához 
legyen szerencséjük, mert sok jót és üdvösét re
méltek a városuk részére attól a minisztertől, aki
nek ott olyan intim barátja van. Tóth Pálék ellen
ben amellett szorongtak, hogy jöjjön akármelyik 
miniszter, csak Tardos Béla maradjon otthon . . .

A bizonytalanság nem tartott soká. A Budapestre 
szorgalmasan utazgató főispán néhány nap múlva 
onnan már azzal a pozitív hírrel jött vissza, hogy 
a belügyminiszter akadályozva lévén, Tardos Béla 
fog az inauguráló ünnepélyen megjelenni. Min
denki gratulált Tóth Palinak, aki a szerencsekívá- 
natokat olyan arccal fogadta, mintha részvét
nyilatkozatokat hallott volna.

A város és a megye örömmámorban úszott, a 
városi szenátus és a megyei tisztikar permanenciá- 
ban ülésezett s szorgalmasan készítette elő a nagy
szabású ünnepség sorrendjét, — csak a főjegyző
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volt szokatlanul komoly, sőt szomorú. Otthon meg 
éppen kétségbeesett.

Minduntalan jajveszékelt:
— Most vége mindennek I El vagyunk veszve.
S Olga is, aki máskülönben nyugodt természet

volt, szintén ott tartott, hogy elveszti a fejét, s 
bosszankodva zúgolódott:

— Milyen ostoba gondolati Mi jutott eszébe 
annak az embernek, hogy idejön megbolygatni a 
nyugalmunkat? . . .  De hogyan is tarthatta magát 
ilyen sokáig ez az ember?... Azóta már tehetsége
sebb miniszterek is buktak. Bár ő is —

Kérem, Olga nem volt rossz asszony. És azt 
hiszem, azok a nőolvasóim, akik most megbotrán- 
koznak a kegyetlenségén, az ő helyében aligha
nem ugyanazt kívánták volna ő excellenciájának. 
Ugy-e? . . .  És Tóth Pálra se tessék haragudni, 
aki a felesége jámbor óhajtására rásóhajtotta:

— Az bizony jó lett volnál
Vájjon más gentleman, ha hirtelen rombadőlni 

látja szerencséjének egész művészi épületét, egye
bet kívánna-e annak, aki tönkreteszi? Sohase kö
veteljünk olyan erényeket az embertársainktól, 
amelyekkel magunk nem ékeskedünk . . .  Végre 
is, ha Olga és Pali ily megpróbáltatás alkalmával 
ég felé emelt vértanúszemekkel panasz nélkül 
nyugodnának bele az őket fenyegető katasztrófába, 
s így sóhajtanának föl: „Legyen meg az Úr aka
rata, és dícsértessék az ő szent neve!“ — akkor
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nem novellába, hanem iskolai olvasókönyvbe való 
alakok lennének, és én most nem iskolai olvas
mányt írok . . .

Ők bizony zsörtölődtek, s Olga nyugtalanul 
elmélkedett:

— Gondolkoznunk kell, hogy mit is csináljunk... 
A baj megvan mindenképpen . . ,

— Dehogy is b a j! — kiáltotta Pali idegesen. — 
Nem baj ez, hanem szerencsétlenség, megsemmi
sülés . .  . Meglátod, olyan botrány lesz ebből, 
amely az állásomba kerül, esetleg a becsületembe 
is . . .  Nem fogok megmaradhatni a vármegyénél, 
de még a vármegyében se . . .  El kell majd köl
tözködnünk innen, nehogy ujjal mutogassanak 
ránk s azt mondják rólunk: „nini, ez az a Tóth 
Pál, aki azzal hencegett, hogy a miniszter barátja, 
és kisült, hogy sose látta.“ . . .  El kell pusztulnunk 
innen, de valószínű, hogy csak te fogsz elköltözni, 
mert én előbb fejbe puffantom magam . .  .

— Az én beleegyezésemmel soha! — jelentette 
ki Olga határozottan.

— De hát marad-e más hátra? — kérdezte sötét 
arccal Pali, s szeméből Browningok és egyéb lő
fegyverek tüzeltek kifelé. — Most összedül a 
kártyavárunk, s megtudja az egész világ, hogy a 
miniszteri barátság merő svindli . . . Nevetséges 
leszek, s amint tudod, a nevetség biztosabban öl, 
mint a legjobb vadászpuska . . .  Tele lesznek ve
lem az újságok . . .



Olga vigasztalta.
— Nagyon is tragikusan veszed a do lgo t. . . 

Tulajdonképpen micsoda veszedelemtől tartasz? 
Hiszen olyan hosszú idő telt el, amióta gimnazis
ták voltatok,. . .  Több mint húsz esztendő . . .

— Igaz . . .  De ha mégis rám talál ismerni? 
Azaz, mit is beszélek? Ha meglát, és nem ismer 
rám ? Az ördögbe is, micsoda hülyeséget mondtam 
már megint? Hogy ismerhetne rám, ha egyszer 
sose látott ? Azt akarom kérdezni: mi lesz akkor, 
ha nem emlékszik rám ? Mi lesz ?

— Semmi se lesz, — próbálta megnyugtatni 
Olga, aki kezdte visszanyerni a fejét, amelyet 
nlár kezdett elveszteni. — Semmi se lesz. Akkori
ban iskolásfiúk voltatok, gyerekek, most pedig 
férfiak vagytok, hatodfél láb magas, nagy embe
rek . .  . Nem ismerhetne az esetben se rád, ha 
valósággal együtt gyerekeskedtetek volna.

— Az attól függ, hogy milyen az emlékezőte
hetsége.

— Nagyuraknak rendesen nagyon gyenge a 
memóriájuk . . .

— Lehet, lehetv— motyogta Pali. — És mégis, 
ha tudakozódik a tanárainkról vagy a közös iskola- 
társakról ?

— Azt fogod felelni, hogy már nem emlékszel 
rájuk . . .  Te is elég nagy úr vagy már ahoz, hogy 
elfelejtsd a nálad kisebbeket. Ellenben hízelegni 
fog a miniszternek, hogy őrá — egyedül őrá, aki-
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bői már akkor kinézted a fényes jövőjét — élén
ken emlékszel.

— Nagyon is durva hízelgés lesz.
— S eb a j. . .  Mentül vastagabb a hízelgés, annál 

jobban esik azoknak, akik egyebet se hallanak 
hízelgésnél.

Olga úgy beszélt, mint egy aforizmás könyv, de 
azért nem tudta megnyugtatni Palit, aki váltig azt 
hajto tta:

— Nem szeretem a do lgo t. . .  Baj, nagy baj 
lesz eb b ő l. . .

. . .  Minél jobban közeledett a miniszteri láto
gatás napja, annál idegesebb lett. Mindenkinek 
föltűnt, milyen sápadt, s aggódva figyelmeztették:

— Az istenérti Vigyázz az egészségedre! Minő 
malőr volna, ha épp most megbetegednél!

— Kitűnő gondolat! — ujjongott magában Pali, 
s két nappal ő excellenciájának a látogatása előtt 
ágyba feküdt és orvost hívatott.

A szegény ember valóban beteg volt. Betege a 
félelemnek és az izgatottságnak, s a doktor meg
tiltotta neki, hogy elhagyja az ágyat és a szobát. 
Erre aztán egy kicsit jobban lett. Örült, hogy nem 
kell ápolni a jó viszonyt a barátjával, s bölcs be
letörődéssel gondolta, hogy ha eddig olyan jól 
megvoltak egymás nélkül ő és a miniszter, majd 
ezután is meglesznek valahogyan . . .



Tardos Bélának, miután az eléje utazott küldött
ségnek megköszönte a fáradozását, ez volt az első 
kérdése:

— Mit csinál az én régi jó pajtásom, Tóth Pál ?
— Beteg a derék férfiú, sajnálatunkra beteg, — 

felelték. — Máskülönben velünk jött volna a Ke
gyelmes úr elé.

— Csak nem komoly a baja ? — kérdezte rész
véttel a miniszter.

— Remélhetőleg nem veszélyes, — mondotta 
a küldöttség vezérszónoka. — De csekély baj se 
lehet, mivelhogy visszatartotta attól, hogy tiszte
legjen Kegyelmességed előtt.

— Meg fogom látogatni szegényt, — mondta 
Tardos Béla, aki szerette a népszerűséget, és tudta, 
hogyan kell azt megszerezni.

IX.

Ahogy végigszenvedte a hosszú hivatalos pro- 
grammot, kocsiba ült a titkárával, s látogatást tett 
a beteg főjegyzőnél.

A vendégeket Tóth Pálné fogadta, aki mióta 
Ernő Ágost Frigyes Salvator Jenő főherceg úr ő 
Fenségével végiglejtett egy báltermen, valóságos 
udvari dáma lett, s előkelő biztonsággal kezelte 
a vendégeit.



— Sajnálattal hallom, kedves nagyságos asszo
nyom, — így szólt a Kegyelmes úr, a kezét nyújtva, 
amelyet Olga bátran megszorított, — sajnálattal 
hallom, hogy az én kitűnő barátom beteg. Láthat
nám őt ?

— Igazán nem tudom, Kegyelmes úr, — felelte 
a főjegyzőné. — Nem tudom, nem izgatná-e föl 
nagyon a viszontlátás . . .

E pillanatban a megyei főorvos lépett a szobába. 
Hogy a beteg után nézzen, — amint ő mondta. 
Hogy a miniszterrel megismerkedhessen, amint a 
többi doktorok mondták. Ha ez utóbbi volt a célja, 
azt elérte, mert a háziasszony rögtön bemutatta.

S most tőle kérdezte a magas vendég, hogy 
szabad-e bemenni a pácienshez ?

A főorvos e percben — tudtán kívül persze — 
a Ferenc József-renddel játszott. A miniszter föl
tette magában, hogy ha nem engedi belépni a 
betegszobába, megszerzi neki hálából e csinos 
játékszert. Mert az szükséges a népszerűséghez, 
hogy az ember betegeket látogasson, de hogy az 
ember egészen az ágyig menjen, az nem szüksé
ges hozzá.

— Hogyne volna szabad? — felelte előzéke
nyen a megyefizikus, aki ebből az alkalomból már 
nem lesz lovag, s nem is érdemli meg, hogy az 
legyen, ha orvos létére ilyen kevéssé ismeri az 
emberi természetet. — Hogyne volna szabad? 
A betegség nem olyan jellegű —
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— Akkor hát gyerünk, — mondta a miniszter, 
s úgy tett, mint ha ez lenne a legforróbb vágya, s 
már be is lépett a főorvos kíséretében Tóth Pali 
szobájába. Itt félhomály „honolt“ és „borongott“, 
amint az irodalomban mondják, s a miniszter csak 
nagykeservesen tapogatta magát oda a beteghez.

— Mi az, öregem? Hát beteg vagy? — kérdezte 
a főjegyzőtől, aki sápadtan és soványan feküdt a 
vánkosain.

— Bizony, kegyelmes uram, nem vagyok jól.
A miniszter kérdőleg nézett a vármegye dok

torára.
— Múló baj, — nyugtatta az az érdeklődőt. — 

Nem más, mint kellemetlen gyomoraffekció, ame
lyet egy kis koplalás rövid idő alatt rendbehoz.

— Brávó 1 — kiáltotta a miniszter örömmel. — 
így hát viszontlátlak a holnapi banketten . . .

— Óh, dehogy! — nyögte elhaló hangon Tóth 
Pál. — Ehhez semmi reményem sincs . .  . Nagyon 
gyengének érzem magam . . .

— Mindig hipochonder voltál, — enyelgett a 
miniszter.

Aztán a doktorhoz fordult:
— Maga kikúrálja nekem ezt az embert holnap 

délig, érti? Mert inni akarok vele egy pohár bort 
a régi emlékekre!



Ezalatt Olga fogadószobájában a miniszter tit
kára mulattatta a háziasszonyt, s így szólt:

— A kegyelmes úr nagyon örült e találkozás
nak. Ő excellenciája csupa szív, s akkor legbol
dogabb, ha a régi barátaival találkozik.

— Az én uram is boldog, hogy annyi idő után 
végre megint láthatja a legrégibb és legkedvesebb 
barátját.

— Nem boldogabb, mint a miniszter ú r . . .  Csak 
egytől tartok —

Olga ijedten nézett a vendégére.
— No, no, ne tessék félni, — szólt ez megnyug

tatóan. — Nincsen semmi veszedelem . . . Csak 
attól tartok, hogy az igen tisztelt főjegyző úr eset
leg gyakran fogja emlegetni a régi em lékeket. . .

— Baj volna ez ?
— Annyiban baj, kedves Nagyságos Asszonyom, 

hogy ő excellenciája, aki máskülönben híres a 
tüneményszerü emlékezőtehetségéről, éppen az 
iskolai éveire alig-alig emlékszik. Itt cserben hagyja 
a memóriája, — valószínűleg azért, mert közvet
lenül az érettségi után tífuszon ment keresztül, 
amely betegségnek, állítólag, néha az az utókö
vetkezése, hogy egyes esetekben a páciens emlé
kezetéből kiszakít egynéhány esztendőt.

— Lehetetlen!
— Kérem, én a Kegyelmestől magától hallot-
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tam . . .  De legyen e tünetnek bármi oka, annyi 
bizonyos, hogy régi reminiszcenciáknak a felújí
tása a miniszternek nem lenne ínyére, s az iskolai 
évekre vonatkozó társalgás ő excellenciáját za
varba hozná. . .  Minden embernek megvan a maga 
gyöngéje . . .  Az is lehet különben, hogy rossz diák 
volt (mert néha ilyenekből lesznek a miniszterek I), 
s hogy nem szeret életének e korszakára vissza
emlékezni . . . Mit tudom én ?

— Nyugodt lehet, kérem, — felelte Tóth Pálné. 
— Az uram nem fogja a múltakat emlegetni. Most, 
fájdalom, olyan beteg, hogy a száját is alig tudja 
kinyitni, ha pedig jobban lesz, majd informálom.

— Igen, igen . . . Erre nagyon kérem . . . Csak 
semmi reminiszcencia . . .  Nem néznénk be mi is 
egy percre a beteghez ?

— Parancsoljon!
Ott éppen búcsúzott az előkelő vendég.
— Mennyire sajnálom, hogy így kellett egy

mást viszontlátnunk! — mondta lekötelezőén. — 
Remélem, hogy mihamarább jobban lesz az én 
derék barátom, — folytatta aztán Tóth Pálné felé 
fordulva.

— Óh, bizonnyal, — felelte Olga lelkes han
gon. — A Kegyelmes úr megtisztelő látogatása 
kétségkívül meg fogja őt gyógyítani 1

A miniszter meghajtotta magát. A finom bók 
láthatólag jól esett neki. Azzal a meggyőződéssel 
távozott, hogy a vidéken is vannak őszinte, nyílt
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lelkek, akik nem titkolják és palástolják az érzel
meiket.

XI.

Alig lépett ki a házból Tardos Béla, szemmel 
láthatólag jobban lett a beteg. Olga elmondta neki, 
amit a miniszter titkárától hallott, s erre Tóth Pál 
mingyárt föl is kelt az ágyból.

Még egy kicsit sápadt volt, de szemei a régi 
fényben csillogtak, s a kedve földerült, mint nyári 
vihar után a napsugaras égbolt.

— Ugy-e, jól van már minden? — kérdezte bol
dogan az asszony.

— Jól, jól, — felelte a lábbadozó beteg. — Csak 
az nem tetszik nekem —

— Ugyan mi nem tetszik neked, te elégedetlen?
— Az, hogy az ember, ha egy régi kedves ba

rátjával találkozik, hallgatni kénytelen a múltról, 
s az emlékezetéből száműznie kell a közös idők 
kedves em lékeit. . .

És tovább sajnálkozott még hosszú ideig. Elfe
lejtette tisztára, hogy a „büntárs“-ával beszél, s 
úgy kesergett Olga előtt, mintha az volna a leg
fájóbb fájdalma, hogy Tardos miniszterrel nem 
melegítheti föl a gimnáziumi em lékeit. . .  Annyira 
beleszőtte magát e soha át nem élt élményeknek a 
hálózatába, hogy bizonyos órákban ő maga is hitte, 
amit Sóspatak hitt. Szinte neheztelt a miniszterre, 
amért olyan hézagos az emlékezőtehetsége. . .
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Másnap természetesen megjelent a díszebéden, 
s ekkorra már a rosszullét minden nyoma eltűnt 
az arcáról. Csak egy kis halaványság maradt meg 
belőle, ami őt — a karzaton ülő hölgyek állítása 
szerint — csak érdekesebbé tette.

Csodás hatása volt a kegyelmes úr látogatásá
nak . . .  Ezt mondta mindenki, még a fődoktor is, 
aki beösmerte, — jóhangosan, hogy a miniszter 
úr is hallja — miképp ő excellenciája jobb doktor 
nála. Tardos Béla is büszke volt e gyógyered- 
ményre, s tréfásan jegyezte meg, hogy ha majd 
megbukik —

— Óh, ó h ! — hangzott föl kórusban a tiltako
zásnak moraja.

— Igen, ha megbukom, mert előbb-utóbb min
den miniszter megbukik, akkor idejövök s itten 
praktizálok, mint oklevélnélküli kuruzsló.

Ez nem volt valami kitűnő vicc, sőt egy kis szi
gorúsággal még banálisnak is lehetne mondani, 
mert hasonló esetekben már százan meg százan 
nyilatkoztak ilyen „szellemesen.“ De azért perce
kig tartó derültség követte, s a honoráciorok ki
jelentették, hogy ilyen pompás „élc“-et még so
hase hallottak, s ilyen jóízüt még sohase nevettek. 
A minisztereknek nem kell éppen nagyon elmé
seknek lenni, hogy megnevettessék a környeze
tüket . . .

ő  excellenciája igazában most látta először az 
ő kedves barátját, mert tegnap a sötét szobában
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csak a nyögdécselő hangját hallotta. Megnézte, 
és így szó lt:

— Bizony megváltoztál, édes barátom . .  .
— Te is, Kegyelmes úr, — felelte Pali.
De aztán eszébe jutott a titkár úr figyelmezte

tése, s nem bolygatta többé a régi jó idő k e t. ...
A város által adott nagy diner-nél a főjegyzőt 

szembe ültették a Kegyelmessel, hogy a két jóbarát 
állandóan legeltesse egymáson a szemét, s Tóth 
Pali úgy ült ott a sok dignitárius közt, mintha 
közéjük született s ő is legalább „méltóságos“ 
volna. Később ennél is nagyobb kitüntetés érte a 
hősünket. A hivatalos, s ennélfogva unalmas toasz- 
tok elhangzása után a miniszter felköszöntőt mon
dott az ő felejthetetlen régi barátjára, e kiváló 
megye aranytollú főjegyzőjére és hisztorikusára.

—- Közös örömeink voltak és közös bánataink, 
— így szólt — amelyekre mélabús gyönyörrel, 
édes fájdalommal gondolok e kedves órában, ami
dőn fölélednek előttem tanuló múltúnknak bájos 
emlékei, s lelki szemeim előtt felvonulnak ifjú ba
rátságunk derűs szép képei. (Milyen költői! — 
sóhajtozták a sóspataki nők a karzaton). Életpá
lyánk azóta kétfelé vált, a sors messze lökött el 
bennünket egymástól, de a szíveink (ugy-e ?) most 
is közel vannak s egyként dobognak a szeretett 
hazáért, amelynek javát ő épp úgy védi és segíti 
elő a maga szerényebb, de azért igen jelentékeny 
hatáskörében, mint én egy valamivel nagyobb fe-
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lelősséggel járó hivatalban. (Lelkes éljenzés és taps.) 
Kívánom, hogy az ö izmos és nemes tehetsége 
fejlődjön tovább, s egyre táguló terrénumon érvé
nyesülhessen ! Kívánom, hogy az én kedves Tóth 
Palim a hazáért sokáig és boldogan éljen! (Szűnni 
nem akaró éljenzés és zajos tapsvihar.)

Aztán a főjegyző jelentkezett szólásra. (Halljuk! 
Halljuk!) Igen szerencsés napja volt és gyönyö
rűen beszélt. Elmondta, hogy tegnap még komoly 
betegség gyötörte, de gyógyító balzsamot hozott 
számára lelkesen ünnepelt vendégünk (Éljen! 
Éljen!) nemes barátsága. Fölkelt az ágyából, hogy 
szegényes köszönetét mondjon a gazdag ajándé
kért, mellyel őt ő excellenciája lekötelezte. Ez az 
ország megfeledkezhetik a nagyjairól, lehet hálát
lan egyes kiváló fiai iránt, de nem fogja soha fe
ledhetni azt a providenciális férfiút, aki elméjének 
a fényes kvalitásai mellé a szív oly isteni erényeit 
tudja a megítélés serpenyőjébe dobni, mint a Ke
gyelmes úr, aki le tud szállni áldásos működésé
nek a magaslatáról s polgárként érezvén a sze
rény polgárral, a legfényesebb karrier csúcspont
ján is közös érzeményeket tud táplálni apró embe
rekkel. (Ohó!)

Ez a zárójelbe foglalt felkiáltás a miniszter ajká
ról hangzott el, aki tiltakozni akart vele az ellen, 
hogy az ő barátja olyan „apró“. Az pedig foly
tatta, nem egészen minden túlzás nélkül:

— Van ebben egy megváltói vonás, tisztelt 
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Uraim. S épp azért, ha mások a dicső politikust s 
a szabadelvű eszmék lánglelkü bajnokát ünnepük 
benne, én az Embert, a nemes, jó és emberséges 
embert dicsőítem, amidőn azért fohászkodom az 
Egek Urához, hogy Tardos Béla miniszter úr ő 
Kegyelmessége a Haza, a Király és az Emberiség 
javára és örömére egészségben és boldogságban 
sokáig, igen sokáig éljen! (Általános éljenzés. 
A karzatokról kendőket lobogtatnak. A szónokot 
sokan üdvözlik.)

A  tagadhatatlanul szépen előadott felköszöntő 
hatása rendkívüli volt, s a miniszter megjegyezte:

— Gyönyörűen beszélt. Már a gimnáziumban is 
elárulta a szavaló tehetségét. Ez a Pali számot
tevő szónok volna a parlamentben is.

A vidéki kapacitások helyeslőén bólogattak.
— Úgy bizony, — erősítgették. — Mindig is jó 

szónok v o l t . . .
A miniszter a mellette ülő kamaráshoz fordult:
— Miért nem külditek föl ?
Az is bólogatott. Letette poharát, elgondolko

zott s a messzeségbe nézett, — nézett mindaddig, 
amíg csak egy alkalmatos kerületet nem talált, 
ahol majd Tóth Palit föl lehet léptetni. . .  Nem egy 
hatalmas politikai karrier kezdődik egy ilyen ke
délyes fehér abrosz mellett, amikor már villog a 
szem, mosolyog az arc, s a bornak hatása alatt 
percről-percre jobban szeretik egymást az embe
rek . . .  A megyefőnök már látta a távolban a
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gyűlésező kormánypártot, az „érdeklődő“ szolga- 
bírákat, a korteskedő jegyzőket, a lengő fehér tol
lakat, a szellők által mozgatott zászlókat, az álta
lános — és természetesen spontán módon meg
nyilvánuló — lelkesedést, a letört ellenzéket s a 
jelölt fényes d iadalá t. . . Neki már szinte képvi
selő volt Tóth Pali, s mikor az e pillanatban a po
harával közeledett hozzá, hamiskás mosollyal 
koccintott vele, s így szó lt:

— Megleszel, ne fél j . . .
Már tegezte is.
A főjegyző azt se tudta, miről van szó, s csak 

mosolygott, mint maga a Szerencse, amely az 
ölébe vette őt, és becézte, kényszerítette.

. . .  A miniszter fölkelt, s ezzel a politikai csele
kedettel bontva volt az asztal. A kisebb emberek 
a teremben maradtak, nehogy kárbavesszen a 
palackok fenekén még megmaradt pezsgő, a ke
gyelmes úr pedig az előkelőekkel a vasúthoz haj
tatott. El volt ragadtatva a sóspataki két szép 
naptól, s kijelentette a város és a megye urainak, 
hogy a körükben töltött kedves órákat sohase fe
lejti el. Tóth Palit megölelte, megcsókolta s még 
szalónkocsijának kupéjából is integetett neki. Mi
kor megindult a vonat, azt kiáltotta feléje:

— A viszontlátásra Budapesten!



Tardos Béla már rég elfelejtette, hogy követnek 
jelölte a vidéki barátját, de a pandúrmegyei king- 
maker-ek nem felejtették el. Már ama banketten ki
nézték számára a ménlaki kerületet, amelynek mán- 
datáriusa olyan beteg, hogy már hónapok óta ki se 
mozdulhatott a szobájából. Ahogy a képviselőház 
e rokonszenves tagjáért kitűzte a gyászlobogót, az 
irányadó helyi körök azonnal az aranytollú főjegy
zőt jelölték, s küldöttségileg értesítették a központi 
pártot és a kormányt, hogy a kerület minden szim
pátiája a népszerű jelölté (akit a kerület még sose lá
tott), s hogy csak az ő fellépése veheti elejét az el
lenzék veszedelmes szervezkedésének. Tóth Pál 
képviselőjelölt urat „odafönt“ elfogadták, mert 
honorálni kívánták a kerület meleg óhajtását, „lent“ 
pedig felkiáltással választották meg, mert — gon
dolták — az országos párt s a kormány így akarja. 
Nem egy máskülönben is derék magyar úr lett ily 
módon képviselő a régi jó világban . . .

A kormánypárti újságok gratuláltak a pártnak a 
pompás akvizícióhoz, s azt jövendölték, hogy az 
adminisztráció államosítását tárgyazó törvényal
kotásnál nagy szerep vár erre a vármegyei életben 
megedződött és alaposan kipróbált kitűnő szak
erőre, sőt az ellenzék lapjai is némi rokonszenvvel 
üdvözölték az új követet, hisz’be kellett ismerniük, 
hogy az új ember egyedül a tehetségének s a ked-
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veltségének köszönhette a karrierjét, mert veszte
getés és lélekvásárlás e szép tiszta választásnál 
nem fordult elő. Egy máskülönben mérges újság, 
amely vagónszámra szokta törni a borsot a mi
niszterek és a kormánypárti korifeusok orra alá, 
egyenesen ezt írta (megnézheti akárki a múzeum 
hírlap-könyvtárában): „Ezúttalmeghajtjukzászlón- 
kat a kormányé előtt, mert kivételesen megőrizte a 
magáénak 'szeplőtlen tisztaságát.“

Ilyen kedvező auspiciumok mellett indult meg a 
Tóth Pali politikai pályája . . .  A szüzbeszédével 
is nagy hódítást tett, — az elnök ötperces szünet
tel avatta föl elsőrendű teljesítménnyé. S ez a né
hány perc igazán szép néhány perc v o l t . . . Száz 
kézszorítás, csupa meleg gratuláció, s a karzatról 
érdeklődő női szemek kacérkodtak vele, köztük a 
Tóth Pálné őzszemei i s . . .  A Tardos Bélát kedvelő 
újságok másnap vezércikkben számoltak be a homo 
novus első felszólalásáról, s fényes jövőt jósoltak 
a jeles fiatal szónoknak. Az egyik nem habozott 
azt is kiírni, hogy a jövő emberét látja benne.

S a jóslat bevált.
Rövid idő múlva már ankétekbe hívták és ko- 

difikációs munkálatokat bíztak rá. A publicisztiká
ban is vendégszerepeit, s néhány jól megírt tanul
mányával magára vonta az akadémia figyelmét, 
amely a legközelebbi májusi nagyhéten — méltá
nyolva a kitűnő monográfiáját is — levelező tag
jává választotta.



(Az ellenzéki lapok ugyan azt írták, hogy ezek 
a tanulmányok az elaltatásig unalmasak, s meg kell 
vallanom, hogy én is ilyeneknek tartom őket. De 
ilyeneknek kellett lenniök, hogy magukra vonhas
sák az akadémia figyelmét.)

így nőtt Tóth Pál úr napról-napra, úgy hogy nem 
csodálkozott, mikor egy szép napon — az ilyen na
pok mindig szépek — államtitkári állással kínálták 
meg. Tardos Béla akkor már nem volt miniszter. A 
volt protektor megbukott, és sajnos, nem is úgy 
mint a vajas kenyér, amely rendesen a jobbik ol
dalára esik, hanem pechesen, hűvös fölmentéssel, 
mert elrontotta a dolgát valakivel, aki közel állott 
az udvarhoz. De Palinak már nem kellett pártfogás, 
— ő épp úgy divatba jött, mint egy szín vagy illat, 
amelyet fölkapnak.

Még egy kormányválság, s Tóth Pált azok kö
zött emlegették, akiket kombinációba kell venni. 
Az újságok tele voltak a nevével, három különböző 
tárcára jelölték (csak arra nem, amelyhez értett), 
s volt olyan is, amelyik a kinevezését a Haza és a 
Közügy érdekében egyenesen követelte.

Ezúttal még nem lett meg. A Haza és a Közügy 
még várhatnak, s a minisztereket különben se az 
ő érdekükben szokás kinevezni. . .  Meg aztán na
gyon is gyors lett volna . . .  De a pártkörben, az 
irányadó kaszinókban s a Ház folyosóin az volt az 
általános nézet, hogy a legközelebbi válságnál 
okvetlenül miniszter lesz. Holtbizonyos . . .



A válság nem váratott magára sokáig és a hi
vatalos lapban megjelent egy rövid közlemény, 
amely így kezdődött: „Kedves Tóth!“

Miniszter lett. S most ő ült a feleségével annak 
a kis duzzogójában (amint valaki a boudoir-t elne
vezte), s bontogatta a szerencsét kívánó leveleket, 
mint ahogy ez unalmas, de valódi történet elején 
Tardos Béla . . .

Tardos Béla már a múltaké volt, s vajmi keveset 
beszéltek róla. De Pali a feleségével, aki igen ked
ves excellenciás asszony lett, néha-néha emlegette. 
Alapjában háladatos természetű emberek voltak, 
s olykor elgondolták, hogy Tardos nélkül „valószí
nűleg“ még most is otthon ülnének Sóspatakon.

Az új miniszter megható jelét adta hálájának, 
mikor azt indítványozta egyszer a minisztertanács
ban, hogy Tardos Béla hívassék be örökös tagnak 
a főrendiházba. Igazán érdemes férfiúnak a kárpót
lása lenne ez a múltban érdemtelenül szenvedett 
mellőzésért.

A javaslatát természetesen elfogadták, s az egyik 
kollégája ezzel a kérdéssel fordult hozzá:

— Úgy-e, iskolatársad volt neked?
Tóth Pali elgondolkozott, s így szólt:
— Az isten tudja! Én valami határozottan nem 

emlékszem, de ő azt állítja.



D E M O K R Á C I A





István gróf, akit a Kossuth Lajos utcai kaszinó
ban meg a lovaregyesületben Stefinek neveztek, 
idegennyelvö irodalmakkal is foglalkozott, a kül
föld remekíróit eredetiben olvasta s a jó öreg Spiel- 
hagent is igen nagyon kedvelte. E nyájas úrnak a 
kedves könyveiből ismerkedett meg a demokrácia 
szent intézményével. Szívesen olvasta e népszerű 
lapokról, hogy mint dőlnek romba a válaszfalak az 
arisztokraták és az egyszerű polgárok között, mi
helyst az előbbiek így akarják. Különösen erős hatást 
gyakorolt rá Wilfried gróf, aki elszakad gőgös csa
ládjától, sőt lemond a gyermektelen és dúsgazdag 
tantitől rákacérkodó sokmilliós örökségről is, hogy 
a szociáldemokraták közé állva, feleségül vehesse 
egy grófi kammerdiner angyali jóságú leányát.

István gróf magas rangja ellenére lágyszívű és 
melegkedélyü fiatalember volt, aki e regény elol
vasása után elhatározta, hogy mától fogva ő is 
demokrata lesz, s példát szolgáltat a többi mágná-
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soknak, hogy mint kell viselkedni a szegény embe
rekkel szemben, akik velük egyazon istennek a ke- 
vésbbé szerencsés teremtései. Azért nem kell éppen 
a rávárakozó örökségeket feláldozni, s egy komor
nyik leányát se muszáj oltárhoz vezetni, — de ő 
bizony ezentúl nem tartja magát kivételes lénynek 
s egyenlőnek érzi magát mindenkivel. Természe
tesen csak lefelé, — fölfelé nem. Mert a grófok mind 
szerények. (Mindenesetre szerényebbek, mint a 
burzsoáziából kikerült fölfelédemokraták.)

— Méltóságos gróf úr, — jelentette az inasa. — 
A fürdő készen van.

— Köszönöm, — felelte István gróf. — Ugorjál 
bele magad, ha úgy tetszik. Ami engem illet, én ma 
gőzfürdőbe megyek.

Tamás, aki nem olvasott német regényeket és 
nem ismerte még a gazdája megváltozott világné
zetét, csodálkozva tekintett a grófra.

— Hogyan, méltóságos gróf úr? — így szólt. — 
Csak nem megy a méltóságos gróf úr egy vízbe a 
doktorokkal meg a boltosokkal?

István úr nevetett.
— Te nagyon is nagy arisztokrata vagy, Tamás. 

Próbáljvalamiveldemokratikusabbangondolkodni, 
mert máskülönben fölmondok neked. A boltosok 
és a doktorok szakasztott olyan emberek, mint mi, 
sőt néha különbek nálunk. Érted?

Tamás nem értette. Mert a komornyikok mindig 
nagyobb arisztokraták a gazdájuknál.
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Tamás tehát nem értette. De István gróf elsietett 
hazulról — természetesen gyalog, — útközben be
nézett egy trafikos boltba és leszállított árú jegyet 
váltott valamelyik gőzfürdőbe.

Ez a kaland igen új volt neki és módfelett érde
kelte, s mikor a jegyet megvette, nem érzett kisebb 
szenzációt, mint évekkel ezelőtt, amikor a kelet
indiai útjára szóló jegyfüzetet vette meg a Cook- 
irodában.

Ámde ne gúnyolódjunk fölötte, mert a fiatal gróf
nak komolyak voltak a szándékai s mikor belépett 
a nagy medencébe, ahol mindannyian egyformák 
vagyunk, egy csöppet se előkelősködött, hanem 
azt az urat, akinek a szomszédságába került, ba
rátságos szóval köszöntötte.

— Jó reggelt kívánok, — felelte ez rokonszen
ves hangon.

István úr egy nemével a tiszteletnek tekintett rá.
— Már akár doktor, akár boltos, — gondolta 

magában, — igen jó alak.
Valóban az volt. Apollói megjelenés széles vál

takkal és csinos arccal. A keze is finom, s az egyik 
ujjon élénktüzü gyémánttal ékes gyürü.

— Buta elmélet a kékvérről, — folytatta elmél
kedését a nemes gróf. — Az én ruháimban ez a 
fiatalember különb mágnás volna mint én, jól fes
tene a versenyeken, és elszédíthetné valamelyik 
cousine-omnak a fejét. Lehet, hogy a műveltsége 
meg a modora nem éppentizenhárompróbás, de így,
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ahogy most látom, igazán egészen „közénk való“ 
ember . . .

Társalgásba bocsátkozott vele.
Az ismeretlen úr szerényen, de oly ember mód

jára válaszolt, aki ismeri a világot, s nem jön za
varba, ha véleményt kell mondania valamely föl
merült kérdésről. A mi grófunk — előkelő szokás 
szerint — egy-egy francia vagy angol szót, sőt oly
kor idegennyelvü egész mondatot is beleszőtt a 
beszédébe, s abból, hogy az ifjú ember az idegensé- 
geket megértette, kedvező következtetéseket vont 
a tanultságára s a műveltségére. Szinte kíváncsi 
lett a kilétére. (Pedig a grófok nem kíváncsiak.)

— Gyakran fürdik? — kérdezte érdeklődéssel.
Mert hiszen a fürdés egyik legbiztosabb kultur-

mérő.
— Mindennap, — felelte amaz. — Rendesen na

gyon későn fekszem, s ezért életszükséglet, hogy 
fölkelés után azonnal fölfrissüljek.

— Valami újságíró lehet, — gondolta a gróf, — 
talán éjjeli szerkesztő. . .  De bárki legyen, egészen 
comme il faut-embernek látszik, akivel szemben 
igazán nem nehéz demokratának lenni.

Mikor elváltak — mert az apollótermetü ifjú át
sietett a zuhanyokhoz — a gróf kezét nyújtotta fe
léje. Először életében fogott kezet olyan halandó
val, aki nem volt bemutatva neki. De nála a mai 
napon új kurzus kezdődik, ő  mától fogva megszűnt 
arisztokrata lenni.



De ebből az alkalomból elég volt ennyi. Ha csak 
őt nem szólítják meg, ő ezúttal már nem köt másba 
bele. Végigsietett a közfürdő összes kellemetessé
gein, alája állott minden zuhanynak, játszott a víz
zel, mint egy kis gimnazista, megdögönyöztette 
magát és éhes lett, mint egy favágó.

A fürdő tőszomszédságában kisebbszerü vendég
lőt talált, melynek utcai asztalait vörös abroszok 
födték, de a paprikásillat, amely a demokratikus 
helyiségből kiáradt, izgatólag hatott a nemes grófra.

Délelőtt tizenegy órakor kevesen étkeznek Bu
dapesten. Csak egyetlen asztalnál ült két vendég, 
a többi üres maradt.

— Buta szokás, — mondta magában az újdon
sült demokrata, — hogy az emberek a vendéglők
ben, mintha félnének, külön-külön telepednek le, 
mentül messzebbre egymástól. Végre is: az embe
rek a legrosszabb esetben is emberek és a testvé
reink, és társaságban jobban ízlik az evés, mint 
egyedüliségben . . .  Ezzel az ostoba előítélettel is 
ideje már egyszer szakítani.

— Szabad? — kérdezte.
Megemelte a kalapját.
S már helyet is foglalt a két úrral szemben.
Ezek zavartan néztek egymásra, aztán fölkeltek, 

s az egyik megszólalt:
— B ocsánat. . .
Mélyen hajlongtak és letelepedtek egy másik 

asztalhoz.



István gróf utánuk ment. A demokrata még nem 
ölte meg benne a gentleman-t, és sértődött hangon 
szólt rájuk?

— Mit jelentsen ez, urak? Sértés akar ez lenni?
A másik két gentleman még nagyobb zavarba

jött. Lökdösték egymást, mig végre egyik hebegve 
válaszolt:

— A méltóságos gróf úr talán téved . . .  A mél- 
tóságos gróf úr, úgy látszik, azt hiszi, hogy mi is 
urak vagyunk . . .  pedig . . .  sajnos . .  . bocsána
tot kérünk . . .  nem tehetünk róla . . .  mit csinál
junk?

Megakadt s nem tudott tovább beszélni. A gróf 
pedig kissé izgatottan kiáltotta.

— Látom, hogy ismernek az urak, s most már 
követelem, hogy mutassák be magukat 1

Vörös lett mind a kettő, s a bátrabbik így szólt:
— Ezer bocsánatot kérünk a méltóságos gróf úrtól 

. . .  Én Jancsi volnék a Kotányi Arisztid gróf úrtól, 
ez pedig Bence, az özvegy Mihályfalvy bárónétól 
. . .  A méltóságos gróf úr persze úri embereknek 
nézett bennünket, mert most szabadságon vagyunk 
s nincs rajtunk a libériánk . . .  Ne tessék rossz né
ven v en n i. .  . Nem tehetünk róla . .  . Bocsánat! 
. .  . Fizetség!

Ez az utóbbi szó már a pincérnek szólt, mert az 
inas urak kényelmetlenül érezték magukat az előkelő 
úr társaságában, aki eközben egy távolabbi asztal
nál foglalt helyet. Ő maga is elvörösödött egy ki-
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csit, — mindig érdekesen halvány arcára pirt ön
tött a saját vakonjáró demokratizmusa.

A pincér — csak egyetlen egy lézengett az egész 
helyiségben — átvette Jancsitól és Bencétől a vil
lásreggeli árát, s aztán a gondolataiba mélyedt 
István gróf elé állt.

— Méltóztatik parancsolni?
A gróf föl se pillantott.
— Egy pohár sört és egy adag borjúpörköltet, 

— mondta.
Soha életében ilyen rendelést nem tett s talán 

még ezeket a szavakat se ejtette ki soha. De így 
gondolkozott:

— Embert az evéséről ismerik ki. Aki demokrata, 
az demokrata módjára is eszik.

— Azonnal, kérem alássanl
De nini! Ez a hang oly ismerősnek tetszik . . . 

Mintha már hallotta volna valaho l. . . S mikor a 
pincér pár perc múlva étellel-itallal visszaérkezett, 
jól megtekintette.

Semmi kétség, — a gőzfürdői ismeretség volt.
— M egtetszett éhezni a fürdőben? — kérdezte 

az bizalmasan.
— Megéheztem, — felelte a gróf kurtán.
De már kevésbbé volt éhes. Sietni kezdett. Bán

totta, hogy az isteni termetű pincér folyton előtte 
áll és kérdéseket intéz hozzá.

A sörnek egy részét otthagyta, s a pörköltnek 
is csak a felét fogyasztotta el.
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— Nem ízlik? — kérdezte a pincér.
— De igen, — felelte a gróf. — Csak sürgős a 

dolgom és félek, hogy elkésem.
Fizetett s az asztalon tekintélyes borravalót ha

gyott.
— Engedelmet kérek, — szólt barátságos han

gon a pincér, — ilyen kedves ismerőstől nem 
fogadok el borravalót.

S udvariasan visszautasította a pénzdarabot.
István gróf jónapot kívánt és távozni készült. A 

pincér végigkísérte az asztalok során s végül kezet 
nyújtott neki. A gróf két ujját tette a feléje nyújtott 
kézbe, amely már nem tűnt föl neki oly finomnak, 
mint a gőzfürdőben, s aztán elsietett, de nem oly 
gyorsan, hogy meg ne hallja fürdőbeli barátjának 
a kedveskedő kiáltását.

— Máskor is legyen szerencsénk!
így végződött a mi hősünk demokratikus pálya

futásának az első napja.

II.

A demokrata érzelmű István gróf, aki a múlt hé
ten — borzalom! — a gőzfürdőben áztatta meg a 
tagjait, így szólt tegnap Tamáshoz, a szolgájához:

— Ma délután kávéházba megyek, Tamás.
Éhez az elhatározásához, valamint a nemes gróf

egyéb cselekedeteihez, semmi köze se volt Tamás
nak, de István úr, bárhová készült, azt mindig kö-
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zölte az öreg komornyikkal, akihez gyermekkora 
óta úgy hozzászokott, mint egyéb szokásaihoz.

Tamás sóbálvány lett.
— Már megint mi jutott eszébe a gróf úrnak?
— Egy kis változatosság, Tamás, — felelte ma- 

magyarázólag a gróf.
— A mi családunkban, — mondta felsóhajtva 

Tamás, — még nem fordult elő, hogy valaki kávé
házban ozsonnázott volna.

E kifejezés alatt természetesen a Paálházy grófi 
nemzetséget értette, nem pedig a Tarhonya-famí
liát, amelynek ő volt egyik tiszteletreméltó tagja.

— Maga javíthatatlan arisztokrata, Tamás, — 
így szólt szelíd szemrehányással a gróf. — Maga 
sehogyse akar haladni az idővel. . .  Mondtam már 
nem egyszer, hogy most demokratikus áram
latok között élünk, amelyek halomra döntötték 
a régi bálványokat és az ósdi előítéleteket. Ma 
már napirenden van, hogy a grófok a rangjukon 
alul házasodnak, s ha ezt kibírja az arisztokrácia, 
akkor azt is kibírja,hogy rangján alul ozsonnázzon.

És elindult a Boston-kávéházba, amely közel fe
küdt őseinek a palotájához. Egyszerű, szolid, iga
zán demokratikus hely volt, ahová medikusok, 
tisztviselők és a környék boltosai jártak. Néhány 
ügyvéd és egy pár zsurnaliszta voltak a díszven
dégei, — nők pedig, néhány diákkisasszonyt kivéve, 
sohase fordultak meg benne. (S ez adta meg a kávé
háznak a „fashionable“ jelleget.)
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István gróf rég készül arra, hogy egy ilyen óriás 
ablaküveg mellé telepedik, s onnan szemléli az 
utcán hullámzó életet. Belépett a kávéházba, de 
nem talált üres asztalt az ablaknál, s kissé tanács
talanul nézett körül. . .  Nem kellett sokáig várnia. 
A főúr odaugrott az egyik ablakhoz, súgott néhány 
szót annak az úrnak, aki ott olvasta az újságját s 
az rögtön felkelt s egy másik asztalhoz telepedett.

— Parancsolni tessék I — így szólt a pincér, s a 
megüresedett helyhez vezette vendégét.

István úr még mindig zavarban volt. Sajnálta, 
hogy ő miatta eltessékeltek valakit, talán éppen a 
megszokott helyéről. Meg aztán hamarosan nem is 
tudta, hogy mit is rendeljen, s a pincér erre vonat
kozó kérdésére határozatlanul m ondta:

— Mit is?
— Kávét? Teát? Kakaót?
— Kávét, — felelte végre.
Gondolta, hogy a három ital közül ez a legde

mokratikusabb.
— Habbal vagy föllel ? — udvariaskodott tovább 

a pincér.
Tudta, hogy a föles kávé demokratikusabb a ha

bosnál, de irtózott tőle. Borzalommal gondolt a ka
nálról lefityegő fölrészekre, amelyek állandóan fe
nyegetik az ember écharpe-ját meg a mellényét. 
Erőt vett a demokratikus érzésein, s azt felelte :

__ Habbal.
Néhány perc múlva előtte állott egy elegáns tál- 
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cán két szép formájú kannában a kávé meg a tej 
(az utóbbi toronymagasságú habbal), és kristályos 
pohárban a kávéházak pezsgője: a pompás friss 
víz. —

— Köszönöm, — rebegte meghatottan a gróf, 
mintha mindezt ajándékba kapta volna.

Aztán betöltötte magának az illatos italt, de köz
ben észrevette, hogy mások kevésbbé fényes tál
cán s egyszerűbb kannákban kapják a kávéjukat, 
s azt a fölfedezést is tette, hogy a csészéje anyagra 
és formára nagyban különbözik a többi vendége
kétől. Az övé olyan volt, hogy előkelő jour-okon 
se kellett annál különb.

Még egy perc, s az összes külföldi újságok előtte 
hevertek, a pincér pedig állandóan mögötte tartóz
kodott, mintha csak a további parancsait várná.

. . .  A kezdetben zajos kávéház eközben kezdett 
elcsendesülni. A nagy zúgás, amelyet százötven 
embernek a társalgása szokott előidézni, halk mor- 
molássá enyhült, s a Café Boston ebben az órában 
inkább hasonlított egy templomhoz, mint egy ozson- 
názó intézményhez. Még a kanalak csengése és a 
csészék koppanása is diszkrét hangtalanságba mé- 
lyedt.

— Mi lehet ennek a gyors változásnak az oka? 
— kérdezte magában István úr.

Fürkészően pillantott körül, s meglepődve látta, 
hogy a vendégek legnagyobb részének a szeme őrá 
van függesztve, egyik a másiknak mutatja és ma-
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gyarázza őt, mint egy kiállított érdekes tárgyat, s 
hogy „figyelme tárgya lett minden figyelőnek“.

A kávéház tulajdonosa közeledett hozzá.
— Meg van elégedve, kérem, — így szólt, — 

az itallal és a kiszolgálással?
— A legnagyobb mértékben, — felelte udvaria

san a gróf. — De mondja, kérem, miért kaptam én 
extracsészét, drágább poharat mint mások? Ez
zel természetesen drágább minden, úgy-e?

— Óh, szó sincs ró la! — felelte élénken a kávés. 
— Tudjuk, kinek mi dukál, s azt akarjuk, hogy a 
helyiségünkben jól érezzék magukat a vendégeink. 
És reméljük, hogy a gróf úrhoz ezentúl gyakrabban 
lesz szerencsénk.

István úr elkedvetlenedett.
— Ismernek itt engem?
— Istenem! — kiáltotta a kávés. — Hát ki ne 

ismerné a Paálházy grófokat?
— Hát azért nyilvánul irántam ilyen érdek

lődés?
— Úgy van, méltóságos gróf úr! Mint a futótűz 

terjedt el a vendégek közt az örömhír, hogy a gróf 
úr látogatásával tisztelte meg a kávéházunkat. És 
most talán a konkurrens kávéház, — a Café W a
shington — is tudja, hogy milyen nagy úr iszik ná
lunk habos kávét. Képzelem, milyen rossz éjsza
kája lesz Kardos úrnak.

— Tessék? — kérdezte István gróf.
— Kardos úr ugyanis a Washington kávéház
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bérlője és mindig irigykedik, hogy hozzám fino
mabb vendégek járnak. Nohát ő rosszul fog aludni.

A vendégek egy része — már esteledett — kezdte 
elhagyni a kávéházat. De mindegyik akként orien
tálódott, hogy elhaladjon a grófi asztal mellett, s 
hogy alaposan szemügyre vehesse a született fő
rendet, aki kávéházban iszik tejeskávét habbal.

— Furcsa demokrácia! — gondolta István úr, — 
ahol jobban megbámulnak egy eleven mágnást, 
mint egy holt mammutot!

És elhatározta, hogy legközelebb a perifériákra 
tesz kirándulást s egy távoli városrész valamelyik 
ozsonnahelyén telepszik meg, olyan uccában, ahol 
nem ismeri minden gyerek a Paálházyakat.

Éppen fizetni készült, amikor egy fiatalember 
állott meg előtte.

— Engedje meg, gróf úr, hogy bemutatkozzak, 
— így szólt. — Gombos Szilárd hírlapíró, a Borúra 
Derű. című napilaptól. Megengedi méltóságos gróf 
úr, hogy rövid cikket vagy karcolatot írjak a gróf 
úr mai délutánjáról? Talán ezen a címen: Gróf a 
kávéházban. Igen?

Ijedten tiltakozott István úr.
— Óh ne, kérem . . .  Ne te g y e . . .  Nem enged

hetem m eg...  Bocsánatot kérek... Igazán nem ...
A kávésnak arra a kérdésére pedig, vájjon tart

sák-e fönn számára ezentúl minden délután az elő
nyös „ablak“-ot, azt felelte kissé idegesen:

— Ne tessék . . .  Nem tudom, meddig maradok
67 s



a városban . . .  Lehet, hogy már holnap elutazom 
hosszabb időre . . .

Fizetett, udvariasan köszönt, távozott és meg
vallotta magának, hogy demokratának lenni nem 
is olyan könnyű, mint eddig gondolta.

Mikor egyszer a demokraták nem engedik!

III.

Paálházy István grófnak a demokratikus kirán
dulásairól már suttogni kezdtek a Kaszinóban is, 
amelynek sárga termében egy előkelőség így nyi
latkozott:

— Unverantwortlich, wie dér Stefi sich enca- 
naille-irt.

Ezen a vidéken nem értették a fiatal grófot. Ő 
természetesen nem volt az első mágnás, aki a 
„korpa közé keveredett.“ Jusson eszünkbe a híres 
ipargróf, Zichy Jenő, aki minden kis- és nagykeres
kedőt ismert, zsidókkal ment végig karöltve az 
Andrássy-úton és tízezer pesti emberről tudta, hogy 
mennyi pénze és hány gyereke van . . .  És egyéb 
bárók és grófok is akadtak, akik a „nép“ és — ami 
még rosszabb I — a lateinerek és kereskedők közé 
vegyültek, de ezek politikusok voltak, politikai ér
dekből és egy mandátum kedvéért barátkoztak a 
Mayerekkel és Müllerekkel, a Kovácsokkal meg a 
Molnárokkal. S köztük, akik most ítélkeznek István 
gróf fölött, vannak, akik izraelita polgártársaikkal 
és hasonló fináncemberekkel láthatók az utcán, de

68



ezt meg a közgazdasági tevékenységük okolja meg, 
s a pozíció, amelyet a bankban és iparvállalatok
nál töltenek be. A busás tiszteletdíjakat és bőséges 
tantiémeket meg kell szolgálni demokratikus allű
rökkel és plebejus barátkozásokkal.

De mit keres Paálházy Stefi a purgerok között? 
A politikától irtózik, mandátum nem kell neki, köz- 
gazdasági ambíciói nincsenek, — mért deklasszi- 
rozza hát magát?

Már azzal gyanúsították némelyek, hogy írói ba
bérokra vágyik, s azért áll szóba boldoggal-bol- 
dogtalannal, hogy könyvet szerkesszen a korról, 
annak embereiről s ezeknek az erkölcseiről. Mások 
meg egyenesen azt fogták rá, hogy ízlése meghib
bant s hogy a viselkedése egy neme a morális és 
intellektuális perverzitásnak. S úgy látszik, ez utóbbi 
csoportnak van igaza, mert egy napon azt a hírt 
hozta valaki a kaszinóba, hogy a botrányok gróf ja föl
vétette magát a városrésze demokratikus klubjába.

— C’est trop fórt de cafél — kiáltották a sárga 
szalónban azok az urak, akik franciául szerettek 
beszélni.

És:
— Das ist doch zu stark! — mondották a né

met nyelv kedvelői.
Sőt akadt ott olyan is, aki magyarul adott kife

jezést a méltatlankodásának, és eképpen kesergett:
— Ez vraiment kolosszális Unbesonnenheitl

*
69



A hír igaznak bizonyult.
István gróf egy napon így szólt a háziorvosá

hoz:
—Milyen kaszinóba szokott járni,kedves doktor?
— A *-városi demokratakörbe.
— Szeretnék én is odajárni — mondotta a gróf. 

— Fölvennének oda engem?
— A kérdés az: bejönne oda a gróf úr?
— A legnagyobb örömmell Lesz szíves beaján

lani?
— Szerencsének tartom, gróf úr, s az egész klubra 

szerencse lesz.
A doktor elsietett a kör elnökéhez, egy ismert 

reklám-ügyvédhez, aki épp oly híressé tette a klub
ját, mint az őtet, s így szólt:

— Nagy újsággal jövök. Olyan tagot hozok, akire 
bizonyosan nem számíthattál.

—  ??
— Paálházy István gróf úr ajánlkozik tagnak.
— Ideje, hogy demokratizáljuk egy kissé a ka

szinónkat, — jegyezte meg az elnök, aki szeretett 
viccelni.

De azért piros lett az örömtől, s kedve lett volna 
táncolni. Egy eleven gróf a klubban! Micsoda rek
lám lesz ez a körnek! (És az ügyvédnek is!)

Az ajánlást nyomban kifüggesztették a tagok 
tábláján, s a doktor is, a prókátor is büszkén írták 
alá a nevüket.

Másnap délután már együtt ült a  választmány, 
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csupa tizenhárompróbás demokrata, s „egyhangú 
örömmel“ (a reklámelnök egészen új és szerinte 
elmés kifejezése) vették fel maguk közé a Paálhá- 
zyak nyájas utódját.

Az orvos még azon az estén bevezette az új ta
got a klubba, amelyet ez alkalomból a szokottnál 
is fényesebben világítottak ki. Igazán kedélyes és 
fesztelen hely volt ez, ahol még egy gróf is jól 
érezhette magát. S eleinte pompásan is találta ott 
magát az újonc demokrata, s csak később, amikor 
azt tapasztalta István úr, hogy ő áll a társaság kö
zéppontjában, akkor vette csak észre, hogy a de
mokráciának is megvannak a maga napfoltjai. .  . 
A sok doktor, tanár, ügyvéd, hivatalnok és keres
kedő úgy sereglettek kör éje, mintha programm- 
beszédet várnának tőle, nyilatkozatokat a politikai 
helyzetről és istentudja még miféle enunciációkat. 
Neki pedig nem volt semmi mondanivalója, ő egé
szen ártatlan gróf volt, a legszelídebb fajtából, nem 
a politikacsinálók közül való, s csak azért jött ide, 
hogy a maga szerény egyéniségével behódoljon a 
modern koreszméknek, s bizonyítani akarta, hogy 
őt a saját kasztjának hagyományai és előítéletei 
nem feszélyezik, ö  tanulni jött ide s nem tanítani, 
vagy éppen előadást tartani.

De körülötte a jó urak nem így gondolkoztak, 
ők  mingyárt első nap ki akarták élvezni az ő gróf
jukat. Mind az ajkán csüngtek, a szavait lesték, s a 
teremben olyan csend volt s olyan ünnepi hangu-
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lat, mint egy templomban. A máskör zajos helyiség 
ünnepi szentéllyé emelkedett, amelynek papja 
Paálházy gróf le tt . . .  Ám a szentélyek nem mulat
ságosak, és bizonyos idő múlva épp oly zavarban 
volt, mint azok, akik őt ünnepelték. Néhány barát
ságos kérdésre adott nyájas felelet után mindany- 
nyian elhallgattak. A polgárok, szerények akarván 
lenni, nem voltak hajlandók a szót vinni, amikor a 
klub legelőkelőbb tagja időzik köztük s tőle várták, 
hogy kezdeményezze a társalgás témáit. A gróf 
pedig, aki újoncnak érezte magát a szokatlan mi
liőben és tájékozatlanul vergődött benne, mint egy 
szabadsághoz szokott madár a szűk kalitkában, 
zavartan babrált a csinosan ápolt bajusza körül s 
félénken tekintett a primipilusokra: a reklámügy
védre, a doktorra s a választmány többi jeleseire, 
akik köréje gyűltek.

Ez a kellemetlen helyzet s e síri csend persze le
hetetlen lett volna egy főúri szalónban vagy a 
Nemzeti Kaszinóban, de itt jóidéig tartott és Paál
házy már attól félt, hogy sohase lesz vége, amikor 
végre a doktor — aki legbizalmasabb volt vele — 
megszólalt:

— A helyiségeinkkel meg van elégedve a gróf úr ?
— Pompásak, — felelte az új klubtag.
S akkor is így felelt volna, ha nem lettek volna 

pompásak.
— S a társaság hogy tetszik? — kérdezte bátor

ságra kapva az elnök úr.
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— A társaság nagyon szép, — volt az udvarias 
válasz. — Sohase kívánok magamnak jobbat.

Némi meglepődéssel néztek össze a kör tagjai, 
akik ismerték egymást, s egy közülük így szólt:

— Óh, sok kívánni való akad itt még. Van itt 
olyan vegyes elem, amelyet majd lassankint kise
lejtezünk.

Paálházy csodálkozott. A demokratakörben ve
gyesnek mondják a közönséget és selejtezni kíván
ják a társaságot! Ezt ő nem így olvasta és egészen 
másként képzelte. Egy percig arra gondolt, hogy 
az ő régi kaszinójában nem merülnek föl ilyen 
arisztokratikus gondolatok. Ott a társaság nem ve
gyes és nem kell selejtezni. . .

Újból hosszú csönd támadt, amely minden lár
mánál zavaróbb volt. A válaszmány urai azt várták 
— mert ilyenek a demokraták! — hogy a gróf őket 
szépen sorba „ki fogja tüntetni“ a megszólításával, 
de ő ezt nem tette, mert teljesen készületlen volt 
a szerepére és édeskeveset értett a demokrataság- 
hoz, amelyhez több volt a hajlandósága, mint a 
tehetsége.

A nagyúri vendég unatkozni kezdett s a többi 
urak se mulattak sokai jobban. Már nemcsak ő rág
csálta a bajuszát, de a választmányi tagok is ezt 
cselekedték kínos zavarukban. Akikpedig csupaszra 
voltak borotválva, az óraláncukkal játszottak vagy 
az ujjaikkal malmoztak. S az unatkozó gróf ezek
kel a szavakkal fordult a doktorhoz:

73



— Első látogatásnak talán elég is v o lt. . .  Nem 
mennénk? . . .  Mit gondol, doktorkám?

Elindultak. Az egész társaság elkísérte a nemes 
grófot a ruhatárig, s mintegy két tucat kézszorítás 
után a demokrataklub legújabb tagja elhagyta a 
fényes helyiséget.

Még a lépcsőn haladt lefelé, s már is húsz-har
minc lánggal kevesebb égett a term ekben. . .  A 
visszamaradtak egy ideig szótlanul álltak. Vala
hogyan többet vártak és kevesebbet kaptak, mint 
első örömükben gondolták . . .  S a reklámügyvéd 
megjegyezte:

— Félek, hogy nem sokat nyertünk ezzel a javít
hatatlan arisztokratával.

Az orvos pedig, aki — bár Paálházy gróf sohase 
volt beteg — pazar honoráriumot kapott tőle min
den esztendő végén, azt felelte:

— Egy gróf sose árt a klubban.
— De nem is sokat használ, — vitatkozott egy 

klubtag, — ha nem tudja kinyitni a száját és feudá
lis módon hallgat.

. . .  így történt, hogy a nemes grófot a saját ka
szinójában forradalmi demokratának, az új klubjá
ban pedig gögös arisztokratának nézték.



E L N Ö K V Á L A S Z T Á S





Elnököt kellett választani a jótékony nőegyesü
letben.

Az ilyen „alkotmányos mozgalom“ sehol se „zaj
lik“ le csöndesen (amint egy híres országgyűlési 
szónok egyszer megjegyezte), — s ahol sok nő van 
együtt, mind jótékony és beszédes, ott éppen nem 
folyhat le minden lárma nélkül. A zavart fokozta, 
hogy nem volt olyan elnökjelölt, akit „a közbiza
lom emelt volna a vállaira“ (ugyanannak a kitűnő
ségnek a szerencsés kifejezése), hanem többen ver
senyeztek az előkelő állás elnyerésével járó „győ
zelmi pálmáért“. S volt néhány oly jelölt is, akinek 
a saját egészen biztos szavazatán kívül is volt egy
két valószínű voksa.

Sok eredménytelen disputa után, amely bizony 
az utcára is kihallatszott, abban állapodtak meg, 
hogy a választási aktust megelőzőleg értekezletet 
tartanak egyesség megkísértése, vagy legalább a 
jelöltek számának kevesbítése végett. Ez az eszme
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természetesen a titkáré volt, egy közigazgatási 
ügyekben igen jártas úriemberé, akire a nőegye
sület vezérhölgyei úgy tekintettek le, mint egy ritka 
bölcs s a szöget mindig a fején találó férfiúra.

Ennek az értekezletnek a lefolyása körülbelül a 
következő volt:

A „bölcs férfiú“ mindenekelőtt korelnöknek a 
választását hozta javaslatba. Mintegy húszán, az 
idősebbek, ellenezték az indítványt. Azt mondták, 
és pedig egyszerre, hogy elnököljön a titkár úr. 
Ellenben ugyancsak húszán, a fiatalabb hölgyek, 
pártolták a javaslatot s azt erősítgették, és pedig 
egyszerre, hogy a titkár nem elnökölhet, a nőegy
let a nőké, s csak „az ő kebelükből“ választható a 
korelnök, csakúgy, mint az egyesületi elnök. S a 
szemlélő itt arra a meglepő tapasztalásra jutha
tott, hogy nemcsak a férfiakban, de az asszonyok
ban is van némi hiúság, hogy olykor a nők se sze
retnek legvénebbek lenni a társaságban, s hogy az 
öregséggel járó tekintélyt szívesen odaadnák az 
ifjúsággal kapcsolatos gyönyörökért. De szeren
csére e jó teremtések, akik a saját életük korát so
hase ismerik pontosan, a barátnőikét annál jobban 
tudják s így sikerült a korelnöklésre legalkalmasabb 
lady-t leleplezni egy élénk színekbe öltözött s ka- 
céran viselkedő fiatal hölgy személyében, akiről 
köztudomású, hogy harmincöt év előtt járt először 
jegyben s huszonnyolc esztendő előtt ment másod
szor férjhez.



ő  nagysága azzal a kijelentéssel, hogy „érdeme
sebb“ (értsd: öregebbek) elől üli el az elnöki szé
ket, megnyitotta az értekezletet s fölkérte a  titkárt, 
hogy mint jegyzőkönyvvezető, mint előadó, mint 
ügyész és mint „minden egyéb“ közreműködni szí
veskedjék.

A titkár síri zajban fogott a beszédébe, amelyet 
tévedésből így kezdett:

— Tisztelt Uraim!
Nagy kacagás. _
A jeles férfiú elpirult s a következő nem sokkal 

találóbb megszólitással é lt:
— Igen tisztelt hölgyeim és uraim!
Hisztériás nevetés, amely csak akkor kezdett

enyhülni, amikor végre az előadó úr eltalálta azt 
a szót, amely legjobban felelt meg a helyzetnek:

— Igen tisztelt hölgyeim! Nagyságos Asszo
nyok!

A többi, amit „meghatottságtól reszkető hangon“ 
mondott, nem volt se érdekes, se nevetséges. Arra 
kérte a hölgyeket, hogy emelkedjenek föl a hely
zet magaslatára, tiszteljék az ősz hajakat, hajolja
nak meg a tekintélyek előtt, szeressék az erényt 
és a hazát, nyugodjanak bele a többség határoza
tába, legyenek férfiak, tanúsítsanak alkotmányos 
érzületet, ne beszéljenek egyszerre valamennyien, 
ne hallgassanak az eszükre (mert ki tudja minő bo
londot tanácsol az nekik), hanem a szívükre, ne 
hajoljanak ki az ablakon, mert az veszélyes. És csak
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jó könyveket olvassanak és zsebkendőiket a sze
gények könnyeinek felszárítására használják fel.

A titkár úr beszédét csak az a néhány süket asz- 
szonyság kísérte figyelemmel, akik nem hallották 
a szomszédnőik fejtegetéseit a cselédkérdésről, az 
új divatról s a tegnapi pletykáról. S ez a néhány 
hölgy, aki egy szót se hallott s egy betűt se értett 
a beszédből, viharosan helyeselte annak minden 
mondatát s a végén közülök egy azt kiáltotta :

— De hát ki legyen az elnök?
— Nézetem szerint — felelte a titkár, — az volna 

legcélszerűbb, ha teljes nyíltsággal, minden gêne 
félretételével nyilatkoznának a hölgyek a jelöltjeik
ről s amennyiben sikerül egymást meggyőzniük, 
az választassék meg, aki a legtöbb rokonszenvet 
tudja a „hölgyek kebeléből“ kiváltani.

(Zárójel között jegyzem meg, hogy az előadó 
úrnak ez igen kedvelt és gyakran hangoztatott ki
fejezése volt. A választmányi hölgyek egy részé
nek nem is tetszett, hogy a kebelüket olyan sok
szor hangoztatják s némelyek bizonyos frivolitást, 
sőt egyenesen arroganciát láttak abban, hogy a 
bájaikat ilyen módon emlegetik. Szó volt már arról 
is, hogy e hangulatukról a titkár urat értesítik, de 
a szebb formájú hölgyek megakadályozták ezt a 
lépést. Ők ezt a kifejezést nem találták egy csöp
pet se sértőnek.)

Egyszerre tizenöt-húsz név hallatszott a terem
ben.



A titkár csöngetett.
— Bocsánat, nagyságos asszonyok! — szólalt 

meg az előadó. — Ez így nem megy. így nem fog
juk megismerni a közhangulatot. Majd én fölolva- 
som a választmányi hölgyek neveit sorban s Önök 
nyilatkozni fognak róluk. Amelyiknek a neve az 
Önök keblének a húrjait legélénkebben fogja meg- 
rezdíteni, az lesz a győztes.

Ez a propozició tetszett.
— Tehát — így szólt a titkár.
És folytatta is nyomban, elmondván az első szót:
— Agárdynél
A név viselője elpirult, mert komolyan kívánt 

elnök lenni.
De most az történt, ami nagy ritkaság a nőgyü- 

léseken. Olyan csend lett, hogy — amint mondani 
szokás — a légy zöngését is meg lehetett hallani.

— Kíván szólani valaki? — kérdezte egy képvi
selőházi elnök ünnepiességével a titkár.

A csend, ha ugyan lehetséges, még nagyobb, 
szinte kiáltó lett. Ügy látszik, Agárdynét az érte
kezlet nem kívánja elnöknőnek.

— Bogárdyné! — olvasta a titkár.
A nevezett úrinő, mikor a nevét hallotta, feszen

gett a széken, de a csend tovább tartott. Nagyon 
beszédes csend volt ez, amely nyilvánvalóvá tette, 
hogy Bogárdynénak sincsen számbavehető pártja.

— Csanyugáné! — folytatta az előadó.
Önagysága nem volt jelen az értekezleten s ta-
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Ián ennek tulajdonítható, hogy a csendet viharos 
lárma váltotta föl, amelyből leghatározottabban ez 
a két szó hallatszott k i:

— Nem kell!
Valószínű, hogy Csanyugánénak sincs abszolút 

többsége.
— Dombrádynél — hangzott az elnöki pulpi

tusról.
— Éljen I — kiáltotta egy hang.
Mások zúgtak. És egy asszonyság, maga is elnök

jelölt, egészen hangosan kiáltotta:
— Nem való elnöknek!
— Miért? — kérdezte az éljenző.
— Azért, mert nagyon jó szíve van, s az egylet 

egész vagyonát odaadná a szegényeknek I
Dombrádyné is megbukott, mert — amint látjuk 

— jótékonysági ügyek intézésére nem tartják al
kalmasnak a jótékony érzésűeket.

— Fabriciuszné! — hangzott az emelvényről.
— Jelen! — kiáltott a kérdéses úrhölgy.
Ám a jelenléte alighanem bénítólag hatott a töb

biek nézetnyilvánítására, mert másnak a szavát 
nem lehetett hallani. Az a kínos csönd állott be 
megint, amely — mint mondani szokták — vihar
nak az előjele.

A vihar valóban kitört, de nem állott semmi 
összeköttetésben Fabriciusznéval, aki épp olyan 
csöndesen bukott meg, mint amilyen hangosan szo
kott társalogni.



A vihar akkor tört ki, amikor a titkár a Garam- 
bolyiné széphangzású nevét említette.

Itt már egyes abcug kiáltások is hallatszottak, s 
egy szókimondó asszonyság, aki arról volt híres, 
hogy nem a francia királyi udvar, hanem egy vidéki 
magyar baromfiudvar ékes nyelvén szokta kifejezni 
az érzelmeit, egyenesen kimondotta, hogy:

— Köll a fenének!
Garambolyiné is megbukottnak volt tekinthető, 

s a jelöltek sorsa ugyanaz volt az ábécé legvégéig.
A titkár is belátta, hogy az általa javasolt és csal

hatatlannak hitt módszer nem vezet eredményre. 
A néphangulat ily módon nem volt megállapítható.

Mint a közigazgatásban jártas férfiúnak most az 
az ötlete támadt, hogy próbaszavazást rendez.

— Hölgyeim 1 — így szólt. — Nézzék ezt a ka
lapot !

Férfikalap lévén nem sokáig nézték, s a titkár 
folytatta:

— Mindenki fölírja egy cédulára annak a tagtár
sának a nevét, akit elnöknek óhajt, s a szavazólap
ját beledobja ebbe a kalapba. Megértették?

— Igen! Nem! — hangzott mindenfelől.
— Akire a legtöbb szavazat esik, az lesz a hiva

talos jelölt, s a választás alkalmával mindenki kö
teles lesz őrá szavazni. Méltóztattak megérteni?

— Igen! Nem! — volt a felelet megint.
Egy hölgy kérdést intézett a titkárhoz:
— Szabad az embernek saját magára szavazni?
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— Hogyne! — felelte az. — Csak tessék! És ne 
zsenirozza m ag á t. . . Hiszen a voksolás titkos!

— Dehogy titkos! — vitatkozott az önjelölt. — 
Megismerik az ember írását!

— Hát tessék elváltoztatni a kezeírását, — taná
csolta az egyesület bölcse.

— Az ám, ha tudnám! — sóhajtotta őszinte fáj
dalommal a hölgy.

S már írta is egy papírszeletre a — nevét.
A próbaszavazás szabályszerűen folyt le s a kö

vetkező eredménnyel járt:
Beadtak összesen negyven szavazatot, amelyek 

közül harmincnyolcán egy-egy voksot kaptak, míg 
Némethyné úrasszony a dicső küzdelemben kettőt 
nyert el. Valószínű, hogy egy ambiciómentes asz- 
szonyságot kivéve — aki Némethynét tisztelte meg 
a bizalmával — a jelenlevő hölgyek mind önnön- 
magukra szavaztak, míg az optimista világnézet 
hívei arról voltak meggyőződve, hogy mindenki a 
szomszédnője nevét írta a cédulájára. Nos, az ilyen 
kabinettitkokat mindig a szerző tudja a legjobban, 
és én mondhatom önöknek, hogy az optimista vi
lágnézet hívei ebben az esetben is tévedtek.

A titkár kijelentette, hogy a „nagy többség“ Né
methyné úrnő őnagyságát óhajtja elnöknek, az 
utóbbi pedig kijelentette, hogy meghajol a közbi
zalom e megható módon történt megnyilvánulása 
előtt, elfogadja a jelöltséget, és kifejtette a pénz
ügyi programmját, amely abból állott, hogy a női
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szív nem nézheti a nyomort s hogy ennek enyhí
tésére minden idejét fel fogja áldozni. (A nyomor 
tudniillik idővel szokott enyhülni.)

Az értekezlet a titkár zárószavaival ért véget, 
amelyekben a női keblek a szokott módon emel
kedtek és domborultak.

Az olvasó valószínűleg kíváncsi, hogy a jövő hé
ten megtartandó közgyűlésen kit választanak meg 
elnöknek. Én is.





J U B I L E U M





Takács Lőrinc úrnak, az első takarékpénztár igaz
gatójának a jubileumára készültek Dagován. A ̂ ép- 
szerű öregúr negyven esztendeig vezette a „vi
rágzó“ pénzintézetet, amely harminc évnél tovább 
magas kamatra, de szívesen adott kölcsönöket be- 
táblázás, jó kezesek és egyéb elfogadható biztosí
tékok mellett a hitelre szorult kisebb egzisztenciák
nak. S bár a jó vidéki intézet újabban, a változott 
közgazdasági viszonyok folytán már csak alig-alig 
folyósított kölcsönöket, sőt a betéteket is nehezen 
és kis rátákban fizette vissza az aggódó hitelezők
nek, az öreg direktort mégis kedvelték, sőt a pol
gárság — mintha az élet nem volna amúgy is elég 
szomorú — jubileumot rendezett neki annak az 
örömére, hogy a derék férfiú immár négy évtized 
óta fejt ki „áldásdús“ közgazdasági tevékenységet.

A jubileumi bizottság kijárta, hogy Takács uram 
kitüntetést is kapj on, amellyel majd a „ nagy nap “-on,
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díszközgyűlésen, fogja fölruházni a jeles hazafit a 
megyei főispán, aki egyszersmind védnöke vagy 
díszelnöke volt a város és megye színéből-javából 
alakult nagy bizottságnak, amely more patrio egy se
reg al-, szűk- és mégszükebb bizottságra oszlott. 
E fiókbizottságoknak élén természetesen szintén 
elnökök és titkárok álltak, akik az ünnepség sikere 
érdekében lázas tevékenységet fejtettek ki, — sok
kal lázasabbat, mint amilyen az igazgató úr finan
ciális tevékenysége volt, amely apró hitelek nyúj
tásában és nagyobbaknak a megtagadásában me
rült k i . . .  Nem csoda, hogy a sok elnök és egyéb 
dignitárius ily tűzzel dolgozott. A városban még 
sohasem ülhettek hasonló ünnepet. Dagován és vi
dékén még nem jubiláltak senkit. E máskülönben na
gyon termékeny vidék (óh! igen sok kukorica tud itt 
megteremni egy holdon!) még nem keltett ki magá
ból jubileumképes polgárt s a dagovaiak őszintén 
örültek, hogy végre találtak egyet, akivel odapará
dézhatnak az ország színe elé. Áldott legyen a neve 
annak, aki e jubiláris évfordulóra az irányadó kö
rök figyelmét fölhívta! Ez a szemfüles ügyességű 
ember — maradjon a szó köztünk! — nem kisebb 
egyéniség volt, mint Takács Lőrinc urambátyám 
maga, aki addig és annyiszor emlegette a negyven
éves önzetlen szolgálatait, amíg végre akadt egy 
jólelkü barátja, aki más jólelküektől egyszer meg
kérdezte: „Hogy volna az, ha a Takács bácsi jubi
leumát megülnénk ? Ez nekünk nem kerülne sokba
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és neki örömet szerezne“. Nincsen ebben a dolog
ban semmi erkölcstelen, — tíz jubileum közül leg
kevesebb kilenc így jön létre s talán még Edison 
is hasztalan várna a jubileumára, ha annak a ren
dezését egészen másokra bízná . . .  A dagovaiak 
szívesen karolták föl az eszmét. Az eféle ünnep
ségek — gondolták — csak előnyére lehetnek a vá
rosnak és jótékonyan hatnak a társadalmi élet 
élénkítésére. És megindították a mozgalmat.

Ha Takács bácsi nem is volt nagy lumen, azt se 
lehetett rá mondani, hogy pont a feje lágyára poty- 
tyant, — olyan középszernek tekintették mindig, 
akire a szerény képességei miatt senki se irigyke
dik s akitől ilyformán még egy jubileumot se saj
náltak. Végre is: „alapított“ valamit és ^ e s z te n 
deig egyfolytában húzta az igát és a velejáró cse
kély fizetést és tantiémet. Az ünneprendezők úgy 
okoskodtak, hogy ha valaki négy ven évig megtudott 
maradni egy olyan hivatalban, ahol pénzt kezelnek, 
és nem sikkasztott, már ezzel a negatív erénnyel 
rászolgált arra, hogy kapjon egy kis ordót vagy egy 
hangzatos címet, amely egyszerre nagyságos úrrá 
teszi az embert s annak idejében ott díszeleghet 
majd a jó úr pártacéduláján.

Fájdalom, ezt a szomorú nyomtatványt előbb 
kellett kinyomatni, mint a közügy érdekében kívá
natosnak mutatkozott. Mikor a kitüntetés ügye már 
keresztülment az összes retortákon (a miniszterta
nácson is), a jubiláns nagyságos urasága már holt-
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bizonyos volt, a készülő ünnep szereplői az üdvözlő 
beszédeiket is bemagolták s az aranyszegélyü, dí
szesnyomású meghívók is elhagyták a sajtót, akkor 
Takács Lőrinc uram, aki azelőtt mindent alaposan 
meggondolt s hebehurgyán semmit se cselekedett, 
Takács Lőrinc se szó se beszéd, hirtelen, negyven- 
nyolc órával mielőtt „fölvirradt volna a dicső nap 
hajnala“, meghalt, s a saját fölmagasztalása elől a 
másvilágra szökött.

A helyi újságok persze tőlük telhetőleg (és mi 
nem telik az újságoktól, főleg a helyiektől I) szépí
tették a magában is elég gyászos esetet, azt írván, 
hogy a szerénységéről messze földön híres férfiú 
„élete virágjában“ (hetven esztendős korában!) 
azért halt meg ilyen váratlanul, hogy kikerülje a 
neki bizonyára igen kellemetlen és nagyon terhes 
ünnepeltetést. Szépítették az esetet és túlozták az 
erényeit, mert Takács bácsi — amint a közelebbi 
ismerősei nagyon jól tudták!—éppen nem volt sze
rény ember, a jó úr repeső örömmel várta a jubi
leum napját s ő kilincselt a legtöbbet a főispánnál 
a kitüntetése érdekében, s a pénzintézet hátramoz- 
ditóinak is ő szuggerálta, hogy a jubiláns életnagy
ságú arcképe mily jól fog festeni a tanácskozó-te
rem falán!

S mikor már minden jól el van intézve s végre 
Dagován is történhetne olyan „a helyi kereteken 
túláradó esemény“ (idézet az egyik újságcikkből), 
amelyről a budapesti sajtó is hasábos tudósításo-
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kát közölhetne, akkor ez a szerencsétlen flótás, aki 
egész életében a leggyakorlatibb emberek egyike 
volt, elköveti azt a meggondolatlanságot, hogy épp 
akkor hal meg, amikor száz meg száz torok készül 
őt éltetni az emberi életkor legvégső határáig.

. . .  A jeles férfiú halála korántsem volt oly ka
tasztrofális jellegű, mint ahogy azt a hírlapok beál
lították. Családja nem maradt az elhunyt finánc
kapacitásnak s a vagyonát távoli rokonok örököl
ték, akiknek szívfájdalmát a hagyaték fölosztása 
alkalmával bizonyosan fölmerülő súrlódások majd 
könnyen csillapítják, a takarékpénztár pedig min
den nagyobb rázkódás nélkül fogja a csapást 
kiheverni, mert a helyettes igazgató, aki most a 
ranglétrán előlép, százszorannyit (bár még így se 
valami igen sokat) ért a financiákhoz, mint a Meg
boldogult.

Akikre e hirtelen haláleset szörnyű csapásként, — 
egyenesenmenykőcsapásként—hatott, a jubileumi 
bizottsági tagok voltak, akik az ünnepséget előké
szítették, a beszédeket, amelyeket tartani szándé
koztak — mert az ilyen dolgokkal nem tanácsos az 
utolsó pillanatig várni! — már be is tanulták, sőt 
közülök többen (frakkvasalás, kesztyütisztítás, stb.) 
költségekbe is verték magukat. Takács Lőrinc uram 
halála ez urak körében érthető megdöbbenést, sőt 
megbotránkozást keltett. Különösen a megyei fő
jegyző (akiről ebből az alkalomból éppen század- 
szor konstatálta az egyik helyi lap, hogy „arany-
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tollú“, s így ő is bátran jubilálhatna!), a kiszemelt 
ünnepi szónok esett kétségbe, hogy hiába tanulta 
be a huszonöt percig tartó ünnepi dísz- és dicsbe
szédét, amelynek a végén a főispán intésére kellett 
volna lehullani a lepelnek a jubiláns portréjáról. Ez 
a kitűnő közéleti egyéniség egyenesen személyes 
inzultusnak tartotta, hogy az igazgató úr, akinek a 
személyével ő annyit foglalatoskodott s akinek a 
dicsőítésére egész tanulmányt szentelt (a Macau
lay modorában), amelybe egész istenadta tehetsé
gét (és Kossuthnak, Kölcseynek és Beöthy Zsoltnak 
nem egy szép frázisát) belefektette, őt a legválsá
gosabb órában ily hűtlenül cserbenhagyta.

A főjegyző úr — valljuk meg — ezt a jubileu
mot inkább tekintette a maga ünnepének, mint a 
jubilánsénak. Azt hitte, most „kitesz magáért“, 
magára vonja a közönség, az irányadó körök s a 
kormány figyelmét, s ki tudja, bizonyos idő múlva 
nem ő lesz-e az, akit e sikerült főpróba után fé
nyes díszelőadással fognak ünnepelni? (Mert az idő 
múlik s egyszerre csak itt van a huszonötéves jubi
leum!) Nagyon sajnálta a szép alkotását s megpró
bálta gyászbeszéddé gyúrni át a szónoklatát. De a 
műtét nem sikerült, — az eset inoperábilisnak bi
zonyult. Ennélfogva még jobban elkeseredett és 
ahelyett, hogy könnyeket ontott volna nemes öreg 
barátja elvesztésén, magában önző kutyának és 
vén gazembernek nevezte, aki ilyen gálád módon 
fosztja meg az embert attól a lehetőségtől, hogy
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észrevétesse magát. Aki ismeri a megyei hatal
masságok lélektanát, nem fog ezen csodálkozni. 
E jó urak azt a munkát, amelyért — úgy ahogy — 
megfizetik őket, csak immel-ámmal végzik, de az 
ingyeneset, a tiszteletbelit, azt, amire ráfizetnek, a 
legnagyobb lelkesedéssel intézik el. Ezen a téren 
soha sincs restancia s míg az íróasztalukon halomra 
nő a föl nem dolgozott akta, a társadalmi, politi
kai, jótékonysági és vigalmi dolgokat — mint az 
ilyen jubileumit is — egy jobb ügyhöz méltó ide
alizmussal látják el. Ez az egész bizottság úgy dol
gozott hetekig a Takács bácsi jubileumán, mintha 
a számonkérő szék meg a belügyminiszter ült volna 
a nyakán s most ez a szép erőkifejtés mind kárba- 
vesszen?! Nem, ennek nem szabad megtörténnie!

II.

A főnótárius úr és társai lehorgasztott fejjel, méla 
szomorúsággal haladtak a dicsőült hazafi koporsója 
után s csak ők tudták, hogy ez a borongó bánat 
nem az igazgató úr halála, hanem az ünnepély el
maradása miatt sorvasztja őket. A helyi lapok, mint 
rendesen, most is naivak voltak s a gyászszertar
tásról szóló tudósításukban azt állapították meg, 
hogy soha ebben a vármegyében még „közéleti 
férfiú“-nak a halála ilyen fájó részvétet nem váltott 
ki a polgárságból s hogy el lehet mondani, miképp 
az egész intelligencia (értsd: jubileumi bizottság)

95



olyan érzésekkel kísérte a halottat, mintha annak 
minden egyes tagja az édes testvérét temetné. A 
komor gyászmenet s az impozáns módon megnyil
vánuló általános részvét — írták — mintegy jelez
ték, hogy milyen fényes lett volna a kitűnő férfiú 
jubileumi ünnepsége, ha a Párkák idő előtt el nem 
metszették volna munkás életének a fonalát. Ami
lyen szomorú volt a temetés, olyan vidám lett volna 
a jubileumi

Az „aranytollú“ a gyászszertartás után se tért a 
dolog fölött napirendre, és semmiképp se tudott 
megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy Takács 
bácsival a jubileum eszméje is el legyen temetve. 
Ismerte-e a régi adomát, amelyet majd azonnal el
mondok, vagy nem ismerte, nem tudom, de olyas 
valamit eszelt ki, ami nagyon hasonlított hozzá.

Egy poéta sírverset készített egy haldokló ré
szére, de az — bár 3—4 orvos is járt hozzá — föl
gyógyult s a versre, egyelőre legalább, nem volt 
szükség. De a költőnek pénz kellett s azért hirde
tést tett közzé a lapokban, amely szerint „egy jól 
sikerült sírvershez alkalmas halottat keres.“ A le
leményes főjegyző is arra gondolt, hogy ha már 
készen van a jubileumi beszéd s az, akinek készült, 
nem hallgathatja azt meg, keresni kell hozzá egy 
alkalmas jubilánst.



A temetés után való nap az arany toll így szólt 
a főispánhoz, akit sietett a hivatalában fölkeresni:

— A takarék igazgatóját szerencsésen eltemet
tük, de a jubileumért kár. Azt mégis meg kellene 
tartani.

— Bolond beszéd! — raccsolta rá a főispán. — 
Halottat nem szokás jubilálni. Legfeljebb gyászün
nepélyt lehetne neki rendezni, de hát érdemes-e? 
Családja, amelynek örömet szerezhetnénk vele, 
nem m aradt... Én azt hiszem, temessük el az ügyet 
alaposan és ne csináljunk magunknak fölösleges 
alkalmatlanságot.

— Nem is úgy gondoltam, — magyarázta ki ma
gát a főjegyző. — De mivelhogy már annyi és oly 
költséges előkészületet tettünk, baj lenne, ha ez 
mind kárba veszne.

— Nem tudom, hová akarsz kilyukadni.
A vármegye tolla tudta, hogy a főispáni titkár 

(ügyes, szépstílusú fiatalember) már a múlt héten 
elkészítette a principálisa beszédét, amelyet az a 
banketten mondott volna el rögtönzésképpen az 
ünnepeltre s nem kételkedett, hogy Öméltósága azt 
már bizonyosan be is vágta s búsulni fog, hogy 
nem lesz módjában azt mindenkinek nagy bámu
latára elmésen improvizálni. Tehát így szólt:

— Keresnünk kellene valakit, valami érdemes
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férfiút, akit a Megboldogult helyett meg lehetne 
jubilálni.

— Nem rossz gondolat, — felelte a megy ciá
nok. — Sohase rossz, ha ünnepségek vannak a vi
déken, amelyekről képeket hozhat az „Érdekes 
Újság“ meg a „Tolnai Világlap“-ja, s „odafönt“ lát
ják, hogy erre mifelénk is vannak jeles kapacitá
sok, buzgó közügyi férfiak, akik rászolgáltak a köz- 
becsülésre.

— Végtelenül örülök, hogy te is ezen a vélemé
nyen vagy Méltóságos uram s most már csak az a 
kérdés, hogy kit ünnepeljünk?

Jóízüt nevetett a főispán, akit láthatóan mulat
tatott a dolog. Hogy’ fognak efölött odafönt ne
vetni a pártklubban meg a kaszinóban I Hiába, ez 
a jó vidék csak vidék marad!

— Nos hát, — mosolygott, — kit hozzunk terí
tékre?

S aztán hivatalos ábrázatot öltve folytatta:
— Elvárom a főjegyző úrnak idevonatkozó elő

terjesztését.
— Méltóságodnak kell legjobban tudni, hogy kit 

tüntetne ki a legszívesebben.
— Nekem mindegy, ha csak kormánypárti és az 

előélete nem botrányos. . .  Majd megbeszéljük. . .
— Igen, igen . . .  Legjobb lesz tán, ha kegyes 

leszel még egyszer összehívni a bizottságot, hogy 
az likvidálja le a Takács-ünnepséget és üsse nyélbe 
annak a polgártársnak a jubileumát, akit a bizott-
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ság és a Te bölcsességed erre alkalmasnak fog 
találni.

— All right! készítsétek el a meghívókat, majd 
aláírom őket.

Ebben maradtak.

IV.

A Takács-bizottságnak nem egy tagja volt a fő
jegyzőéhez hasonló helyzetben. Az árvaszéki elnök 
például, egy az emlékezőtehetségével mintegy húsz 
év óta hadilábon álló öregúr, hetek óta memori
zálta a felköszöntőjét, amellyel a díszlakomán kí
vánt volna hosszú életet és minden egyéb jókat az 
ország legkitűnőbb főispánjának. (Az országnak 
tudniillik annyi legkitűnőbb főispánja van, ahány 
vármegyéje.) A közjegyző, aki a programm-készítő 
bizottság élén fejtett ki elismerésreméltó tevékeny
séget, szintén nem győzte sajnálni a gyönyörű ün- 
neplési tervet, amelyet a jubiláns kellően meg nem 
gondolt hirtelen elhalálozása agyonütött. S még 
egy sereg bizottsági tag, aki búsult, hogy nem 
játszhatja el azt a szép szerepet, amelyet a jubileum 
körül vállalt. Vidéken még igen komolyan veszik 
az ilyen ünnepséget, amelynek nemcsak az örül, 
akinek rendezik, de néha az is, aki rendezi. . .  A 
komitéből, amelyet Takács uram temetése után 
összehívtak, nem hiányzott senki (a tanfelügyelőt 
kivéve, aki épp inspekciós úton járt valamelyik 
szomszéd községben) s a főispán szomorúan kon-
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statálta, hogy a közigazgatási bizottság ülései iránt 
távolról se nyilvánul meg hasonló érdeklődés. De 
magának őszintén bevallotta, hogy ő is jobban 
szereti az ilyen némi szórakozással is kecsegtető 
társadalmi ügyet, mint a tisztán politikait és admi
nisztrációsat, amely oly sok kedvetlenséggel jár, s 
amelynek a körében olykor bizony kénytelen fe
gyelmieket is elrendelni az ember. A jubileumi bi
zottságnak a tanácskozásaiból nem támadhatnak 
hasonló kellemetlenségek . . .

A meghívottak pedig úgy okoskodtak, hogy ha 
már jubiláns hiányában nincsen jubileum, legyen 
legalább mentül több ülés és értekezlet, ez a leg
kedvesebb — mert legkevésbbé komoly — minden 
polgári foglalatosság között. S az örömük igazán 
őszinte volt és szívből fakadt, amikor a főispán úr 
megnyitván az ülést, mingyárt annak a nézetének 
sietett kifejezést adni, hogy azért mert a jubiláns 
meghalt (nyugodjék békében!), azért a jubileumi 
bizottságnak nem kell feloszlani. Maradjon az per- 
manenciában, — javasolta Öméltósága — s hozzon 
határozatot arról, hogy a „változott viszonyok kö
zött“ kinek a jubileumát óhajtja megünnepelni. 
Mert ez a bizottság olyan remek ünneptervezetet 
dolgozott ki, föladatának mindenképpen annyira a 
magaslatán állott s olyan mintabizottságnak bizo
nyult, hogy pótolhatatlan kár volna, ha nem mű
ködne tovább s nem találna e város jelesei között 
olyan férfiút, akire átplántálhatná azt a szeretetet,
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amellyel néhai Takács Lőrinc személye iránt visel
tetett s a lelkesedésnek azt a nemes hevét, amely- 
lyel megboldogult barátunknak a hervadhatatlan 
érdemeit kívánta megkoszorúzni. A bizottságnak
— a méltóságos úr szerény, de irányadó véleménye 
szerint — tovább kell dolgoznia, és találnia kell 
valakit, aki méltó e fáradozásra és a polgárság el
ismerésére. Hadd lássa az ország és a világ, hogy 
városunknak nemcsak egy kitűnősége van.

A helyeslés általános volt, nemcsak azért, mert 
a főispánok előterjesztései rendesen helyesléssel 
szoktak találkozni, de azért is, mert Öméltósága 
ezúttal valóban a hallgatóságnak a leikéből beszélt. 
Ez a beszéd akkor is tetszett volna, ha azt vélet
lenül egy adótiszt mondja el. De bele kell nyugod
nunk, hogy a tetszésre találó szavak rendesen elő
kelő uraknak az ajkairól hangzanak el . . . Csak 
egyetlen ember mondott ellent, az éles eszéről s a 
disputáló kedvéről híres Darnya Tamás ügyvéd.

— Ez nem felel meg a törvényes gyakorlatnak.
— így argumentált. — Ezt a bizottságot, „amely
nek szerencsés vagyok tagja lehetni“, azért küldte 
ki az elhunyt polgártársunk ünneplésére összehí
vott értekezlet, hogy Takács Lőrinc jubileumát ren
dezze, — nincs tehát jogunk másnak, mint őneki 
rendezni emlékünnepet. S ha ily irányú határoza
tot hoz a bizottság, én azt megfelebbezem.

— Hová? — kérdezte gúnyosan a főispán.
— A sóhivatalbal — kiáltották többen.
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A tiltakozót lehurrogták (talán azért, mert ki
vételesképpen igaza volt, s az igazságnak sokszor 
ez a sorsa) s egy szavazat hijján az összes vok- 
sokkal elfogadták az elnöklő főispán fülbemászó 
javaslatát.

S megindult a vita afölött, ki legyen az az érde
mes férfiú, akinek a nevét a bizottság ezentúl viseli.

A polgármester szólt elsőnek a tárgyhoz.
— Hála istennek — úgymond, — érdemes fér

fiakban itt nincs hiány, s ha kitűnő emberekkel 
akarunk a nyilvánosság fóruma elé járulni, bizony 
ilyeneket nem kérünk kölcsön a szomszéd városok
tól, sőt mi adhatunk kölcsön nekik. El lehet mon
dani, hogy például itt ebben a tiszteletreméltó 
gyülekezetben mindenki, aki itt helyet foglal, épp 
oly mértékben volna méltó az ünneplésre, mint 
dícsőült öreg barátunk volt. (Néhány hónap múlva 
általános tisztújítás lesz, s ebben az időtájban így 
szoktak beszélni a polgármesterek). De hát e kér
dés megoldásánál két nehézség merül föl. (Halljuk! 
Halljuk!) Először is, annak a derék polgártársnak, 
aki szóba jöhet, pont 25, 30, 40 vagy 50 év óta kell 
közpályán működni; másodszor pedig népszerűnek 
kell neki lenni. Ha nem örvend bizonyos fokú nép
szerűségnek, akkor hiábavaló minden erőlködés, a 
jubileuma nem sikerülhet, mert a magyar ember 
csak olyan honfitársáért tud lelkesedni, akit nem
csak tisztel, de szeret is . .. És most bocsánatot ké
rek, ha elkövetem azt a látszólagos szerénytelen-
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séget, hogy magamról szólok egy pár szót, amit 
bátran tehetek, mert a jubileum kérdésében anél
kül, hogy jury-tag lennék (derültség) versenyen kí
vül állok. Azt akarom ugyanis konstatálni, hogy 
hála a saját igénytelenségemnek s a barátaim me
leg szívérzéseinek, meglehetősen népszerű vagyok 
az én szeretett városomban (Éljen! Éljen!) és ebben 
az ügyben még se jöhetnék kombinációba. Mert 
tegyük föl azt az el sem képzelhető esetet, hogy 
közületek valaki ebben a percben én rám gondolna, 
akkor nemcsak azért kellene tiltakoznom az ünne- 
peltetés ellen, mert minden ide célzó velleitás tá
vol áll tőlem s a szerénységem nem győzne pirulni 
minden e tartózkodásomat sértő ilyen kísérlet el
len, de ezt a megtisztelő szándékot lehetetlenné 
tenné már fogantatása pillanatában az a fontos kö
rülmény, hogy csak huszonkilenc esztendő óta szol
gálom — tagadhatatlanul becsületesen és önzet
lenül — ez imádva szeretett várost, s így még ak
kor is, ha minden külsőségtől irtózó természetem 
nem rettenne vissza a jubiláltatás tervétől, még 
ebben az esetben is egy esztendeig várnotok kel
lene e megtiszteltetéssel... Félreértések elkerülése 
végett újból hangsúlyozom, miképp a saját esete
met csak annak az illusztrálására hoztam föl, mily 
nehéz lesz oly egyént találnunk, akiben a jubilál- 
hatóság mind a két fontos kelléke: a közkedvelt
ség és a kerek évtizedeken keresztül folytatott 
közügyi tevékenység egyaránt megvan.
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A Megyei Lapok szerkesztője (aki egyszersmind 
egyik titkára a bizottságnak) szólalt most föl:

— A polgármester úr, mint mindig, most is fején 
találta a szöget. Olyan ünnepeltre van szükségünk, 
aki jubileumi megemlékezésre alkalmas idő óta 
folytat áldásos működést, és kellő népszerűséggel 
is dicsekedhetik. A reáliskolai igazgató ú r . . .

A reáliskola igazgatója (aki szintén tagja a bi
zottságnak) e szavaknál elhagyta a termet, ahová 
néhány perc múlva bátran visszajöhetett volna, 
mert az ügyét gyorsan elintézték. Konstatálták 
ugyan, hogy éppen harminc esztendő előtt nyerte 
el a tanári diplomáját s azt is elismerték, hogy van 
némi népszerűsége, de ezt inkább az ellenzék részé
ről élvezi s talán mégis úgy illik, hogyha egy vá
ros először tart jubileumot, azt olyan gutgesinnt 
ember érdemeinek szentelje, aki szívvel-lélekkel 
támogatja a kormányt. Takács Lőrinc is inkább kö
szönhette a jubileumát annak, hogy hűséges ma- 
meluk volt, mint annak, hogy édeskevés osztalékot 
fizetett a részvények után.

Szóba került aztán az egyik öreg doktor, aki 
negyven év óta folytat prakszist (és még mindig 
nem akarja azt abbahagyni) s volt is a bizottsági 
tagok közt tekintélyes pártja, de mégis megbukott, 
mert egy másik orvos — ilyen a kollegialitás a 
doktorok között! — kiderítette, hogy a jó úr nem 
idevalósi. S erre aztán azt határozták egyhangúlag, 
hogy a választandó jubilánsnak helybeli születésü-
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nek kell lenni. Hadd lássa Európa, hogy itt nemcsak 
finom kukorica, de tehetséges emberanyag is terem.

— Nekem is volna jelöltem, — szólalt meg a 
másik újság szerkesztője. — A zsidópap éppen 
harminc év előtt lépett az izr. hitközség szolgála
tába. Az imént adták át nekem az élet- és jellem
rajzát, amelyet becses lapomban közölni fogok, s 
amelyből kitűnik, hogy Demosthenes, Arisztidesz, 
Washington, Deák Ferenc és a világtörténet egyéb 
kitűnőségeinek a főbb jellemvonásai egyesülnek 
benne. S ha van is ebben a rajzban, amelyet egy 
hitsorsosa írt róla, némi túlzás, mindenesetre olyan 
jellemkép domborodik ki belőle felénk, aki méltó 
rá, hogy felekezeti különbség nélkül dicsérjük. Az 
ő ünneplése nemcsak az ő dicsősége, de a mi fe
lekezeti és egyéb mellékszempontokon fölül álló 
elfogulatlanságunknak és liberálisgondolkozásunk' 
nak is a hatalmas bizonyítéka lennel

Muszáj, hogy a jelenlevők nagy többsége nem 
volt annyira elfogulatlan, amint azt az indítvány
tevő föltételezte, mert a szavait síri csend követte. 
Azt a pár szót is, amit fönt az emelvényen súgott 
a főispán a mellette ülő közjegyzőnek („tapintat
lan fráter ez a skribler!“) csak néhányan hallották 
és magukban, diszkréten helyeselték . . .  Öméltó
sága zavarban volt, de — mert mindenki más hall
gatott — végre nyilatkoznia kellett:

— A hangulatból azt kell következtetnem, hogy 
a bizottság alkalmatosabb jubilánst óhajt.
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Az erre fölzúgó helyeslés után pedig a követ
kező enunciációt tette:

— Mondanom se kell tán, hogy a bizottságnak 
ez az állásfoglalása egyáltalában nem kisebbítheti 
azt a tiszteletet, amelyet a tisztelendő úr iránt val
láskülönbség nélkül érzünk.

A vita megélénkült. A legkülönbözőbb ötletek 
vetődtek föl s a legtarkább nevek jöttek forgalomba, 
de egyik se vált be. Vagy az esztendőknek volt 
híjjá, vagy a népszerűség nem volt elegendő. Sőt 
volt rá eset, hogy valaki olyan nevet lanszirozott, 
amelynek hallatára a bizottság egyik antiszemitája 
így kiáltott:

— Akkor még inkább a rabinust!
Mert az antiszemiták, e kiváló harag-tehetségek, 

nemcsak a zsidók ellen tudnak dühöngeni.
Az érdekek se vágtak mindig össze. Megtörtént, 

hogy az egyik kész beszéd ráhűzhatónak látszott 
az ajánlott jelöltre, s e beszéd tulajdonosa pártoló- 
lag szólott hozzá, míg a másik szónoklatot sem
miféle műtéttel se lehetett a jelölthöz idomítani, 
— s ennek a szerzője így a kandidátus ellen sza
vazott.

Az idő múlt, és sokan már-már azt hitték, nem 
is találnak ünnepelni való embert, de a főispán, 
szerencsére, régi és ügyes politikus volt. Az órá
jára nézett, s amikor meggyőződött, hogy húsz 
perc múlva neki már tarokkoznia kell a kaszinóban, 
így szólt:



— Talán nem bántom meg túlságosan tisztelt 
barátomnak, a polgármester úrnak, a közismert 
szerénységét, ha azt javasolom, hogy az ő közéleti 
tevékenységének a harmincéves jubileumát ünne
peljük meg azzal a fénnyel, pompával és meleg
séggel, amelyre ő a nagy szorgalmával, lelkiisme- 
tességével és egyéb jó tulajdonságaival, amelyek
nek a kiszínezésére a jelenlevő újságíró urakat 
felkérem, rászolgált.

Mások is készültek a kaszinóba, siettetni.kíván
ták a tanácskozás befejezését, s élénken helyesel
ték az indítványt.

A város feje pedig elpirult egészen a feje búb
jáig és — valószínűleg csak pro forma — tiltakozni 
próbált.

— Voltam bátor megjegyezni, hogy nem 30, ha
nem csak 29 év előtt léptem szeretett szülőváro
som szolgálatába, s így még egy esztendeig nem 
vagyok jubileumképes.

— Elég nem szép — jegyezte meg a városi fő
orvos, — hogy e kitűnő férfiú 25 éves szolgálati 
jubileumát annakidejében elmulasztottuk megün
nepelni. Ezt a hálátlanságot most már sietnünk kell 
jóvátenni!

Ezek után az elnöklő főispán kijelentette, hogy 
érzelmi kérdésekről lévén szó, nem kell és nem 
szabad görcsösen ragaszkodni a formákhoz. Lám, 
ha Takács Lőrinc polgártársunknak a jubileumát 
39 esztendei működése után ültük volna meg, ak-
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kor a derék férfiú megérte volna a fényes ünnepet 
és sütkérezhetett volna polgártársai szeretetének a 
meleg verőfényében. Isten mentsen, hogy szeretve 
tisztelt barátunkkal is úgy járjunk! Ugyanazt a hi
bát kétszer nem fogjuk elkövetni. Ki tudja, mit hoz 
a jövő? Hátha amaz 52 hét alatt, ami a barátunk 
harminc évéhez hiányzik, őt is elragadja tőlünk a 
kérlelhetetlen halál (quod Deus avertatl), s mi új
ból elesünk attól a lehetőségtől, hogy egy kiváló 
érdemű férfiút ország-világ előtt megünnepelhes
sünk. Nem hiszem, hogy van köztünk valaki, aki 
oly kevéssé barátja a méltányosságnak és a pol
gármester úrnak, hogy ne óhajtaná, miképp e ne
mes barátunk már életében nyerje el az elismerés 
koszorúját, s ne a halála után, mint néhai Takács 
Lőrinc urunk!

— Amennyiben tehát hozzájárulni méltóztatnak 
— folytatta a főispán, — akkor kimondom határo
za tiig , hogy a Takács Lőrinc jubileumi bizottság 
átalakul a Teszlár Ákos polgármester jubileumát 
rendező komitévé, amely legközelebbi ülését a to
vábbi módozatok megbeszélése végett holnap dél
után 3 órakor ugyanezen helyiségben tartja.

. . .  így történt, hogy a napokban fényes ünnep
ség keretében ülték meg a dagovai polgármester 
harminc éves jubileumát. Volt ott ugyan néhány 
gixer, mert a főispán többször emlegette a polgár- 
mester negyven esztendős működését, a főjegyző 
pedig túlsokszor hivatkozott a jubilánsnak közgaz-
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dasági tevékenységére, amelyről ezen alkalommal 
hallottak először. De máskülönben programm sze
rint ment minden. Az előre elkészült beszédek nem 
mentek veszendőbe, a jubiláns alkalmatosnak bizo
nyult hozzájuk, s a takarékpénztári igazgató érde
meiért méltó jutalomban részesült a polgármester.



I



M O D E R N  N O V E L L A





A szerkesztőm — egyszer kivételesen — modern 
novellát kért tőlem s én ezt küldtem neki. Azt hi
szem, hogy sose fog többé tőlem hasonlót kérni.

*
Opálszínü, hellyel-közzel Maréchal Niel-rózsa- 

színü, de pettyes felhők kergetődztek ott fent a kék 
vászonra festett levegőég alatt, lent pedig 'a gya
logúdon, amely krétafehérként szürkült a sárgás
piszkos barnába játszó portól, ment az asszony, 
szőke, mint egy búzatábla — de jelentékenyen ki
sebb — az állomás felé, ahol kürtők és kémények 
feketén pocsékos színvegyületben meredtek bele 
a levegő mocskos színtelenségébe. A nő nem volt 
szép, de semmi se árulta el rajta, hogy e körülményt 
tudja, — de csúfnak se mondható s a diadalmas 
mosoly, mely kis mokkacsészére emlékeztető nagy 
szája körül ütött tanyát, elárulta, hogy ezt egészen 
biztosan tudja. A járása könnyű és önérzetes. Csak 
annyira gázolta le a fűszálakat, amennnyire muszáj 
s a szeméből még így is némi sajnálkozásnak a
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csilláma sugárzik ki a letaposott zöldségnek láttán. 
Talán nem is igazán rossz nő,' de mit csináljak? 
Modern novelláról van szó s ott valami nagyon jó
nak nem szabad lenni a nőnek . . .

Minden arra emlékeztet rajta, hogy utazik. A 
ruha, a kalap, az ernyő, a karjára vetett köpeny s a 
kis útitáska, amelyet dédelgetve vitt, mintha ék
szerrel vagy elemózsiával volna tele, minden uta
zott benne, rajta, nála, vele. Egész lénye a meg
testesült utazás s amint az állomás felé imbolygott, 
már utazni, robogni, száguldani látszott, — a gőz
gép kattogását, a lokomotív füttyét s a vonatvezető 
vezényszavát szinte hallani vélte az ember, amikor 
látta ezt a vándorló, menetelő, menekvő járást, 
amely gyorsan-lassan eltávolította az itthoni rög
től s viszi-vonja, húzza-röpíti, eldobja-lopja mesz- 
sze idegenbe, ahol majd otthont talál.

Mert itthon nem volt otthon.
Aglaé-nak hívták s ez nem volt oly név, amely- 

lyel nőileg boldogulhatott volna a Mariskák és Mar- 
gitok s a legjobb esetben Elzák és Ellák városában. 
A Baudelaire olvasása nélkül kiművelt lelke meg- 
unatta vele a smaragzöld erdőket s a kékvidor 
kerteket s a bölcseségfoga nagyobb városra fájt, 
olyanra, amely méltó az Aglaé-névhez. Soktornyú 
városról álmodott, amelynek harangjai a violaszínü 
levegőbe eufóniás hangzattal csengenek bele s 
megrezegtetvén azt, a színeire bontják. Az ő vá
rosában, ahonnan most indul megtalálni magát és
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a színes harmóniát, csak két harang van, amelyek 
— mint két dudás egy csárdában — nem tudnak 
egymással megférni. Mollban kolompol az egyik 
és dúrban bömböl a másik.

Ment hát, ment. A sorsa és az állomásépület felé. 
Nem szép, de érdekes profilja, mint antik (vagy leg
alább is jóutánzatú) kamea emelkedett ki az egy
hangú tájék párás-poros levegőjéből, amelyre az 
opálszínü s itt-ott pettyes, babos felhők grandez- 
zával nehezednek. Percről-percre nyugodtabb lesz. 
Már látja az aglaé-várost, már hallja a megváltó 
harangok szimfónikus koncertzenéjét, közeledik az 
otthonához.

Csak egyszer pillantott hátra s mindjárt vissza
kapta a fejét s folytatta végzetes útját nyílegyene
sen, mintha mögötte nem történne valami igen fon
tos . . .  Semmivel se árulja el a hangtalan és néma 
pusztaságnak, hogy észrevette a nagy élményt, az 
embert, aki mögötte van. De érezte a szívén, amely 
mivel se zakatolt élénkebben, mint máskor, hogy 
az az ember követi őt. Azzal a hatodik érzékkel, 
amely bizonyos nők sajátsága s leginkább modern 
novellák hősnőinél fordul elő, megérezte, hogy aki 
követi, vele foglalkozik.

— A sorsa vagyok neki, — gondolta modernül.
Nem látta. Azt se tudta, fiatal-e vagy öreg, mert 

csak egyetlen gyorsan múló pillantást vethetett rá. 
A férfi sokkal többet láthatott belőle, — mindent, 
ami utazásra emlékeztette s a libbenését, a mene- 
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külését, a futásszerü járását. De nem sejtette, hogy 
végleg elmegy, hogy zsibongó nagy várost és eufó
rikusán összecsendülő harangokat keres. A nő pe
dig mindent tudott róla, csak azt nem, hogy öreg-e 
vagy fiatal. Neki elég volt tudni, hogy férfi. Akinek 
fő a város (s főleg a főváros), meg a sok harang, 
annak mindegy, hogy a férfi hány esztendős.

Fiatal az is. Még gyerek volt, mikor a háború ki
tört s így nem rokkant. Szerette az életet és a nő
ket. A mezei virágok melegen illatoztak a poros 
légben s a fiú azt hitte, a nő illatát szívja be tágult 
orrlikakkal. Már kérdezte magától: érdekli-e, sze
reti-e? De mikor az állomáshoz értek, s a nő a pénz
tárnál jegyet váltott, sajgó fájdalmat érzett.

— Ez most elutazik, — állapította meg bánato
san. — És én itt maradok.

Már nincs ideje, hogy hazamenjen pénzért és 
podgyászért. Máskülönben megtenné, ugyanoda 
venne jegyet, ahová a nem szép, de tagadhatatla
nul érdekes ismeretlen készül s elutazna vele a vi
lág végére, vagy esetleg még közelebbi helyre.

A vonat csak egy félóra múlva indul. A hölgy 
sétált. Libbenő szoknyája fölkavart némi antihigié- 
nikus port, de láttatni engedett egy pár finom bo
kát, amelyekben nem volt semmi antihigiénikum. 
A szeméből kacér láng csapott ki kékesen. Közben 
elejtette a jegyét.

A fiatalemtfer lehajolt érte, bókolva átadta s így 
szólt csodálkozva:



— Két menetjegy? Minek az Magának?
— Mert ketten utazunk, — felelte a nő.
— S ki a másik? — kérdezte amaz.
— Hát nem tudja? Ön!
— Én?
Egy pillanatig csodálkozott, azután mingyárt 

egészen természetesnek találta.
Együtt sétáltak. Még nem tudták egymás nevét. 

Elég jókor megtudják.
Bent a sáfrányszínüre mázolt állomási épületen 

belül minden úgy folyt, mint más menetrendszerű 
hétköznapokon. A hordárok és a kofferok egymás
hoz ütődtek, az előbbiek káromkodtak s az utób
biak ezt nem tették, úgy, mint tegnap és tegnap
előtt, mint holnap és holnapután . . .

De m a! Ma utaznak — ők ketten. Elle et Lui. Lui 
et Elle. A nő, aki mindent tud a másikról s a férfi, 
aki mitse tud amarról.

— Beszállni! — kiáltja a kalauz.
A nő vonszolja a társát. Beszáll egy harmadosz

tályú kupéba.
Egy pillanatig ijedezik a férfi, aki azelőtt első és 

második klasszison utazott.
— Harmadik osztályon? — kérdezte.
— Persze, hogy persze, — nyugtatta meg a nő 

s a fogai fehéren villogtak az értelmes mosolya 
alatt. — Hát nem tudja ön, hogy ez egy modern 
novella?





A H A N G U L A T  V ÁL T OZ I K





Gyula és Béla idestova húsz éve nem látták egy
mást s mert jóformán gyermekek voltak, amikor az 
útjaik elváltak, bizony Gyula úr nem ismerte volna 
föl a barátját, ha az be nem küldi hozzá a névje
gyét. így persze ráismert.

Elébe ment s kezet nyújtott neki.
— Honnan kerülsz elő? — kérdezte.
— Egyenesen Amerikából, — felelte amaz.
Gyula: Azóta mindig ott voltál?
Béla: Mindig.
Gyula: S hogy’ folytak dolgaid?
Béla: Hol jól, hol rosszul.
Gyula: Remélem, többször jól.
Béla: Nem tudom . . . Odakint annyi az ember 

dolga, hogy igazán néha észre se veszi, jól van-e 
vagy rosszul.

Gyula: S most itthon maradsz?
Béla: Az egy kicsit tőled is függ . . .
Gyula (bámulva): Tőlem?
Béla: Tőled. Ha t. i. fel tudom kelteni az érdek- 
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lődésedet egy vállalatom irá n t. . .  A tervét majd 
megismertetem veled ...  Nagyon érdekes és — me
rem állítani — jövedelmező vállalkozás.

Gyula (hűvös és rezervált, mint minden pénzem
ber, akihez tervekkel jönnek): Mostanában sokfelé 
vagyok angazsálva és félek, nem mehetek bele 
semmi új transzakcióba. A tőkéim el vannak he
lyezve és pedig meglehetősen mozdíthatatlanul...

Béla: Nem tesz semmit. Nekem csak pénz kell, 
de nem éppen a tied.

Gyula (még mindig óvatosan): A pénznek nincs 
egyénisége.

Béla: Ez az, amit mondani akartam ...  De ha pén
zed nincs is, időd csak van, hogy a tervemet meg
hallgasd?

Gyula (udvariasan): Parancsolj, kérlek. Amim 
van, a tied. Pénzem most nincs, az hát (enyelegve): 
nem a tied, de időm, az van és rendelkezésedre áll.

Béla: Köszönöm.
Gyula: Szívesen...  Ez barátok közt nem számít.
Béla: Úgy hát figyelj. . .  Kint Amerikában billi- 

árdgolyók gyártásával — ez volt az első komo
lyabb üzletem — aránylag rövid idő alatt egy mil
liót szereztem.

Gyula (fölugrik): Milliót?
Béla (olyan hangon, mintha osztrák vagy magyar 

pénzről volna szó): Egy milliót.
Gyula (előzékenyen): Gyújts rá, kérlek. (Elébe 

tolja a dohányzó-asztalt).
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Béla (rágyújt egy szivarra).
Szünet.
Gyula (még mindig meghatva): Egy milliót? (Na

gyon nyájasan.) Szép dolog lehet az . . .
Béla (egykedvűen): Az ott nem ritkaság . . .
Gyula (nemes érdeklődéssel): Aztán minő pénz 

volt az? Frank, peso, vagy talán éppen — ?
Béla: Dollárt akartál mondani?
Gyula: Igen, dollárt.
Béla: Nos hát, az vo lt. . .  Dollár... Ott a háború 

előtt se ismertünk más valutát. Nagyon kellemes 
pénz.

Gyula (meggyőződéssel): Meghiszem azt. (Csön
get. Aztán még egy ideig a milliót dicséri s mikor 
az inas belép, így szól hozzá): Konyakot! (Bélát 
kényelmesebb helyre ülteti s biztatja): Folytasd, kér
lek alássan.

Béla: Amint mondtam, ez ott kint nem sokat je
le n t... Én se voltam megelégedve vele s új válla
latba fogtam.

Gyula (aggodalommal): Kockára tetted a mil
liódat?

Béla (mosolyogva): Dehogy! Az nem Európa...  
Itt, ha valaki üzlethez nyúl, azt mondja: dupla vagy 
semmi! Amerikában pedig azt vallja a yankee, hogy 
dupla vagy tripla!

Gyula (ragyog): Nagyszerű!
Béla: Úgy van. Máskép bad businessvolna, ahogy 

az Unióban mondják...  Én hát dákógyártáshozfog-
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tam. Dákóra, amint tudod, nagyobb szükség van, 
mint billiárdgolyóra, mert dákó több törik, mint 
golyó. Erre a természeti törvényre alapítottam az 
újabb vállalatot. Gyönyörű gyárat csináltam, gyö
nyörűt. Eleinte sok örömem volt tő le . . .  De aztán 
elvesztettem a kedvem et. . .  Egy kis pechem volt 
vele . . .

Gyula (ijedten): Belebuktál?
Béla ((elsőbbséggel): Nem! Annyiból voltam 

peches, hogy az eredmény várakozáson alul ma
radt . . .  Mindössze is csak megkettőztettem a va
gyonomat.

Gyula (megkönnyebbülten): Ah!
Béla (szomorúan): Bizony, jóformán hiába dol

goztam hat esztendeig. Le travail ne vaut pas la 
chandelle, ahogy Európában mondják.

Az inas eközben behozta a cognac-ot s megtöl
tötte a poharakat.

Gyula (koccint Bélával): Egészségedre! Nős 
vagy?

Béla: Van is az embernek Amerikában ideje há
zasodni!

Gyula: Itthon remélhetőleg majd ráérsz . . .  Te, 
emlékszel az unokahúgomra, Mariskára?

Béla (bámul s ennél többet egy szót se szól).
Gyula: Hja, igaz! Azután született, hogy kiván

doroltál. A napokban lett 19 éves . . .  Pompás le
ány . . .  Ha megy az utcán, mindenki megfordul 
utána, aki nem v ak . . .  Te oly kitünően tartod ma- 
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gad. Senki se mondaná, hogy már harmincnyolc 
éves vagy.

Béla: Negyven.
Gyula: Az nem baj. Jó barátok között ez a két 

rövid év nem szám ít. . .  Még ma bemutatlak neki.
Béla: Kinek?
Gyula: Hát természetesen Mariskának . . .  Árva 

leány és vagyonos. Olyan kelengyéje van, mint 
egy grófkisasszonynak vagy egy gazdag zsidólány
nak . . . Persze ez neked sem m i. . .  Ti ott Ameri
kában . . .

Béla: Ó h!. . .  (Cognac-ot iszik.) A húgod egész
ségére ! Örülök, ha megismerkedhetek v e le ...  Nos 
hát, folytatom . . .  Elégedetlen voltam. Két millió
val az ember odakint még jóformán proletár . . . 
Alapítottam hát egy billiárdgyárat. Az is igen csi
nos établissement volt, a háttérben egy kerttel, 
ahol karamboláztunk.

Gyula (csodálkozva): Mi az ördög? A kertben bil- 
liárdoztatok?

Béla: Dehogy! Nyelvbotlás v o l t . . .  T en iszez
tünk.. . Nos, megvolt az új gyár s megint úgy állí
tottam föl a tételt: dupla vagy tripla. De nem volt 
szerencsém. Csak billiárdos lettem és nem milliár
dos . . . Tovább is üldözött a malőr.

Gyula (aygodalommal): Csak nem?
Béla: De igen, üldözött. Hét esztendei szakadat

lan tenniszezés után se volt több vagyonom össze
vissza négy milliónál.



Gyula (melegen): Természetesen nálunk ebé
delsz, ugy-e?

Béla: Szívesen. ..  Ennyi kísérletezés után a leg
több ember a kedvét veszti, abbahagyja a küzdel
met —

Gyula (helyeslőén bólint): És hazahozza a pén
zét Európába, Magyarországba, Budapestre, ugy-e ?

Béla: Ilyenek is vannak...  De engem nem ilyen 
matériából gyúrtak, én másfajta kompozíció va
gyok. Nem kedvetlenedtem el a balsikerektől s to
vább folytattam a munkát. Alapítottam egy —

Gyula: Markőrgyárat?
Béla: Mi jut eszedbe?
Gyula: Elefántcsontgolyó, dákó és billiárd-asz- 

tal után csak nem várhattam mást, — azt csak meg
engeded.

Béla: Igazad van s lehet, hogy ez nem is lett 
volna rossz ü z le t. . .  De a sors máskép akarta és 
én nem markőrgyárat kreáltam, hanem egy rész
vénytársaságot Afrika belsejének a kikutatására 
s az ott elejtett elefántok agyarainak az értékesí
tésére. Tulajdonképpen az elefántcsont volt a fő, 
mert az ördög törődik és nem a yankee Afrikának 
a belsejével 1 De hát hangzatos jelszó és népszerű 
titulus kellett a vállalatnak. . .  Nagyszabású expe
díciókat szerveztünk, félévenkint indult egy-egy 
Zanzibárból. A jó afrikaiak ugyan nyugtalankodtak 
egy kissé a megszállás miatt, tiltakozni próbáltak az 
amerikai nagyipar terjeszkedése ellen az ő szűz te-
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rületeiken s népgyüléseken hirdették a jelszavai
kat, amelyek szerint Afrika az afrikaiaké, Zanzibár 
a zanzibáriaké s az elefántok — nem a részvény- 
társaságé. De tiltakozásuk a papiroson maradt s a 
levegőben hangzott e l . . .  Mi azért bementünk és 
előírás szerint vadásztunk . . .  A bolt ezúttal nem 
ment jól. Talán az elégedetlen és műveletlen ben- 
szülöttek átka babonázta meg puskáinkat. Vagy 
igaz volt, hogy amióta Stanley itt járt s a legsöté
tebb Afrikát fölfedezte, az elefántok jobban vigyáz
nak magukra s olyan óvatosak, mint egy püspök? 
Tény az, hogy az expedíciónkban mindenféle állat
tal találkoztunk, csak elefánttal nem . .  . Lehet az 
is, hogy a vezetőinket megvesztegette az elefánt
szindikátus s azok olyan vidékekre kalauzoltak ben
nünket, ahol már kihaltak ezek a pompás állatok. 
Nem tudom, de a vadászati eredmény semmivel 
se volt több a nullánál. A benszülöttektől mégis, 
hogy egészen üres kézzel ne térjünk vissza, vásá
roltunk bizonyos kvantum elefántcsontot, de cse
rébe a feketéknek rémsok szövetet, fegyvert meg 
üveggyöngyöt kellett adnunk, úgy hogy ettől fogva 
egy garnitúra billiárdgolyó annyiba került a rész
vénytársaságomnak, mint azelőtt egy egész kávé
ház . . .  A vállalat a harmadik expedíció után el- 
kracholt. . .  A hosszú idő alatt gondosan gyűjtött 
milliók hihetetlenül gyorsan elúsztak.

Gyula (türelmetlenül nézi az óráját).
Béla: Sietsz? Mingyárt készen leszek . . .  Likvi- 

127



dáltunk s mire a felszámolással elkészültünk, az 
ötszázdolláros részvények húsz centet értek. Sze
rencsére nem fektettem minden pénzemet a válla
latba.

Gyula (barátságosan): Persze, voltál annyira 
óvatos, hogy a vagyonodnak csak a felét fektetted 
a papírokba . . .

Béla: Az igazat megvallva, nem voltam ilyen 
óvatos. De megmentettem azt a négyszáz dollárt, 
amim a négymillión túl volt s megmaradt a zse
bemben még ezerhatszáz dollár, amit a részvénye
imért kaptam. (Humorosan): Veszett fejszének a 
nyele . . .

Gyula (türelmetlenül): Sajnálom, barátom, de 
most távoznom kell. Tudod, a fiskális délelőtt min
dig el van foglalva. (A faliórára néz. Csóválja a fe
jét, mintha nagyon későn volna. Pedig nincsen. A 
kalapja után nyúl.) Megbocsájtasz...  Ami az ebé
det illeti, azt majd elhalasztjuk, mert sehogyse biz
tos, hogy mikor jöhetek haza a tárgyalásról... De 
most már megyek . . .

Béla: Ejnye, ejnye! Hát meg se hallgatod a ter
veimet?

Gyula (száraz hangon, már az udvariatlanság 
küszöbén): Lehetetlen. A legjobb akarat mellett se 
időzhetek tovább.

Béla: All right! Akkor hát a földbirtokom ügyét 
más ügyvéddel beszélem meg, mert én már ma 
szeretnék valami megállapodásra jutni. Ameriká-
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bán megszoktuk a gyors munkát és a gyors elha
tározást.

Gyula (aki már indult, megáll. Érdeklődéssel): 
Miféle földbirtok?

Béla: Van odakint még egy kis földecském, ami
ről elfelejtettem említést tenni. Szeretnék oda te
lepítéseket eszközölni. . .  A vidék nagyon egész
séges, még doktormentes. . .  Jó termőföld, sok víz, 
folyó, pompás klíma.

Gyula (növekvő érdeklődéssel): Mennyi föld az?
Béla: Egészen tisztességes darab . . .  Körülbelül 

akkora, mint Heves vármegye.
Gyula: Komolyan?
Béla: Igen, igen. Csak nincsen annyira beépít

v e . . .  Itt vannak az irományok és a tervek. (Nagy 
csomó írást vesz ki a zsebéből.) •

Gyula (leteszi a botját és kalapját, s az íróasz
talához ü l): Nézzük azokat az okmányokat!

Béla: De n e ! . . .  Hiszen oly sok a do lgod ... 
Nem tudnám a lelkemre venni, ha mulasztanál va
lamit m iattam . . .  Esetleg egy lukrativ ügyet. . .

Gyula: Eh, mit! Az embernek mindig van egy 
pár órája a barátai részére. (Enyelegve.) Főképp, 
ha olyan messziről jönnek, s olyan érdekeseket 
tudnak csevegni. Hja, wenn einereine Reise tűt... 
(Csönget az inasnak.) Mutasd csak! (Az írásokkal 
kacérkodik.)

Inas: Parancsol, nagyságos úr?
Gyula: Mondd meg a szakácsnénak és jelentsd 
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a nagyságos asszonynak, hogy vendéget hozok 
az ebédhez. Megértetted?

Inas (meghajtja magát és indul).
Gyula: Halló! Még valamit! A borokat úgy, mint 

mikor az államtitkár úr ebédelt nálunk. (Már el
merült a plánumokba.)

Inas: Megértettem, nagyságos úr. (El.)
Béla: Körülbelül ötezer családot lehetne kite

lepíteni Magyarországból, az utódállamokból és 
Németországból. Kanadának olyan versenyt le
hetne csinálni, hogy még Macdonald is megérez
né . . .  Minden családnak átengehetnénk ötszáz 
hektárt, s ha hektárjáért csak egy dollárt kapunk, 
már ez is harmadfélmillió.

Gyula (már benne érzi magát az üzletben s fejét 
csóválva mondja): Én nem adnám olyan olcsón.

Béla: Te ezt nem érted s európai fejjel gondol
kozol. A földnek odakinn nincs olyan értéke, mint 
Cegléd határán. De hát azért van belőle sok, s a 
kvantitás kárpótolja a szegény agráriust a kvalitás 
hiányáért. Aztán gondold meg, nem kell telhetet
lennek lenni. Két és fél millió dollár nálunk ott 
kinn nem valami szédítő summa, de itthon nálatok 
már eléggé impozáns összeg. Nem?

Gyula (meggyőződéssel): Szép, — nagyon szép, 
és elég — kerek összeg . .  . (Szeretné kiszámí
tani, hogy hány milliárd magyar korona, de nem 
tudja.)

Béla: Nos, mit szólnál hozzá, ha azt mondanám, 
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hogy társnak veszlek a telepítő vállalathoz s fel
ajánlom neked a haszon felét?

Gyula (melegen, 40° Celsius árnyékban): Egy 
csöppet se csodálkoznám. Mindig nagyon jóbará
tok voltunk mi ketten.

Béla: Jóbarátok, közben húszesztendős barát
ságszünetekkel . . .

Gyula: Ezentúl a pauzák remélhetőleg kisebbek 
lesznek. . .  Én így is gyakran gondoltam rád, és 
sokszor töprenkedtem, vájjon hol és hogy’ van az 
én kedves Bélám? S te még csak egy képesleve
lezőlapot se küldtél azokról a regényes helyekről, 
ahol já rtá l. . .

Béla: Ohó! Küldtem egyet, határozottan emlék
szem. A Niagara-vízesésről. Szép szines kártya 
volt. Nem kaptad meg?

Gyula: Nem. Még azok a kártyák se érkeznek meg 
mindig, amelyeket elküldenek. . .  Tehát a haszon
nak felét átengeded nekem?

Béla: Elfogadod?
Gyula: Nem tudok a barátaimtól semmit megta

gadni. .. Elfogadom.
Béla: Rendben van. A földet parcellákban, mond

juk: ötszáz hektárosokban eladjuk s a nyereségen 
osztozunk. . .  Gilt?

Gyula: (átszellemültem) El vagyok ragadtatva... 
De mégis, szeretném tudni. . .  Mert nézd, bárminő 
jó pajtások voltunk a gimnáziumban, s akár küld
tél a Niagaráról anzikcot, akár nem, mindenesetre
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feltűnő, hogy ilyen ajánlattal jössz, amely valósá
gos ajándék, még pedig fejedelmi ajándék. . .  Nem 
mondom, hogy az ember nem fogadhat el, s azt 
se állítom, hogy ne fogadjon el valami figyelmet 
a barátaitól, de m égis. . .  Lásd, én ügyvéd vagyok, 
ismerem az életet, s tudom, hogy a legjobb bará
tok se adnak egymásnak prezentbe csak úgy mir- 
nikszdirniksz egy fél. vármegy é t . . .  Én tehát azt sej
tem, hogy tőlem ezért valami ellenszolgáltatást 
vársz. Valószínűleg a telekkönyvi átírások esz
közlését, a szerződések szövegezését, s szükséges 
okiratok megszerzését, s tb . . .  Ez nem lesz köny- 
nyü munka, de szívesen vállalom, mert a barát
ságunkért végzem, s előre is kijelentem, hogy 
munkadíjat nem fogok felszámítani. Ha te aján
dékozhatsz nekem földet, én is fölajánlhatok ne
ked munkát, és hiába rázod a fejed, én tőled ezen 
a címen egy fillért se fogadok el! Nem! Nem és 
nem!

Béla: Pardon, nem azért ráztam a fejemet, amiért 
te gondolod, hanem azért, mert tévedtél. A fejem 
rázása azt jelentette, hogy nem munkát kérek tő
led, hanem —

Gyula (érdeklődéssel): Hanem?
Béla: Pénzt. Ez, kérlek, nem mindennapi vállal

kozás és sok pénz kell hozzá. S nekem, amint tu
dod, azon a kétezer dolláron felül, amelyet emlí
tettem, s amely még itt se mondható rothschildi 
gazdagságnak, nincs egy fillérem se.
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Gyula: (megütközve, nem minden szomorúság 
nélkül.) Pénzre van szükséged?

Béla: Pénzre mindenkinek van szüksége. Nincs 
ember, aki ezt Amerikában kétségbe vonná.

Gyula: Európában s e . . .  De ha valakinek ak
kora darab földje van, mint egy középnagyságú 
várm egye?... Gondolod,haHevesmegye az enyém 
volna, én akkor pénzt kérnék tőled?

Béla: Ebben az esetben én se fordulnék hozzád. 
De hát ez nem olyan, mint egy magyar vármegye. 
Ott nincsenek vasutak, országutak, csatornák, szol- 
gabírák, papság, katonaság. Ott nincsen semmi, 
— csak fö ld . . .

Gyula (kissé kedvét vesztetten): A földnek min
dig és mindenütt van értéke. . .  S végre is, te el
adni akarsz földet és nem venni, hát mire kell ak
kor a pénz neked? Én fiskális vagyok, ismerem 
valamennyire a gyakorlati életet s eddigi pályá
mon mindig azt tapasztaltam, hogy az adás-véte
leknél nem az eladónak, hanem a vevőnek kell a 
pénzt kiguberálni.

Béla: Tudom. Európában így van, de „odaát“, 
túl a nagy pocsolyán, éppen fordítva. . .  Ajánla
tom úgy szól, hogy átengedem neked a vételár 
ötven százalékát, de ennek ellenében te előlege
zed a költségeket.

Gyula: Miféle költségeket?
Béla: Azokat, amelyek fölmerülnek.
Gyula: Éppen arra vagyok kiváncsi, hogy mi- 
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féle költségek állhatnak elő, ha az ember eladja a 
birtokát?

Béla: Óh, sok mindenféle . . .  Az eladást hir
detni kell mindazokban az országokban, ahol divat 
Amerikába vándorolni. Aztán útiköltség a vevők
nek . . .

Gyula: Micsoda? Útiköltség a vevőknek?
Béla: Naiv ember! Tudd meg, tudatlan európai, 

hogy olyan ember, aki megfizetheti, nem vásárol 
földet Texasban. Oda olyanok orientálódnak, akik
nek majd lesz pénzük. Az én birtokomat — vagy 
mondjuk: a ml birtokunkat — is olyan földéhesek 
fogják megvenni és elfoglalni, akik egyelőre nincs
telenek, dollárt még sohase láttak, s a vállalatunk 
pénzén — vagy mondjuk: a tiéden — hajókáznak 
Brémából vagy Génuából New-Yorkig. E derék 
farmerek aztán, mikor a földjük már jövedelmez, 
törleszteni kezdik a vételárat. . .  Neked itt jó kis 
extra jövedelem kínálkozik. Egyik-másik az adó
sok közül valószínűleg nem lesz egészen pontos 
a részletfizetésekkel, s ezeknek aztán küldhetsz 
felszólító meg fenyegető leveleket, vezethetsz el
lenük végrehajtást, árvereztethetsz náluk, szóval 
mulathatsz velük kedvedre. . .

Gyula (szigorúan): És mennyire rúghatnak ezek 
az előleges kiadások?

Béla (gondolkozik): Várj csak! Újsághirdetések 
és egyéb reklám mintegy harmincezer dollár; köz
ponti iroda, annak berendezése és személyzete
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ugyanannyi, kétezer európai családnak a kiszállí
tása száznyolcvanezer dollár; apróbb és előre nem 
látható költség hozzávetőleg tízezer dollár, össze
sen negyedmilló dollár, amivel szemben áll dia
dalmasan harmadfélmillió várható bevétel, úgy
hogy a tranzakciónál két és egy negyed millió dol
láron osztozhatunk. Ennél reálisabb üzletet még 
aligha kínáltak neked. . .

Gyula (kedvetlenül és türelmetlenül): A  föld
parcellázás nekem nem métier-m. Nem is igen ér
tek hozzá, s csak azért hallgattalak végig, mert a 
terv érdekelt. . .  miattad. Én nem mehetek bele. 
Régi elvem: csak olyanhoz fogni, amihez értek. 
(Visszaadja az irományokat.) Nekem az ügy kü
lönben is kissé, hogy is mondjam csak, fantaszti
kusnak, sőt amerikainak tetszik. (Fogja kalapját, 
botját.) De most már igazán rohanok a bírósághoz. 
(A kesztyűjét húzza.) Ami már most az ebédet il
leti, nem szeretnék vele terhedre lenni. Hogy 
így elkéstem, csak olyan későn kerülhetek haza, 
amikor már minden tisztességes ember régen meg
eb éd e lt... A feleségem is nagyon fogja sajnálni... 
De remélem, máskor. . .  Talán egyszer a nyáron 
a svábhegyi villában. . .  Egy darabig talán együtt 
mehetünk. (Már indul.)

Béla: És az unokahúgod? Mariska?
Gyula: Mit akarsz tőle?
Béla: Gondolom. . .  A vagyonáról meg a kelen

gyéjéről beszéltél. . .  Bókoltál, hogy milyen fiata-
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losan konzerváltam magam, s azt mondtad, még 
ma bemutatsz neki. Azt hittem . . .

Gyula (méltatlankodva, kosaratadó hangon): 
Sohase voltam barátja az olyan házasságoknak, 
ahol tíz esztendőnél nagyobb a korkülönbség.

Béla: Ejnye, de kár! Pedig nagyon szépen ren
dezkedhettünk volna be abban a házban!

Gyula (fölfigyel): Miféle házban?
Béla: A Maláta-házban! Nem tudtad, hogy az 

öreg Maláta meghalt? Anyai nagybátyám volt s én 
vagyok az egyetlen unokaöccse. Hiszen legfőkép
pen ezért jöttem haza. Szeretném birtokba venni 
az Erzsébet-körúti palotát.

Gyula: Gratulálok. Az igen kellemes vidék, s 
ha Mariskának kedve van ott lakni, én nem avat
kozom a dolgába. . .  Vannak leányok, akiknek ép
pen az érett férfiak tetszenek. . .  Tudod, mit? Most 
már úgyis elkéstem a tárgyalásról, — remélem, 
nem makacsolnak el. De akárhogy lesz, most már 
itthon maradok. Végre is, az ember nem találko
zik mindennap egy olyan baráttal, akit húsz éve 
nem látott. (Újból leülteti Bélát.) S most cseveg
jünk! A házadat ismerem, egyik legjobb kliensem 
lakik benne. Melyik emeletet fogod lakni?

Béla: Valószínűleg az elsőt. De ott még nem 
tartunk. — Egyelőre egy kis akadályt kell elhá
rítani.

Gyula: Lakáshivatali dolog? Ne félj, abban spe
cialista vagyok.



Béla: Nem, — azt hiszem ennél kisebb fontos
ságú az ügy. Egy ostoba végrendelet. . .

Gyula (nyugtalanul): Végrendelkezett az öreg?
Béla: És minő bután! Képzeld: tisztára megbo

londult, általános örökösévé a barátnőjét tette s 
nekem csak néhány emléktárgyat hagyott. De hát 
az ilyen végrendelet nem állhat meg. Nem igaz? 
Itt a másolata. (Átadja Gyulának.) Nézd át és 
mondj véleményt róla.

Gyula (végigolvassa az írást. Aztán unottan és 
haragosan): Már sok végrendeletet láttam, de ilyen 
tökéleteset még soha. Nincs benne semmi hiba, s 
az Erzsébet-körúti ház, szegény barátom, csak 
annyira a tied, mint az országháza. (Menni készül.) 
Mégis fölszaladok a törvényszékhez. Nem lehetek 
olyan lelkiismeretlen, hogy elmakacsoltassam a 
felemet, aki nem tehet arról, hogy valaki olyan 
bolond ideákkal jött haza túl az óceánról. Még ha 
nagyon sietek, odaérek. Persze kocsin. (Mérgesen.) 
S ezt a költséget neked köszönhetem. Fogd a drá- 
galátos végrendeletedet! (Odadobja neki.) Ebben 
a dologban nem lehet semmit tenni. . .  Sajnálom, 
hogy nem ebédelhetünk együtt, de most már na
gyon is elkéstem. . .  Hanem azért együtt mehetünk 
a legközelebbi bérkocsiállomásig.

Béla: És Mariska?
Gyula: Álmok álmodója! Tizenkilenc esztendős 

lányra fáj a fogad? Ha mindenáron házasodni 
akarsz, vedd el a boldogult nagybátyád hátraha-

137



gyott barátnőjét, aki korban inkább illik hozzád. 
(Gúnyosan.) Akkor legalább lakásod is lesz a ház
ban, amelyet örökölnöd kellett vo lna. . .  (Indul és 
tolja maga előtt B élát Majdnem kilöki.)

Béla: Mielőtt megyek, nem ajánlhatnál nekem 
egy megbízható ékszerészt?

Gyula (gúnyosan): Minek az neked?Talán bu- 
tónokat vagy collier-t akarsz vásárolni az általá
nos örökösnek, a prezumtiv menyasszonyodnak?

Béla: Nem venni akarok tőle, eladni akarok neki. 
Mivelhogy nem vagy hajlandó pénzt adni a par
cellázáshoz, kénytelen leszek árúba bocsájtani 
ezeket a gyémántokat. Majdcsak kiárulok belőlük 
valami csinos összeget. (Kivesz a zsebéből egy kis 
zacskót.

Gyula (visszafordul a vendégével együtt. Nem 
minden érdeklődés nélkül): Mutasd!

Béla (a zacskó tartalmát az asztalra szórja): 
Csinos kövek.

Gyula (megint jobbkedvű): A  legszakértelme- 
sebb ékszerész ta lán— különben legjobb, ha együtt 
megyünk hozzá.

Béla: Ne fáradj. Ha közlöd velem az adreszét, 
magam is odatalálok. Hiszen annyi a dolgod. . .

Gyula: A  dolgom az várhat. . .  A felbecslés nem 
tarthat soká. S aztán a barátság. . .  De mit bókol- 
jak neked? Gyerünk!

Együtt távoznak, a sarkon kocsiba ülnek s egy 
váci-utcai ékszerészhez vitetik magukat.
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Ott kiderül, hogy a gyémántok pompás — fran
cia gyártmányok. Csinos foglalatban hercegnők is 
viselhetik, de az értékük nagyon csekély.

Gyula csak a boltosnak köszönt, amint kirohant 
azt ajtón, Bélának azt se mondta: „szervusz“.

A két jóbarát valószínűleg megint nem fog ta
lálkozni húsz évig.





B A L Á Z S  S Á N D O R  M E S É L





Kevesen emlékeznek már Balázs Sándorra, a 
nagy irodalmi bohémre, csak talán mi régi írók, 
akik személyesen ismertük és sokszor gyönyör
ködtünk a kedves mókáiban s az elmés csevegé
sében. Ezt a tagadhatatlanul igen vicces és egész
séges humorú novellistát, akit ötven esztendő előtt 
még „magyar Dickens“-nek és „magyar Thacke- 
ray“-nek neveztek, tisztára elfelejtette a hálás 
publikum. Aki oly sok ezer olvasót nevettetett 
meg félszáz év előtt, ma nincs hatással a közön
ségre, mert könyvei rég elfogytak s talán nem is 
tartoznak azok közé, amelyek kiadói vállalkozó
kedv folytán új kiadásokban megint fölélednek. 
Mi, régiek, mégis kegyelettel gondolunk rá és szo
morú sorsára, — szerencsétlen volt a házasságá
ban, az egyetlen gyermeke meghalt, ő maga ön
gyilkos lett. S szinte csodálattal emlékszünk vissza 
a jókedvére, amely, amíg csak meg nem hasonlott 
egészen magával, soha egy percre se hagyta el.

Mi szerettük a szeretetreméltó írásait, de még 
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jobban a társalgását, amely valósággal lebilincselő 
volt. Ha ő a társaságunkban volt, akár egy fényes 
pesti kávéházban, akár egy budai kiskorcsmábán, 
mindig ő beszélt és mindig színesen, érdekesen és 
elmésen. Egy ilyen alkalommal beszélte el az alábbi 
történetet, — persze színesebben, érdekesebben és 
elmésebben, mint ahogy én megírom. De tessék 
hozzáképzelni néhai jó Balázs Sándorunk szipor
kázó elmésségét, az ó eleven színeit s az „öreg“- 
nek érdekes előadását. Én hozzáképzelem s átadom 
a szót neki.

I.

Pista, a szellemes tárcaíró a német-francia há
ború idejében néhány napra lerándult Sóspatakra 
rokonokat látogatni és — kártyázni. Természete
sen inkább kártyázni, mint rokonokat látogatni, 
mert a rokonság azokkal, akikkel ő ott az atyafi- 
ságot tartotta és kártyázni óhajtott, szédítően tá
voli volt, s ha a közös ősöket kereste, vissza kel
lett mennie értük a tizenhetedik századba s csak 
genealógiai táblázatokkal, Nagy Ivánnak a segít
ségével és levéltári kutatásokkal lehetett rájuk 
találni. De a rokoni szempontnak az emlegetése 
bizonyos erkölcsi színezetet kölcsönzött a látoga
tásának, s nemesítőleg hatott a barátunk lelküle- 
tére.

A jó sóspatakiak ritkán láttak eleven írót s így 
Pistának nagyon jó dolga volt náluk. Tejbe-vajba 
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fürösztötték, ebédet adtak a tiszteletére és elnyer
ték a pénzét a kaszinóban. Mert írni mi tudunk 
jobban, mi fővárosi skriblerek (ahogy bennünket 
a vidéken hívnak), de ferblizni ők tudnak jobban, 
a derék vidékiek, a jó falusiak, a szeplőtlen vidék 
romlatlan f iai . . .  Az ebéd igen jól ízlett neki s a 
sok jóízű étel s zamatos bor mellett szerencsésen 
lenyelte azt a toasztot is, amelyben mint a Magyar 
Tudományos Akadémia oszlopos tagját éltették az 
emberi kor és a Kárpátok legvégső határáig. (Sose 
lett tagja e tiszteletreméltó testületnek.) Nem 
ilyen könnyen nyelte le azt a financiális csapást, 
amely a Kaszinóban érte, ahol teljesen kifosztották.

Hacsak a pénzét szedték volna el tőle a kártya
matadorok, föl se vette volna, mert hiszen zsebé
ben volt a Pestig szóló elsőosztályú vasúti sza
badjegy. Hipp-hopp, akkor teremhetett a főváros
ban, amikor neki tetszett és pedig költségmentesen. 
De adós is maradt — nem kisebb embernek, mint 
— a polgármesternek jókora összeggel, s termé
szetesen a sóspataki „Grand Hotel“-ben, amelyet 
elég szerényen „Arany Gólyá“-nak neveztek, szin
tén volt némi kis kontója. A bajt tetézte az a szo
morú körülmény, hogy a polgármesterrel meg a 
hotelier-vel az ország összes Nagy Ivánjai sem 
állapíthattak meg semmi atyafiságot, s így nem 
maradhatott nekik sokáig adós — fizetni kellett 
legfeljebb 48 óra alatt. S tudjuk, hogy ebből a 
negyvennyolcból nem enged a m agyar!
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A szegény fiú igazán kellemetlenül kezdte érezni 
magát. Épp oly kevéssé volt tagja a Nemzeti Ka
szinónak, mint az Akadémiának, de azért tudta, 
hogy a kártyaadósság abban különbözik a szabó- 
kontótól, hogy az utóbbit szabad, az előbbit pedig 
muszáj megfizetni. Már arra a nem egészen szo
katlan lépésre gondolt, hogy végigpumpolja az 
egész úgynevezett rokonságot, s az így összesze
dett pénzből fizeti ki a becsületbeli tartozását s a 
kocsma-kontót. De ettől a siralomtól megkímélte 
őt sóspataki tisztelőinek egy igen szerencsés gon
dolata.

Ezek a jó urak ugyanis, amidőn arról értesültek, 
hogy kedves fővárosi vendégük már távozni akar 
vendégszerető körükből, marasztalni kezdték, s 
hogy ez a tartóztatás megtisztelő legyen, arra 
kérték Pistát, örökítse meg náluk látogatásának 
az emlékét egy humoros fölolvasással. Azt mond
ták, hogy a holnapi nap éppen disznótormentes, s 
így fölolvasásra különösen alkalmas lesz.

— Pompás! — gondolta Pista. — Kint vagyok 
a vízből! Olvasok nekik három fertályórát s kifi
zetem a polgármestert is meg a vendéglőst is, 
amint az egy fővárosi gavallérhoz illik!

Aztán nyájas arcot csinált, s a következő rövid 
beszédet tartotta a nála tisztelgő küldöttség előtt:

— Szívesen. Miért ne?
— S a téma ? — kérdezték. — Miről fog szólni 

a fölolvasás ?



— Hát természetesen Franciaországról 1 — vá
laszolta Pista.

S ez jó politika volt. A sóspatakiak nagy rokon- 
szenvet éreztek a franciák iránt (amelyet azok 
aligha viszonoztak), francia-barát újságokat ol
vastak, s haragudtak a Hohenzollernekre, szid
ták Bismarckot, nem szerették Moltkét, Kammer- 
mayert*, Heinrich Gusztávot és a többi németeket, 
s revanche-ot követeltek Szedánért, ahol a müveit 
franciákat tőrbecsalták és megverték.

Hamarosan meg is szerkesztette a plakátok szö
vegét, amelyek néhány óra múlva már az összes 
utcák sarkain hirdették, hogy „Beregi István** fő
városi publicista holnap este pontban nyolc óra
kor fölolvasást tart az „Arany Gólya“ dísztermé
ben Franciaországról politikai, közművelődési és 
társadalmi szempontból.“(Belépődíj természetesen 
személyenként egy forint, kivéve az előkelősé
geknek fönntartott első két széksort, amelyekben 
minden ülőhelynek két forint volt a szabott ára.)

*) Akkoriban polgármester Pesten.
**) Ez természetesen éppen úgy álneve egy akkor igen 

népszerű fiatal írónak, mint ahogy Sóspatak egy jókora 
alföldi városnak.



Másnap már a kora délelőtti órákban azt az ör- 
vendetes hírt hozták Pistának, hogy a jegyek ro
hamosan fogynak s hogy a kasszában már körül
belül kétszáz forint „mutatkozik“. Igen kedvező 
hír, mert ebből az összegből ki lehet fizetni mind a 
két adósságot, s marad belőle még borravalókra is.

De mit szól majd a publikum? Meg lesz elé
gedve az egyforintos közönség? Meg a két forin
tos előkelőség?

Pista ugyanis, hiszen ismeritek, igazándi tárca
író volt, szellemes, de fölületes, bőbeszédű, de 
nem éppen tartalmas, aki minden pillanatban tudott 
olvasható egy-két száz sort írni bárkinek a tyúksze
méről, valamelyik primadonnának a fitos orrocská- 
járól, a cár elleni merényletről, a legújabb könyv
ről s a legrégibb képről, a társadalom bajairól s 
azoknak a szociális gyógyszereiről, az aszfaltról 
(amellyel akkoriban kísérleteztek először), össze
hasonlítva a többi kövezetekkel, de soha élétében 
nem foglalkozván históriával, vajmi keveset tu
dott Franciaországról „politikai, közművelődési és 
társadalmi szempontból“, ő  e szép országról nem 
sokkal tudott többet, mint a sóspataki intelligencia 
(amely aligha állott csupa intelligens emberből). 
Azt, hogy Páris a fővárosa, hogy monarchia és 
köztársaság meglehetős gyorsasággal váltakoznak 
benne, hogy XIV. és XV. Lajos két nagy kujon
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volt, hogy a francia forradalom a világtörténet 
egyik legfontosabb és legmegrázóbb eseménye, 
hogy Meilhac és Halévy nagy imposztorok, hogy 
Offenbach igen csinos operetteket írt és Victor 
Hugo pompásan tud franciául. .  . s más efféléket. 
Ami házi használatra egészen alapos tudás lehet, 
de nyilvános fölolvasás anyagának édeskevés.

Elküldte hát az „Arany Gólya“ bérszolgáját, 
akire háromszor szokás csöngetni, a város egyet
len könyvkereskedésébe a Franciaországra vonat
kozó összes irodalomért. Gondolta, esti nyolc órára 
a rendelkezésre álló forrásmüvekből összebön
gész annyit, amennyi tarkítva az ő esprit-jének a 
sziporkáival, elegendő lesz egy szabad előadás
hoz, — mert rendes fölolvasásnak a megírásához 
már úgy se volt ideje. Azt hitte, hogy a szolga egy 
kocsiderék literaturával tér majd vissza, s azért 
talicskával küldte a könyves boltba, ahonnan a jó 
ember nemsokára üres targoncával, sőt üres kéz
zel került haza. Csak a hóna alatt cipelt két köny
vet: az idősebb Dumas egy magyarra fordított 
históriai regényének nemtudomhányadik kötetét 
s egy régi német lekszikonnak azt a részét, amely
ben az F. betűvel kezdődő tudomány volt alapo
san és rendszeresen, tehát nem éppen mulatságo
san feldolgozva. Ez volt az egész, ami a sóspataki 
kulturkereskedésben föl volt halmozva Francia- 
országról, — históriai, közművelődési és társa
dalmi szempontból.



Hősünk mély sóhajjal vette át az üres talicskát 
s a két kopott régi könyvet, s miután a Dumas 
pére regénytöredékét az azt megillető sarokba 
dobta, lázasan kezdte lapozgatni az ócska „esme- 
rettár“-t, amelynek igazság szerint mindazt kel
lett volna tartalmaznia, amit müveit embernek és 
szellemes főlolvasónak tudnia illik Franciaország
ról politikai, művelődési és közgazdasági szem
pontból. Pista, mint az írók legnagyobb része, 
meglehetős jó véleménnyel volt a saját istenadta 
tehetségéről, s azt remélte, hogy majd csinál ő 
valamit — pour épater le bourgeois de Chauche- 
Patacque — abból a kevésből is, amit ez elavult 
tudományszekrényben talál. De óh fátum, ijedség 
és borzalom, ördög és pokol 1 — a kötet csak a 
frakk-ig terjedt. Ez volt az utolsó szó, amelyet 
tudományosan tárgyaltak benne.

Ideges csengetés a háziszolga után. Újra el a 
könyvesboltba, s most már talicska nélkül, a lexi
kon következő kötetéért 1

Még egy kínos, gyötrelmes negyedóra, s a hírnök 
visszajön a . . .  Hogy is mondjam csak? . . .  úgy, 
ahogy a minisztereink mindig hazajönnek Bécs- 
ből — a képzelhető legüresebb kézzel 1 Akkora 
könyv se volt benne, mint egy kis zsebszótár,' 
nemhogy egy biblianagyságú lekszikon. A tudo
mányokkal kereskedő boltos azt üzente vissza, 
hogy a kérdéses kötetet a helybeli értelmiség egy 
kitűnő vezéralakja, akit diszkrécióból meg nem 
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nevezhet, már tíz év előtt kölcsönkérte tőle s azt 
még mindig „hozza“, s hogy a többi kötetek is 
nagyobbrészt ily módon vannak elhelyezve . .  .

Pista most vette csak észre, hogy minő vesze
delmes kalandba bocsátkozott. Elveszíteni egy
két száz forintot ferbliben, katonadolog. Adós 
maradni valamelyik partnerjének, még ha az lord 
mayor-je is nemes Sóspatak városának, százhúsz 
flőrrel, s restanciában lenni a hotelszámlával, — 
még ez is megjárja. Egy komoly távirat a pesti 
barátaihoz (persze nem én hozzám, — tette hozzá 
a mindig pillanatnyi pénzzavarban sínylődő Balázs 
Sándor) vagy a redakcióba, hamarosan rendbe 
hozhat mindent. Beregi Pista még mindig jó — 
ahogy kommerciális nyelven mondják — kettő
száz pengőig. . .  De könnyelműen meghirdetni 
egy fölolvasást, s meg nem tarthatni azt, ez már 
nem tréfa. Itt már nemcsak a gentleman-nek, ha
nem az írónak a presztízse is kockára van téve. 
Mert a pénzzel még csak adós maradhat az ember, 
de a fölolvasással nem ! A publikum, úgy az egy
forintos, mint a kétforintos, este nyolc órakor ott 
lesz a „nagy szálá“-ban, és hallani akarja a Beregi 
úr előadását Franciaországról a már sokszor emlí
tett háromféle szempontokból. Mondhatja ő ennek 
a két-háromszázfejü szörnyetegnek, mint a diák, 
aki nem tudja a leckéjét, hogy non sum paratus ? 
(Nem vagyok elkészülve.)

A szegény fiú, akinek minden apró sviháksága 
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mellett több volt a becsületérzése, mint a pénze, 
nem is tudott ebédelni az izgatottságtól. S mentői 
jobban közeledett az est, annál szomorúbb lett, s 
annál inkább látta, hogy ezzel a készületlenség- 
gél nem tarthat fölolvasást a sóspatakiaknak 
Franciaországról semmiféle szempontból. A vá
rosnak gimnáziuma is van, ebben az iskolában 
pedig kétségkívül akad egy-két professzor, aki 
többet tud erről a gyönyörű országról, mint ő — 
valamennyi szempontból. Hiszen, ha az estélyen 
csupa lányokkal és asszonyokkal volna dolga, el
csevegne velük egy órán át tizennegyedik és tizen
ötödik Lajos szeretőiről, közművelődési, közgaz
dasági és szociális szempontból, elszédítené őket 
garantírozott anekdotákkal, sajáttermésü és köl
csönvett tréfákkal, az örök nőiségre vonatkozó 
aforizmákkal Plátótól kezdve egészen máig. De 
ezektől az ünnepélyes vidéki bácsiktól, akik min
dent komolyan vesznek, akik most „készülnek" az 
ő felolvasására s egész nap Franciaországról ol
vasnak, (mert van könyvük erről a tárgyról az 
istenadtáknak) ezektől félt, rettegett, libabőrözött 
Pista. N em ! ezeknek nem fogja magát kiszolgál
tatni ! Hiszen ezeknek nincsen érzékük a francia 
esprit iránt, ezek csak az adatokat nézik, s őt, 
szegény fejét, az első negyedórában leleplezik! 
Sőt lehet, hogy utaznak is rá, mert hiszen ő rá, a 
szellemes fővárosi tárcaíróra, nyájasabban moso
lyogtak tegnap a sóspataki asszonyok, mint ezekre
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a rendszeres, de unalmas bácsikra, akik most 
bosszúból majd konstatálni fogják róla, hogy szél
hámos . . .

III.

Nem, ennek a sorsnak nem fogja magát kitenni. 
Az ilyen szégyennél csakugyan jobb és (minden 
esetre) szebb a halál, — gondolta Pista. A régi 
rómaiak kisebb kellemetlenségek miatt is a kard
jukba dőltek... Volt egy pillanata, amikor meghúzta 
a csengetyüt (akkor még húzták a csengőt és nem 
nyomták a vidéki hotelekben!) azzal a célzattal, 
hogy a bérszolgát, aki hiába járt a Franciaországra 
vonatkozó irodalom után, elküldi egy hatlövetű 
forgópisztolyért a vaskereskedésbe, amely bizo
nyára jobban van fölszerelve a szakmájába vágó 
árúcikkekkel, mint az irodalmi bazár és tudomány- 
gyár, s aztán agyonlövi magát, mint egy — antik 
római. (Bocsássatokmegazanachronisztikushason- 
latért. Tudom, hogy a rómaiak nem ilyen módon 
őngyilkoltak.)

. .  . Pista még most is él.
Nem mintha a revolver csütörtököt mondottvolna. 

Pista nem hozatott a vaskereskedésből és nem lá
tott Sóspatakon lőfegyvert. Mert — van Isten! — 
tévedésből csak kétszer húzta meg a csengőt és 
nem háromszor. Kétszeri csengetésre pedig egész 
Európában és annak összes gyarmataiban nem a
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háziszolga, hanem a szobalány szokott megjelenni 
fehér kötényben és azzal a kérdéssel:

— Mit méltóztatik parancsolni?
Mennyire csalódtok, ha azt hiszitek, (pedig a 

szemetekről látom, azt hiszitek) hogy most valami 
pikáns vagy éppen frivol részlet következik. Ha a 
fehér köténnyel kap csolatos nőszemély fiatal, karcsú 
és csinos lett volna, akkor talán ilyen epizód kö
vetkezne. De az a szörnyeteg, aki a kérdéses kö
tény mögött lappangott, e három kedves tulajdon
ság híjjával szűkölködött és Pista, aki máskülönben 
egyáltalában nem közömbös a női bájakkal szem
ben, a kérdésre azt felelte:

— Egy tál friss vizet!
ő  az Isten ujját látta abban a körülményben, 

hogy hívására nem a bérszolga jelent meg, s le
mondott a revolverről s az öngyilkosságról. A friss 
víz egy kissé fölüdítette a már-már kétségbeesett 
fölolvasót. Gépiesen kezdett öltözködni, s mégnem 
ütött nyolcat, amikor már olyan elegáns volt, hogy 
maga Brummel vagy a walesi herceg se találtak 
volna kritizálni valót rajta. Hadd bámulják legalább 
az elegánciáját, ha már bele kell sülnie az előadá
sába!

Bámult is az a háromtagú díszküldöttség, amely 
nyolckor érte jött, hogy őt az egész „úri intelligen
cia“ nevében a délszaki növényekkel és csinos 
sóspataki nőkkel díszített terembe vezesse. Ezek 
a jó urak, akik oly kitünően voltak szituálva (mind

154



birtokos volt és hazafi) szánalmasan festettek az ő 
provinciális szabású Ferenc József-kabátjukban e 
fővárosi élite-alak mellett, akinek hitele talán vala
mivel több volt mint nekem, de pénze egy krajcár
ral sem több.

A bizottság egy tagja szinte irigykedve kiáltott 
föl:

—Minő gyönyörű frakk! V alósággal fenomenális!
Pista, aki meglehetősen fanyar arccal fogadta a 

küldöttséget, erre a megjegyzésre egyszerre vidám 
lett.

— Pardon urak, egy percre! — mondta.
Hirtelen fölütötte a lexikonkötet utolsó lapját, le

olvasta róla a frakkra vonatkozó huszonöt sort s 
azután így szólt:

— Rendelkezéstekre állok.
— S a fölolvasás? — kérdezték. — A fölolvasás 

hol van?
Mert nem láttak nála, sem a kezében, sem az 

asztalán kutyanyelveket, se bárminő formájú papír
szeleteket.

— A fejemben! — felelte Pista, aki egyszerre, 
szinte varázsszóra visszanyerte minden önbizalmát 
és minden — elbizakodottságát.

Aztán a deputáció közrefogta s magával vitte a 
terembe, hol a közönség szűnni nem akaró éljen
zése mellett foglalta el helyét a fölolvasó asztalnál.

Beszédét azzal kezdte, hogy kéziratát, „amely 
ugyan értéktelen holmi, de az ő számára mégis
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jelentős dolog volt“ (sajnálkozás és éljenzés a kö
zönség soraiban) ismeretlen tettesek kilopták a kof
ferjéből, pedig az ilyen tárgyak iránt betörések al
kalmával a t. c. tolvajok nem szoktak valami inten
zív érdeklődéssel viseltetni, (derültség) s így nincs 
abban a kellemes helyzetben, hogy Franciaország
ról, e rokonszenves, de szerencsétlen államról érte
kezhessen, (sajnálkozás a franciabarát széksorok
ban), de ha a tisztelt hallgatóságnak nincs ellene 
kifogása, akkor szabad előadást lesz bátor tartani 
egy olyan objektumról, amely igen közel áll Fran
ciaországhoz, ott született ezen ország nemes föld
jén, s onnan indult hódító világkörútjára: a frakkról. 
(Tomboló tetszés az egész vonalon.) Akik a prog- 
ramm ezen megváltoztatásával nincsenek meg
elégedve — tette hozzá büszkén Beregi Pista, — 
azok pénzüket a kasszánál visszakapják.

Egyetlen egy ember ment ki a teremből, de az 
se kérte vissza a forintját a pénztárnál. Becsületes 
szabómester volt az, aki attól félt, hogy viccelni 
fognak fölötte, s azért menekült el. Kívüle egy lé
lek se mozdult a zsúfolt helyiségben. Mindenki 
jobban érdeklődött a frakk, mint Franciaország 
iránt — politikai, művelődési és társadalmi szem
pontból.

A zajos „Halljuk! Halljuk!“ elhangzása után Pista 
megkezdte csevegését erről a fontos ruhadarabról 
s folytatta azt a hallgatóság állandó derültsége 
mellett vagy ötven percig s mikor az előadást be-
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fejezte, vége-hossza nem volt a tapsnak s éljen
zésnek.

A fölolvasást természetesen százterítékü bankett 
követte, amelyen a szellemes író a leglelkesebb 
ovációknak és orációknak tárgya volt. Többek kö
zött felköszöntötték, mint a Kisfaludy-Társaság ki
tűnő tagját is. (Csak sokkal később választották be 
ebbe a díszes társaságba.)

Mondanom se kell tán, hogy a polgármester úr
nak még azon az emlékezetes estén, az Arany 
Gólya tulajdonosának pedig másnap reggel ponto
san megfizette Pista, amivel tartozott nekik. S leg
nagyobb ámulatunkra még pénzt hozott Pestre!

*

Sóspatakon még most is emlegetik ezt a felejt
hetetlen, nagyszerű irodalmi estélyt, — fejezte be 
az elbeszélését Balázs Sándor. — Nemrég, amikor 
ott voltam, s Gladstonenak a páratlan szónoki si
kereiről volt szó, a polgármester így nyilatkozott:

— Eh, mi az a Beregi Pista előadásához képest!





B A N D I  K O R Á N  KEL FÖL





Bandival, a miniszteri fogalmazóval és kezdő 
drámaíróval, közel negyven esztendeje történt meg 
az eset, amelyet elbeszélek. Akkor vidámabbak 
voltak az emberek, sikerültebb vicceket csináltak 
és jobban értették a tréfát, mint amikor ezt írom.

A nevezett drámaíró, aki rendesen későn feküdt 
le, akkoriban egyszer korán kelt föl. ..  Nem azért, 
hogy aranyat leljen. Az aranyakat ebben az időben 
éppen azáltal szerezte meg, hogy későn feküdt le 
(ennyit érnek a híres közmondások!), s e hosszú 
estéken megírta azt a vígjátékot, amellyel elnyerte 
a Karácsonyi-pályázat négyszáz aranyát. (A dráma
írás aranykora volt ez!)

A pályanyertes komédia elsőelőadásánakanem- 
zeti színházban nagy sikere volt. Micsoda est! A 
színészek mind művészileg játsztak. Halmi és Hel- 
vey Laura excelláltak, az öreg Szigeti bácsi — aki 
már akkor is bácsi volt — még a szerepét is tudta; 
olyan esemény, amelyhez hasonlóra még a legvé- 
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nebb Gyulai Pálok se emlékeztek. És Náday, meg 
Ujházy és Vízváry, akik valóságos kabinetfigurákat 
csináltak az ügyesen rájuk szabott elmés szerepek
ből! A szerző úgy érezte magát ezen a felejthetet
len estén, mint ahogy állítólag az Isten érzi magát 
Franciaországban, — talán még jobban... S hogy’ 
tapsolt a közönség! Mikor nyolcadszor jelent meg 
a lelkes hívásokra, kicsi híjjá, hogy sírva nem fa
kadt a megindultságtól. (Természetesen nem a kö
zönség, hanem a drámaíró.)

Előadás után a bankett is jól sikerült. Egy ban
kett arra nézve, akinek a tiszteletére rendezik, min
dig kellemetes, főleg, ha a két legszebb színésznő 
közé ültetik s az intendáns a toasztjában mint a nem
zeti műintézet repertoárjának egyik jövendő osz
lopát és hatalmas kariatidját ünnepli. . .  Bandi ak
koriban még nem volt házas, s olyan későn ment 
haza, ahogy neki tetszett. S bizony eleget ütött az 
óra, amikor haza vetődött boldogan, mámorosán, 
dicsőségszédülten . . .

A saját premiérjük után nem igen szoktak aludni 
a drámaírók. (Néha a másoké után se.) Bandi se 
tudott álomba merülni. Mégis korán kelt föl, nevet
ségesen korán, — nem hagyta aludni a hiúság meg 
a kíváncsiság. Olvasni vágyott az újságokat s azok
ból újra végigélvezni a tegnapi édes dicsőséget. 
A szomszédos törzskávéházba hát jó másfél órával 
előbb lépettbe, mint oly napokon szokott, amelye
ket nem előzött meg a darabja premiérje.

162



Mikor elhozták a reggelijét, szinte szégyenlősen 
súgta a pincérnek:

— Az újságokat!
Pedig mindennap olvassa őket s a figyelmes 

Lajos nem felejti el soha sorjában elébe tenni va
lamennyit. Most, hogy a helyiségben a korai idő
ben még alig lézeng egy-két vendég, egyszerre 
kapja meg mind: Pesti Naplót, a Fővárosi Lapo
kat, Hont, Ellenőrt, Egyetértést, Kelet Népét s a 
Pester Lloydot.

Sorba vette őket. De ahogy az elsőbe belepil
lantott, sápadtan s ijedten tolta félre a csészéjét. 
Nem ízlett neki többé semmi. Azt írta a Pesti 
Napló:

„Megszoktuk már, hogy az akadémia által 
megkoszorúzott művek egy fabatkát se érnek, 
de még az Akadémiáról se mertük föltenni, 
hogy ilyen sületlenségnek ítélje oda a Kará
csonyi-díjat. Nem fél a tisztelt (I) Akadémia, 
hogy a nagynevű Alapító megfordul sírjá
ban, ha megsejti a halhatatlan lelke, hogy 
efajta silányságokat jutalmaznak az ő nemes 
alapítványának a csillogó aranyaival? Még 
meglepőbb, hogy a Nemzeti Színház igazga
tósága, amely máskor válogatósabb szokott 
lenni a szenilis ítéletnélküliségben szenvedő 
Tudós (I) Társaságnál, ezúttal maga is hason
lóan alacsony mértéket alkalmazott ez együ- 
gyüség színrehozatalával. Az egész vígjáték- 
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bán nincs egy szikrányi igazi elmésség; a kö
zönség ugyan nevetett néha, de ez a derültség 
nem volt hízelgő a szerzőre, — a közönség 
egyszerűen kinevette az írót, aki elég naiv 
volt néhány karzati tüntetőnek (vájjon meny
nyit fizetett nekik?) a hívására a színpadon 
megjelenni és ismételve hajlongani egy oly 
publikum előtt, amelynek ma már sokkal fej
lettebb az ízlése, semhogy hasonló bárgyúsá- 
gok mulattathatnák. A színészek mindent meg
tettek, hogy némileg feledtessék a darab gyar
lóságait, sőt — amint halljuk — előadás után 
együtt is vacsoráztak a bukott szerzővel — 
udvariasságból. A vígjáték, fájdalom, annyira 
rossz, hogy a művészek minden erőlködése se 
tudta megmenteni. Valószínű, hogy végkép 
letűnik a színház műsoráról, amit a szerzőn 
kívül aligha fog valaki sajnálni.“

A Fővárosi Lapok kritikája se volt sokkal ked
vezőbb, s így hangzott:

„A legszomorúbb vígjáték — ez lehetne a 
címe az utóbbi premiernek, amely igazán na
gyon szomorú bizonyítéka drámairodalmunk 
folytonos hanyatlásának. Nem várta ugyan 
senki a tegnapi újdonság közepes tehetségű 
szerzőjétől, hogy ő fogja megmenteni a Nem
zeti Színház züllésnek indult repertoárját, de 
annyit még tőle is vártunk, hogy ha már drá- 
maiság és leleményesség nincs a müvében, 
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legalább némi vidámság és egy szemernyi 
józanész fogják pótolni benne e lényeges kel
lékek teljes hiányát. Fájdalom, a darabban 
nincsen semmi azokból az alkotó részekből, 
amelyekből egy elfogadható színpadi termék 
készül, s konstatáljuk, hogy e vígjátéknak ne
vezett szomorúság nemcsak az Akadémia ara
nyait nem éri meg, de arra a gondos játékra 
se volt méltó, amellyel első színházunk derék 
művészei annak ezer hibáját feledtetni próbál
ták. Hasztalan, — a darab megbukott s nem 
fog többé színrekerülni, hacsak az igazgató
ság nem akarja végképp elriasztani a színház
tól azt a néhány embert, aki még olykor ke
gyeletből látogatja. A disztingvált premierkö
zönség egyébaránt gúnyos kacagással hono
rálta a vígjáték nagyon is bárgyú elmésségeit, 
amelyek csak a karzat lekenyerezett klakjánál 
találtak némi méltánylásra. Onnan hívták is 
néhányan a szerzőt, aki elég szerénytelen volt 
megjelenni a jobb sorsra érdemes közönség 
előtt, amelynek estéjét alaposan elrontotta.“ 

Hasonló szellemben nyilatkoztak a többi újsá
gok is. Mindannyian megállapították, hogy ilyen 
bukott első előadásra a legöregebb zártszékbérlők 
se emlékeznek, s hogy az igazgatóság ugyancsak 
szedje össze magát, hogy elfelejtsék neki a tegnapi 
m erényletet. . .  S mindezeket a kegyetlenségeket 
a szegény Bandi végigolvasta, — nem hagyott ki
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belőlük semmit. Egyre reménykedett, hogy lesz 
egy olyan lap is, amely elismeréssel szól róla, — 
nem volt egy se. Utoljára hagyta a tisztes Pester 
Lloydot, amelytől más hangot várt. Élt még akkori
ban az öreg Dux Adolf, aki jámbor kritikus volt s 
cirógató hangon írt minden új darabról, könyvről. 
De nem a szelíd öreg írta a bírálatot, hanem valami 
fiatal terrorista, aki ezzel kezdte: „írni szabad rossz 
darabot, de előadni nem szabad.“

Bandi kétségbe volt esve, megsemmisülve. Való
ban, ő se emlékezett, hogy eredeti színmű első elő
adásáról ily egyértelműen hozta volna meg halálos 
ítéletét a sajtó. A Tóth Kálmán Kis Hóbortos-át, 
amelyet szintén csak egyszer lehetett előadni, mégis 
némi rokonszenvvel parentálták el a kritikusok, de 
ővele ugyancsak elbántak! Hiszen ez nem közön
séges bukás, hanem a legnagyobb irodalmi bot
rány! Hogy merjen az ismerőseinek a szeme elé 
lépni ilyen blamázs után? Nem azért volt dráma
író, hogy ne ismerje az embertársait, — tudta róluk, 
hogy tíz közül nyolcán örülnek, ha a barátjuk fias
kót csinál s hogy a másik kettő meg rossz néven 
veszi, ha diadalt a ra t . . .

Kifizette a teáját és kitántorgott a kávéházból. 
Gondolta, a hideg levegő jól fog hatni az álmatlan
ság s a keserű reggeli olvasmány által fölkorbá
csolt drámaírói idegekre. Kilencig-féltízig sétálni 
fog a friss téli időben s aztán bemegy a miniszté
riumba. Legjobb lesz mielőbb szembeszállani a
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kárörvendezőkkel s túlesni a sok hamis részvéten 
és rosszindulatú vigasztaláson.

Alig ment néhány lépést, az utca túlsó gyalog
járójáról egy ismerőse üdvözölte. Sokkal mélyebb 
kalapemeléssel, mint egyébkor.

— Gúny akar ez lenni? — kérdezte magától 
Bandi.

Később egy kedves emberével találkozott, aki 
megállította és tudakolta, kiheverte-e már a teg
napi est édes izgalmait?

— Gratulálok a fényes sikerhez, — monda azu
tán. — Már rég nem fogadtak darabot ilyen ked
vezően.

— Nekem pedig úgy tetszett, — szabadkozott 
Bandi — mintha —

— Eh, önöknek drámaíróknak sose elég a siker, 
taps, dicsőítés, ön  persze azt szerette volna, ha ki
fogják a lovait és miniszterek meg főrendiházi ta
gok húzzák haza a diadalszekerét. Nem kell telhe
tetlennek lenni. Csiky Gergelynek se volt soha 
hasonló nagy sikere.

Tovább sétált. A Váci-utcába érve, a kirakatok
ban megpillantotta a fényképét babérral körítve.

— Majd beszedik, — sóhajtott Bandi, — ha el
olvassák az újságok referádáit!

A könyvkereskedők üvegtáblái alatt ott látta szép 
kék fűzésben a vígjátékát a szokásos reklámmal: 
A Nemzeti Színház nagy diadalt aratott új vígjá
téka. Éppen most jelent meg.
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— így van ez, — sóhajtotta megint a drámaíró, 
ha előlegezik a dicsőséget. A könyvet bizonyosan 
még tegnap délután tették a kirakatokba. Biztos, 
hogy délben már nem lesz o t t . . .

Trafikok mellett is elment s mindenünnen eléje 
mosolygott egy arc, melyet a tükörből jól ismert. 
Éppen akkor indult meg Budapesten az első képes 
újság, amely rablógyilkosok és más híres emberek 
portréit hozta a címlapján. Néha egy-egy drámaíró 
arcképe is megjelent benne . . .

— Ez már mégis gyöngédtelenség! — nyögött 
Bandi. — Még ki is pellengérezik az embert a bu
kás utáni

Egyre több-több ismerőssel akadt össze, akik 
szívesen, mosolyogva gratuláltak neki a tegnapi 
győzelemhez.

— Minő hamisak az emberek! — gondolta. — 
És minő ostobának tartanak engem!

Egy barátja enyelgett vele s így aposztrofálta:
— Remélem, öreg, hogy azért, mert ünnepelt 

drámaíró lettél, nem fogod lenézni a régi bará
taidat.

— Ugyan kérlek, — lármázott rá Bandi mérge
sen, — ne beszélj nekem sikerről!

— Borzasztók ezek a zsenik! — csodálkozott a 
barátja. — Mentül jobban ismerik el őket, annál 
többet követelnek. Ha még ez se volt elég diadal, 
akkor igazán nem tudom, mire áhítozol.

— Megbolondult, tisztára megbolondult I—mor-
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mogta magában Bandi, amint tovább ment. — Szép 
siker, mikor együgyünek, meg bárgyúnak jelentik 
ki az embert az újságokban!

Mire féltíz lett, fölkullogott a minisztériumba, 
nem azokkal a rugalmas léptekkel, mint rendesen, 
hanem kedvetlenül, fáradtan, megtörtén.

— Óh, csak már túl volnék az első találkozáso
kon, az első vicceken! — sóhajtott, jól tudván, hogy 
ilyenkor a saját környezete a legkönyörtelenebb 
az emberhez.

Leginkább a hivataltársaitól félt. Az első emele
ten föltette magában:

— El fogom őket némítani azzal a férfias nyilat
kozattal, hogy sohase írok többé darabot s hogy 
ezentúl csak a hivatalnak élek!

A dolgozószobája a második emeleten volt. Az 
előteremben, hol az öreg Péter, a hűséges hivatal- 
szolga hámozta le róla a télikabátját, azt súgta neki 
az öreg:

— Bent vannak már mindannyian a nagyságos 
úr szobájában.

— Kik vannak bent? — kérdezte Bandi csodál
kozva.

— Hát a Laky méltóságos úr, meg a többiek 
mind.

— Mi az ördög! — döbbent meg Bandi, mikor 
hallotta, hogy a főnöke várja. — Csak nem akar 
az egész ügyosztály jelenlétében megleckéztetni, 
mert rossz darabokat írok?
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Szívdobogva nyitott be a szobájába. Ott állott az 
egész osztály, az élén Laky miniszteri tanácsossal, 
aki néhány lépéssel közeledett feléje és így szólt:

— Kedves öcsém és barátom! A te dicsőséged 
a miénk is, az egész minisztériumé, de különösen 
azon ügyosztályé, amelynek egyik igen sokra be
csült munkása vagy. Magamnak tartottam fönn a 
szerencsét, hogy e testület élén Téged tegnapi fe
nomenális sikered alkalmából üdvözöljelek. Kíván
juk meleg szívvel, hogy még sok oly kitűnő müvet 
teremthess, mint a tegnapi, nemzeti drámairodal
munk gazdagodására és tisztelőid igaz örömére. 
Az Isten éltessen!

Húsz kézpár sietett feléje gratulálni, — alig tudta 
viszonozni a sok baráti kézszorítást. Ötölve-ha- 
tolva, akadozva felelt:

— Méltóságos uram! Kedves barátaim! Köszö
nöm, lelkem mélyéből köszönöm ezt a nemes jó
indulatot. Nem fogom soha kellőleg meghálálhatni, 
de megérteni és méltányolni tudom. A ti baráti ke- 
délytek és emberséges gondolkozástok megtalálta 
a módját annak, hogy mint kell megvigasztalni va
lakit, akit csúfos bukás ért. De azért, ha finom ta
pintattal úgy is tesztek, mintha észre se vettétek 
volna a fölsülésemet, én magam tisztában vagyok 
azzal, hogy mint drámaíró örökre elbuktam. Tudom, 
hogy nincs többé mit keresnem azon a pályán, — 
ezentúl a tiétek leszek, egészen a tiétek, csupán a 
tiétek . . .



A meghatottságtól elakadt a hangja...  Azok pe
dig, akik gratulálták, éljenezték és a kezét szoron
gatták, szánakozással néztek rá. Suttogva mondo
gatták egymásnak, hogy a nagy öröm, a nem várt 
siker elvette a szegény fiúnak az eszét.

— Ne karattyolj ilyen zöldeket, öcsém, — szólt 
végre az öreg méltóságos. — Hiszen a darab ki
tűnő és igazán őszinte nagy sikert aratott. A mi
niszter úr ő excellenciája is jelen volt az előadáson 
s el van ragadtatva tőle. Délben látni kíván s sze
mélyesen óhajt szerencsét kívánni a diadalhoz.

Bandival forgott a világ:
— Igen lekötelező, valóban hízelgő, — makogta, 

— de az újságok . . .
— No, ami az újságokat illeti, — nevetett az 

egyik osztálytanácsos, — azok igazán túloztak egy 
kicsit.

— Ugy-e? — szólt közbe Bandi némi megköny- 
nyebbüléssel. — Ugy-e, igazságtalanok egy kissé? 
A vígjátékom nem olyan komisz, aminőnek mond
ják?

Erre aztán az egész társaság nevetett.
— Hiszen a lapok valóságos dicshimnuszokat 

zengenek rólad! — kiáltotta az egyik kollégája, aki 
naponta végigbetüzi az összes újságokat.

Bandi azt hitte, szétpattan a feje. Éppen most 
olvasta a legborzasztóbbat, amit csak premierről 
írni lehet s ezek azt állítják, hogy dicsériádák van
nak róla a lapokban.



— No, ezt nem vettem észre I — pattant ki ke
serűen.

— Hát kell nagyobb elismerés, mint például a 
Pesti Naplóé? — kérdezte egyik tiszttársa?

— Elég már a gúnyból 1 — kiáltotta türelmét 
vesztve Bandi. — Olvastam valamennyit s a Pesti 
Naplót is, amely azt írja, hogy a darabom merő sü
letlenség!

— Szegény barátunk! — sóhajtotta az öreg mél- 
tóságos. — Te valami rosszat álmodhattál s azt 
most valóságnak tartod. Térj magadhoz és hallgass 
az okos szóra!

A szomszéd hivatalokból előkerítették az aznapi 
hírlapokat és rendre fölolvasták őket... Csakugyan, 
itt egészen másképpen hangzottak a kritikák, mint 
néhány órával ezelőtt a kávéházban. Mindannyi 
úgy ünnepelte őt, mint az újabb színmüírónemze- 
dék egyik legizmosabb talentumú tagját.

Igazán csak egy csúf, lidércnyomásos álom lett 
volna az, amit reggelizésközben olvasott? Bármi
ként volt, most már teljesen átadta magát a dicső
ség édes mámorának.

*

De amit olvasott, az nem volt álom, hanem az 
akkori színházi bírálóknak a vicce, akik összees
küdtek, hogy megtréfálják Bandit. Egy-egy extra
példányt nyomattak mindenik újságból a képzel
hető legsértőbb kritikával s Lajosnak, a Deák Fe-
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renc kávéház főpincérének adták át azzal az uta
sítással, hogy a történet hősének kedveskedjen ve
lük a reggelijéhez. A többi példány természetesen 
azokkal a rokonszenves és meleghangú ismerteté
sekkel jelent meg, amelyekre Bandi még ma is 
büszke.

Amikor értesült a csínyről, akkor fejedelmi bor
ravaló árán megszerezte az egyetlen példányban 
nyomatott lapszámokat s azokat a mai napig mint 
kellemes emlékeket őrzi.





P L A C I D I A N O V E L L Á I





Az íróasztalomnál ültem és novellán dolgoztam. 
Mert nemcsak abban különbözők a nagynevű el
beszélőktől, Ambrus Zoltántól és Heltai Jenőtől, 
hogy rosszabbul írok náluk, de abban is, hogy a 
dolgaimat nem kávéházi asztalnál, hanem íróasz
talnál csinálom.

Tehát novellát írtam és éppen nagy lelki válsá
gon ment keresztül a hősöm, amikor kopogtatás 
hallatszott az ajtón s csinos fiatal hölgy lépett be 
rajta, — nyomában városunk egyik ismert közéleti 
alakja, Makszi hordár, egy jókora bőrösládával. A 
derék, már nem egészen fiatal férfiú még jó erőben 
lehet, mert gyakorlottság által is megedzett karjai
val aránylag könnyen hozta a terhet, amelyet a 
konduktorok egy kis jó borravaló ellenében még 
csak beengednének a vasúti kupéba, de az útitár
sak kinéznének onnan.

Azt hittem, szállóvendéget kapok és örültem, 
mert a hölgy — amint már volt szerencsém emlí
teni — csinos volt és fiatal.
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De az eset jóval súlyosabb volt, amint az min- 
gyárt kiderül.

— Galla Piacidia vagyok, — mutatkozott be a 
vendég.

— Honnan vette ezt a történeti nevet? — kér- 
dém.

— A Révai-Lexikonból. De hát nem emlékszik? 
Tavaly egy kis polémiánk volt és kölcsönösen oda- 
mondtuk egymásnak.

Eszembe jutott.
Csakugyan, a múlt télen Galla Piacidia név alatt 

női kézzel és ugyanolyan helyesírással írt polemi
kus cikket kaptam, amely olyan goromba volt ve
lem szemben, hogy csupa hiúságból kiadtam a 
lapban.

Innen datálódik a barátságunk, amelyet betetőz 
most az a szerencsés körülmény, hogy kedves el
lenfelemmel személyesen is megismerkedhettem.

Egyszeriben nagyon udvarias lettem hozzá. És 
nemcsak a felújított régi ismeretség fölötti örömöm
ben, hanem talán azért is, mert — amint már meg
jegyeztem — a hölgy fiatal volt és csinos.

Hellyel kínáltam meg a vendégemet, míg a kí
séretében lévő közéleti férfiú a koffert letette a 
szoba közepére.

— Az új folyóirat ügyében jövök, — így szólt 
Galla Piacidia.

— Ah, már Maga is tudja? — kérdeztem meg
lepetten.



— Az ilyennek hamar megy híre. Már a zsűro- 
kon és a cukrászdákban is van róla szó s a hölgyek 
azt remélik, hogy erősen fog küzdeni a feminizmus 
mellett.

— A jövö az Isten kezében van, — feleltem, — 
a folyóirat pedig még meg se indult. Eddig mind
össze háromezerhatszáz előfizető jelentkezett s a 
kiadó p <n jelenteti meg a revüt tízezer abonnen- 
sen al-i. ő  azt mondja: vagy — vagy.

A kérdés gazdasági oldala, úgy látszik, nem ér
dekelte Piacidia kisasszonyt, mert nem reflektált a 
szavaimra, hanem ezt a rövid kijelentést tette:

— Kéziratot hoztam.
— Kéziratot? — Feleltem azzal az idegenkedés

sel, amellyel az írók másoknak az írásműveivel 
szemben viseltetni szoktak.

— Igen, kéziratot az új folyóirat részére s arra 
kérem önt régi barátságunk alapján —

— Régi barátság? Maga régi barátságnak nevezi 
azt a kölcsönös lebecsülést, amelyben polémiánk 
során részesítettük egymást?

— Természetesen. Képzelhető-e intimebb barát
ság, mint veszekedés férfi és nő között ?

Hogy tehetség van-e ebben a lányban, azt még 
nem tudom, de hogy nincs minden kacérság nél
kül, az egészen bizonyos. És aztán: a kacérság is 
tehetség. (Ha nem is éppen írói tehetség).

Kezdtem kíváncsi lenni a manuskriptumokra. De 
hogy ne távolodjak el valami nagyon az egyenes 
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útról (amely állítólag a legjobb), mégis megjegyez
tem, hogy nem vehetek át munkákat az új Szemle 
részére, mert hiszen még nem is tudjuk, hogy ki 
fogja szerkeszteni. Talán —

És megneveztem néhány írótársamat, akik eset
leg több joggal vehetnék át a becses kéziratot.

— Nem merem odaadni nekik, — mondta ő. — 
A zo k  az urak idegenek hozzám.

— Azaz: velük még nem gorombáskodott, 
ugye?

— Nos hát, igen, — felelte huncut mosollyal a 
fiatal hölgy. — Önnel már vitatkoztam, önnek régi 
ismerőse vagyok . . . Csak önben bízom. Kérem, 
helyezze el őket!

— Őket? — kérdeztem meghökkenve. — Hát 
több is van?

Felelet helyett intett Makszinak, aki közelebb 
tolta felém a koffert. A jeles férfiúnak már bőséges 
gyakorlata van az ily ügyekben, igen sok kereske
delmi utazónak a minta-kofferjét cipelte már a kü
lönböző boltokba. Szakszerűen helyezte elém a 
bőröndöt és ügyesen pattantotta föl a zárját. Csupa 
teleírt papiros volt benne.

Ijedten kiáltottam:
— Ez mind kézirat? És ezt mind Maga írta?
— Mindnek én vagyok a szerzője, — felelte pi

rulva, de minden szégyenérzet nélkül Piacidia.
Pirulását nem a szégyen, hanem a büszkeség va

rázsolta az arcára.



— Ilyen fiatal és már ennyit írt? — kiáltottam 
csodálkozva.

— Ha az ember szorgalmas . . .  — magyarázta 
szerényen Piacidia.

— És miféle dolgok? — kérdeztem nem minden 
aggodalom nélkül.

S az aggodalmam nem volt alaptalan, mert Pia- 
cidia nemes egyszerűséggel ugyan, de nem min
den önérzet nélkül felelte:

— Novellák.
— De hiszen ez egy egész Dekameron! — kiál

tottam ijedten. — Gondolja meg, kérem, hogy az 
új folyóirat havonta csak egyszer jelenik meg . . .

— Elég baj,—felelte ő. — Gyakrabban kellene... 
De hát a kiadó, úgy látszik, nem is sejti, mennyi 
tehetség rejtőzik a véka alatt s mennyi pompás 
kézirat az asztalok fiókjábanI Különben pedig: all 
right! Belenyugszom, hogy havonta csak egy no
vellám jelenjenmegazúj revüben. Itt hagyom mind
annyit s ön lesz szíves, ugy-e, a legjobbakat kivá
logatni belőlük s átadni őket a szerkesztőségnek?...

Be se várta a válaszomat, amely esetleg eluta
sító is lehetett volna. Mire fölpillantottam, ő is, 
Makszi is eltűntek, a kézikoffer pedig egész tartal
mával nálam maradt. A rögtön megejtett gondos 
vizsgálat tekintélyes eredményt mutatott föl: több 
mint hatvan novella volt benne. Néhányat kiválo
gattam belőlük s hogy a közönség elé kívánkozó 
Galla Piacidia addig is, amíg az új Szemle megin- 
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dúl, megjelenhessen egész impozáns tehetségte- 
lenségével a nyilvánosság előtt, kiadom őket. Ma
rad elég az új folyóiratnak is.

Kiadom őket, hadd lássák az olvasók, mint tük
röződik az élet egy fiatal lánynak a tapasztalatlan 
szemében s mint hatnak az olvasmányok a kezdő 
fiatal írókra. A müveit olvasó mind e novelláknál 
rá fog ismerni Galla Piacidia mellett arra az íróra 
is, akit e kedves fiatal nő a kérdéses elbeszélés 
megírása előtt valószínűleg olvasott.

A csinosan leírt novellák közt van mindenféle 
genre, mert az én kis barátnőm a legsokoldalúbb 
tehetség, amely csak képzelhető. Van köztük olyan, 
amely Prosper Merimée-re emlékeztet, de olyan is, 
amely Kassák Lajosra támaszkodik.

Van köztük romantikus, realista, naturalista, his
tóriai, humoros, fantasztikus, érzelmes, groteszk, 
— mindenféle. Ezekből olyan néhányat szemeltem 
ki, amelyek legvilágosabb képét nyújtják a termé
keny írónő költői jellemének és írói szellemének.

Piacidia kisasszony novelláinak van egy általá
nos címük is, amelyet szerzőjük föléjük biggyesz
tett. Ez így hangzik: Az Életből. Az olvasó majd 
látni fogja, hogy mennyire vannak ez elbeszélések 
az életből ellesve.

S most átadom a szót fiatal munkatársamnak.



A H A L Á L B A N  E G Y E S Ü L V E

Aladár a legcsinosabb fiatalember volt egész 
Szalókán (amely természetesen álnév, mert ilynevü 
város nincsen Magyarországban), Emma pedig 
nemcsak a legszebb, de a legjobb nevelésű úri
leányok egyike volt messze földön. De — mint a 
költő mondja: hajh! — a vagyon és a szépség nem 
járnak mindig együtt!

A fess Aladár hadnagy volt a közösöknél s nem 
volt kauciója, míg Emma egy gimnáziumi tanár
nak egyetlen, de hozomány nélküli leánya volt. 
Ha a közös szegénységük nem állja útját az egy
bekelésüknek, akkor az elbeszélés hőse és hős
nője már rég férj és feleség lennének, ők  ugyanis 
az első szerelem hevével szerették egymást. Hogy 
mennyire, azt csak egy hasonlattal tudnám illusz
trálni, amely talán nem új, de nagyon találó. E sze
retetreméltó ifjú és kedves leány úgy szerették 
egymást, mint galamb a tiszta búzát, sőt — ha túl-
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zásnak tartanák is olvasóink — még jobban. Mert 
egy alkalommal többen látták — részeges embe
rek, akik későn este bandukoltak haza a korcsmá
ból, — hogy Aladár szenvedélyesen szorongatta az 
Emma kezét, amelyet a földszintes szobájának az 
ablakából e célból önfeledten engedett át neki.

E viszony következményei el nem maradhattak.
Egy napon a szerencsétlen leány kétségbeeset

ten, keserű könyhullatás közepette vallotta meg 
szüleinek, hogy anyának érzi magát.

Atyja, akivel ily szerencsétlenség még sohase 
történt, tombolt, mint egy őrült s vérbenforgó szem
mel, dühösen nézett bukott leányára. Szóra se mél
tatta eltévelyedett gyermekét, hanem bezárta fe
hér leányszobájába — amely hajh, már nem volt 
fehér és nem volt leányszoba — és kijelentette, 
hogy neki nincs többé gyermeke. Fekete ruhát öl
tött, gyászposztóval vonta be cilinderét, szomo
rúan járt-kelt a városban, s ha valaki részvéttel 
kérdezte tőle, hogy kit gyászol, hidegen válaszolta:

— A leányomat.
A boldogtalan teremtés édesanyja — mint a 

nők általában — sokkal lágyabb szívű volt s nem 
tűrhette, hogy a szerencsétlen leány (ha ugyan 
még annak nevezhetjük!) teljesen el legyen zárva 
a világtól s még friss levegőre se jusson. Kinyi
totta ajtaját s értésére adta, hogy azonnal taka
rodjon el a háztól s ne merjen többé soha a sze
mei elé kerülni.



Akinek a tisztelt olvasók közül van egy kis fan
táziája, az elképzelheti Emma kétségbeesését. 
Sírva távozott a szülei háztól, amelyben bűnbe
eséséig olyan boldog volt s egyenesen Aladárhoz 
sietett. Tudta ugyan, hogy jólnevelt lánynak nem 
illik egyedül egy fiatalember lakására menni (fő
leg, ha az katonatiszti), de mit tehetett mást rette
netes helyzetében, s abban a tudatban, hogy most 
már egyedüli támasza a szerelmese?

Tehát hozzája rohant. De keservesen csalatko
zott benne. A hadnagy nem volt otthon s az inasa 
nem tudta megmondani, hogy mikor jön haza. 
Emma pedig habozott. Két út áll előtte: bevárni 
kedvesének a visszaérkezését, vagy pedig kivé
gezni magát. Nem habozott sokáig. A boldogtalan 
szerelmesek könnyen határoznak. A Tisza part
jára sietett, amely mindjárt a folyam mellett terül 
el, s ott — mint a költő találóan énekelte — „meg- 
megállt a kanyargó Tiszánál.“ Előtte a mélységes 
víz, amely mély volt, mint az ő fájdalma, s fölötte 
az ég kékje, amely végtelen, mint az ő boldogta
lansága. Nem gondolkozott sokáig, — kalapját, 
amely mindig úgy tetszett Aladárnak, ledobta a 
földre s a folyóba ugrott.

A véletlen úgy akarta, hogy Aladár épp akkor 
lovagoljon el a part mentében. Tehát arra lovagolt 
s meglátta a szeretett lényt küzdeni az őt már- 
már elnyelő habokkal. Ő se habozott sokáig, le
ugrott paripájáról, s miután fegyverzetének súlyos
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darabjait a női kalap mellé dobta, utána ugrott a 
vízbe.

De hiába volt minden erőfeszítése. Mire utól- 
érte Emmát, az már halott volt. Mint Beniczkyné- 
Bajza Lenke szokta ilyen alkalmakkor írni: „ez 
szívfacsaró látvány volt“. Egy csókot, egy néma 
búcsúcsókot lehelt az imádott nő halavány ajkaira 
(az első és utolsó csók volt ez, amely köztük el
csattant), aztán elbocsájtotta Emmát, akit hasztalan 
próbált életre csókolni és — nem úszott tovább.

— Nélküle nem élhetek! — kiáltá s pár perc 
múlva ő is sírját lelte a szőke Tiszában, amelynek 
habjaiban már oly sok szerető szív dobbant utolsót.

Aladár lova — igen értelmes s az urához na
gyon hü állat — ezalatt a parton várta a gazdá
ját, s mivel az sokáig nem került elő, végre rosszat 
sejtve, nyeríteni kezdett. Fájdalmas vésznyerítésé
nek kínos-bús hangjai megrezgették a langyos es
teli levegő érzékeny húrjait, amelyek a hangokat 
bevitték a városba, keresztül az utcákon, egészen a 
gimnáziumi tanár lakásáig. A professzor úr most 
is el volt mélyedve az ő megoldhatatlan egyenle
teibe, amelyektől se nem látott, se nem hallott 
semmit. A feleségének füleit ellenben — valame
lyes telepátiás érzéstől izgatva — szomorúan érinté 
a Tisza partjáról feléje hangzó bús jajnyerítés. A 
jó asszony nagyot sikoltott, s rosszat sejtve, ma
gára kapta kissé kopottas gallérját (mert a közép
iskolai tanárnék, sajnos, nem öltözködhetnek a 
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legújabb divat szerint) s elrohant a háztól, hogy 
oda többé soha vissza ne térjen.

Anyai lábai oda vezették, ahol a rémes családi 
dráma oly megindító befejezést nyert. A Tisza- 
partra rohant, ahol — mint Courts-Mahler nem 
egyszer írta — „szörnyű látvány tárult eléje“. Leá
nyának rózsaszínű virágokkal díszített fehér szal
makalapját és Aladárnak vitézi kardját látta ott 
egymás mellett, s ez elég volt neki, hogy — ha az 
elárvult paripa nem is nyerített volna oly szív- és 
fülszakgató módon — megértse a valót. Anyai 
szíve megsúgta neki, hogy a szerető szívek a hul
lámokban találták hullámsírjukat.

Kétségbeesetten tördelte kezeit s keserű szem
rehányásokkal gyötörte magát, amiért világgá űzte 
Emmát. És sajnálta a hadnagyot is, akinek a sze
génységén kívül nem volt egyetlen rossz tulajdon
sága se. A többi mind jó volt. Belátta, hogy e 
gyötrő gondolattal a fejében s ez örökös szemre
hányással a szívében nem élhet tovább, s bár — 
mint nagy Petőfink mondja — jobban szeretett 
volna ágyban, párnák közt halni meg, mégis le
vonta a szomorú helyzet konzekvenciáit s a vízbe 
ugrott, gondolván, hogy önkéntes halálával jóvá 
teszi a bűnt, amelyet leánya ellen elkövetett.

A három holttestet estefelé kidobta a víz a 
partra, éppen egymás mellé, mintha csak tudta 
volna, hogy együvé tartoznak. Az elemek néha 
oly dolgokat tudnak, — miként azt a nagy brit 
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költő oly szépen írja — „amelyekről a ti bölcsei- 
metek mitsem tud, Horatio.“*)

Éppen esti korzó volt s a járókelők rögtön fölis
merték a városszerte népszerű alakok hulláit.

Gyorsan előhívták a mentőket és az orvosokat, 
akik azonban — mint a Budapesti Hírlap gyilkos
ságok és öngyilkosságok eseteiben írni szokta — 
már csak a beállott halált konstatálhatták.

A halottakat hordágyra fektették s Emmának 
szülei házához vitték, ahol az orvosok gyöngéd 
kímélettel készítették elő a tanár urat a súlyos csa
pásra, amely őt szeretteinek elvesztésével érte. 
Ám e figyelem teljesen fölöslegesnek bizonyult, 
mert a jeles tudós sehogyse volt képes fölfogni, 
hogy mi történt vele.

A temetés rendkívül impozáns volt. Résztvett 
azon a város egész intelligenciája és azonkívül 
még mindenki, akinek keblében érző szív dobo
gott. A koporsókat szebbnél-szebb koszorúk bo
rítók (mert a virágok akkor még nem kerültek 
olyan sokba!), s a gyászszertartáson egy szem se 
maradt szárazon. Csak a tanár úr nem sírt. ő  azt 
hitte, hogy csak a leányát vesztette el, akit gon
dolatban már rég eltemetett. A halottakat nem is

*) Horatio, a híres Hamletnek testi-lelki barátja volt és 
Shakespeare (olvasd: Sekszpir) egy nagyon szomorú játé
kában fordul elő. Nem tévesztendő össze Horatiusszal, aki 
verseket irt, amelyeket öregebb urak, akik tudnak latinul 
(például a nagyapám is) előszeretettel idéznek. G. Piacidia.
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kísérte ki a temetőbe, hanem — mintha nem is 
történt volna semmi — továbbra is az egyenletei
vel bíbelődött. Ott ült az asztalánál és számolga
tott. Eljött az est, és senki se vetett neki ágyat, s 
jöttek az étkezés órái és senki se terített neki asz
talt. így hát nem evett és nem aludt, s a fölkelő 
nap is misztikus számfejtéseinél, megoldatlan 
egyenleteinél találta. így ment ez négy napon ke
resztül. Ez idő elteltével meggyöngült szervezete 
nem tudott ellentállni az éhség és álmatlanság kín
zásának, s meghalt, — anélkül, hogy az egyenleteit 
megoldotta volna.

Általános részvét mellett felesége és leánya 
mellé temették, akiknek sírjain még el se her
vadtak az illatos virágok, amelyekkel azokat a ke
gyelet elborítá.

íme, egy szerény polgárcsalád tragédiája.



P É N Z  É S  S Z E R E L E M

I.

— Szeretem önt, Lucy I — suttogta egy szépsé
ges leány fülébe Dortay Árpád országgyűlési kép
viselő. — Szeretem önt lelkemnek egész hevével, 
szívemnek minden szerelmével, szeretem —

Nem folytathatta egyelőre a vallomását, mert 
Lucy élesen fölkacagott:

— Hahaha! És ön azt gondolja, elhiszem? Mint
ha nem tudnám, hogy csak a hozományom iránt 
érdeklődik!

— De esküszöm, Lucy!
— Ne esküdjön! — kiáltá keserűen a leány, aki 

felindultságában az ikesigékről is megfeledkezett, 
amelyek alkalmazásában azelőtt sohase tévedett. 
— Ne esküdjön! Az esküjének se hihetnék.

Lehorgasztotta a fejét és keservesen zokogott.
— Az istenért, mi baja? — kérdezte a képviselő 

részvéttel.



— Óh, én olyan boldogtalan vagyok I — fuldo
kolta Lucy.

— Miért? — kérdé kíváncsian Árpád, aki nem 
értette, hogy hogyan érezheti magát szerencsét
lennek egy olyan fiatal hölgy, akit ő a szerelmével 
tüntet ki.

Mertmegkell jegyezni, hogyDortay úr, ha anyagi 
javakban nem is bővelkedett, szellemi kincsekkel 
dúsan meg volt áldva. Fényes politikai jövőt jó
soltak neki.

— Miért? — zokogta Lucy. — Miért? Hát azért, 
mert gazdag vagyok! Nincs boldogtalanabb te
remtés, mint egy gazdag leány. Mert mi — ha
csak nem vagyunk nagyon elbizakodottak — 
mindig azt hisszük, hogy kérőink a pénzünket 
szeretik . . .

Elmélázott s álmodozva tette hozzá:
— Pedig mily boldog lennék, ha el tudnám hinni, 

hogy valaki pusztán magamért, az én-emért sze
ret! . .  .

— Nos, akkor . . . akkor maga boldog lehet, 
imádott Lucy, mert én egyedül a leányt, pusztán 
a nőt szeretem önben, s nem szeretném, nem sze
rethetném kevésbbé, ha olyan szegény volna is, 
mint a templom egere!

— Mily banális hasonlat! — kiáltott méltatlan
kodva LuCy.

— Bocsánat, sokszor bocsánat! — mentegeié 
magát Árpád. — A szenvedélyem elfogulttá tesz,
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s ilyenkor nem találok Magához méltó elmés ha
sonlatokat.

Lucy nem tudott sokáig haragudni, kezét nyúj
totta az udvarlójának s így szólt:

— Megbocsájtok.
— S hisz a szerelmemben? — kérdezte Árpád.
— Szívesen hinnék önnek, — volt a leány vá

lasza. De amint ön tudja és a múlt héten egy or
szággyűlési beszédében fennen hangoztatta: a tet
tek beszélnek! Én csak tetteknek hihetek; sza
vaknak, ha még oly szép frázisok, nem adhatok 
hitelt. Keressen alkalmat annak a bebizonyítására, 
hogy nem a vagyonomat szereti, hanem engem, 
akkor az öné leszek!

II.

— Mennyi tulajdonképpen a maga hozománya? 
— kérdezte pár nap múlva Lucyt Árpád, amikor 
éppen szerelemről beszéltek.

Szomorúan felelte Lucy:
— Hat millió!
— Borzasztó! — kiáltotta Árpád megrémülve.
Ijedt felkiáltásából épp oly érthetően hangzott

ki Lucy iránt táplált önzetlen szerelme, mint az 
átkos Mammon iránt érzett féktelen gyűlölete.

De a kétkedő leány még mindig nem hitt neki.
— Készpénz? — kérdezte szünet után Árpád.
— Állampapír, — felelte Lucy.
— Miféle papírok? — kérdezte tovább Árpád.
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— Hadikölcsön, — felelte röviden a leány.
Árpád elgondolkozott. Homlokát összeráncolta,

s Lucy e körülményből azt következtette, hogy 
Árpád valami terven töri a fejét.

— Nem lehetne egyszer megtekinteni ezeket a 
papirosokat? — kérdezte végre a képviselő.

Lucy bizalmatlanul nézett rá, s azt kérdezte:
— Mi célból?
— Azt bizza rám, — felelte Árpád. — A kérdés 

az, hogy meg tudná-e nekem mutatni e papírokat? 
Ne féljen semmitől, szerelmünk érdekében kell 
őket látnom.

— Nem akar visszaélni velük?
— Esküszöm, hogy nem!
— Meg fogom hát szerezni őket. Az apám tel

jes bizalommal bízza rám olykor a kulcsait. A leg
közelebbi ilyen alkalommal majd kinyitjuk a kasz- 
szát.

III.

Másnap — mert Árpád mindennapos volt Lucy- 
éknál — így szólt a leány:

— A pénztárkulcs nálam van. Akarja most meg
nézni a házassági akadályunkat?

— Akarom.
Épp abban a szobában időztek, amelyben Lucy 

apjának az óriási Wertheim-szekrénye állott. A 
leány kinyitotta a kétajtós szekrényt, kiszedett 
belőle egy nagy csomó papírt s a képviselő elébe
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helyezte. Az megolvasta a kötvényeket. Pontosan 
hat millió volt. Összenyalábolta és a kandalló tü- 
zébe dobta. A szép nagy hozomány néhány perc 
alatt a lángok martalékává lön.

— Az istenért, mit tett ön? — kiáltott Lucy 
ijedten.

— Elhárítottam a szerelmünk útjában álló aka
dályt — mondta nyugodtan Árpád. — Remélem, 
most már elhiszi, hogy nem a vagyonáért szere
tem!

— Elhiszem, Árpád, — felelte a leány és jobb
ját nyújtá neki. — De mondja, nem jobb lett volna 
ezeket a milliókat a gyermekvédő ligának, vagy 
az írói segélyegyletnek adni?

— Bizony okosabb lett vo lna. . .  De hát mit csi
náljunk? Elhirtelenkedtem a dolgot.

Becsukták a szekrényt, s eközben borzalommal 
látta Árpád, hogy az még mindig tele van min
denféle értékpapirosokkal, s hogy a hat milliónyi 
hiány még csak észrevehető űrt se hagyott maga 
után.

De mindegy, — az akadály eltűnt. Lucy és Ár
pád megértették egymást, s egymást átölelve tar
tották, amikor az öregúr betoppant.

IV.

Lucy apja észre se látszott venni, hogy a fiata
lok eljegyzési csókokat cserélnek, hanem selyem
zsebkendőjével a homlokát törülve, így kiáltott föl: 
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— Hüh, de meleg van itt!
Valóban az volt, mert annyi sok állampapír égett 

a kandallóban.
Árpád szolgálatkészen nyitott egy ablakot — 

neki is melege vo lt! — Lucy pedig a papája nya
kába ugrott, s így szólt:

— Két újságot mondok. Árpáddal eljegyeztük 
egymást, ez az egyik.

— Gratulálok, — mondta az öreg úr. És a má
sik újság?

— A hozományomat bedobtuk a tüzbe.
— Azért volt hát olyan meleg? — tűnődött 

amaz.
Aztán feddőleg tekintett Lucyre, s szemrehá

nyó hangon mondta:
— Könnyelmű leány!
S aztán megkérdezte:
— Miért tetted ezt?
Elmondták neki mindazt, amit az olvasók már 

tudnak.
Az öreg kissé bosszúsan hallgatta, de mert jó 

ember volt s nagyon szerette az egyetlen leányát, 
így szólt:

— Sebaj, több is veszett Mohácsnál!
Lucy és Árpád azóta már egybekeltek és még 

mindig nem bánták meg, hogy a milliókat elper
zselték, s még ma is azt vallják, hogy a boldogság
hoz nem pénz kell, hanem szerelem.



T E S T V É R E K

I.

Henry lord és George viscount együtt vadásztak 
a véghetetlen tickmore-i rónán, amely évszázak 
óta a Gladford-család tulajdonához tartozott. A két 
fiatalember édes testvérek voltak, és azt a külö
nösséget, hogy egyikük lordnak született, míg 
a másik egy algrófnak (viscount) a szerény címé
vel volt kénytelen beérni, azzal magyarázzuk meg 
az angolországi viszonyokkal kevésbbé ismerős 
olvasóknak, hogy Nagy-Britanniában csak az idő
sebb fitestvér viselheti a lord büszke címét s ő is 
örökli a család összes birtokait, míg a kisebbik 
fiú szegénységre van kárhoztatva s rendesen a 
katonai vagy a papi pályán kénytelen boldogulni.*)

*) A szeretetreméltó fiatal írónő itt nem egészen világos. 
Alig hihetem, hogy ő minden angol elsőszülöttet lordnak 
és minden másodszülöttet viscountnak tart. Valószínűleg 
azt akarta mondani Piacidia kisasszony, hogy e sajátos 

196



Az következik ebből, hogy Szigetországban a test
vérek nem szeretik egymást? Azt hinné a fölületes 
szemlélő, hogy ily körülmények között az ifjabb 
fivér irígyli az öregebbet, ez pedig lenézi a fiata
labbat. Nem ismeri az angol polgárerényt, aki így 
gondolkozik. Henry és George úgy szerették egy
mást, mintha a legegyszerűbb polgár- vagy zsidó
család gyermekei lettek volna. Szinte közmondá
sos lett a benső vonzalom, amely e két testvért 
egymáshoz láncolta. A lánc-szót tudatosan hasz
nálom, mert a két ifjú olyannyira elválaszthatat- 
lanúl vonzódott egymáshoz, mintha erős láncok 
fűzték volna együvé őket. Soha vadászatra egyik 
nem ment a másik nélkül s egyáltalában ritka 
eset, sőt csoda volt, ha valahol Henryt George 
nélkül vagy ez utóbbit amaz nélkül látták.

Csak újabban történt néha, hogy a viscount 
olykor eltűnt néhány órára a háztól és senki se 
tudta, hogy ez idő alatt hol tartózkodott. Aki ed
dig nyitott könyvként állt a bátyja előtt, néhány 
hét óta olyan benyomást tett rá, mint egy hétpe
cséttel lezárt titokzatos Sybilla-könyv. A lord fér
fias arcára szomorúság borult, ha elgondolta, hogy 
szeretett öccse titkol valamit előtte . . .

helyzet a főúri családoknál van így. De nem éreztem fel
jogosítva magamat, hogy a kedves hölgy kéziratán ront
sak vagy javítsak . . .  Hogy a többi fiúk a testvéri sorban 
minő rangot foglalnak el Anglia arisztokratikus társadal
mában, azt Albion köde és az irónő szófukarsága takarja el.



. . .  Ma végre elérkezett az a pillanat, amely a 
rejtélyt megoldta. A déli pihenő alatt, mialatt kó
péik is csöndes nyugalomban élvezték sziesztáju
kat, megszólalt az ifjabb testvér:

— Bizonyára észrevetted, édes Henry, hogy 
mintegy másfél hónap óta a napnak pár óráját tá
vol töltöm tőled.

Búsan felelte a lord:
— Észrevettem.
És mélyen sóhajtott.
—Elérkezett a perc, Henrym, — folytatta a vis- 

count — amelyben közölhetem veled gyakori tá
vollétem okát. Én Lady Annához szoktam átlova
golni Blackmore-ba.

— Lady Annához? — szólalt meg Henry. — 
A Lord Burton leányához?

— Úgy van, Henry. Én szeretem őt és érzem, 
hogy nélküle nem lehetek boldog.

— És a lady? — kérdezte Henry.
— ő  is szeret engem, — felelte George.
Henry a nyakába ugrott az öccsének, hevesen

magához szorította őt és össze-vissza csókolta. 
Két leánytestvér se szerethette egymást jobban.

— Hiszen ez pom pás! — kiáltotta a lord. — 
Anna egyike Anglia legszebb ifjú hölgyeinek és 
legkívánatosabb "partiinak! Szívből gratulálok I

De George arcvonásai nem derültek föl. Ked
vetlenül felelt:

— Szép tőled, hogy szerencsét kívánsz. De ez,
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fájdalom, csak hiú kívánság marad . .  . Belőlünk 
sohase lehet egy pár. Lord Burton nemcsak a rang
jára, de a mérhetetlen gazdagságára is büszke és 
sohase fog beleegyezni, hogy leánya egy vagyon
talan katonatisztnek a felesége legyen.

— Olyan ember ez a Burton? — kérdezte Henry.
— Olyan, — felelte George.
— Mégse csüggedj, öcsém. Majd kigondolunk 

valamit, ami elsimítja az ellentéteket. Mert az nem 
lehet, hogy két szerető szív ne legyen egymásé, 
és hogy a csúf Mammon eltávolítson egymástól 
két lényt, akik egymás számára vannak teremtve.

— Én nem hiszek a csodákban, bátyám . . .  Teg
nap megkértem Anna kezét az apjától, aki azt ke
reken megtagadta tőlem s arra szólított föl, hogy 
ezentúl kerüljem el őt, a kastélyát és a lányát, akit 
rangjához és vagyonához illően óhajt férjhez adni. 
Sőt kijelentette, hogy ha te léptél volna föl kérőként, 
neked, a gazdag elsőszülöttnek, nem adott volna 
kosarat. Mert te lord vagy, én pedig csak viscountl

— Mégis ne essél kétségbe, — biztatta az öcs- 
csét Henry. — Nagyobb nehézségeken is segített 
már a leleményesség!

II.

Másnap a közjegyzőhöz sietett Lord Henry s 
ott írást készíttetett arról, hogy öccse javára le
mond a rangjáról, az összes hitbizományi és egyéb 
birtokokról s magának csak néhány fontnyi évjá-
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radékot tart fönn, amelyet Bécsben szándékozott 
elkölteni, ahol őt a sajátságos valutaviszonyok e 
pár font révén milliomossá teszik.

Az okmány aláírása után hazasietett s az írást 
azzal az egyszerű, de nemes gesztussal adta át 
George-nak, amely a kastélyokban született urak
nak a szerencsés adománya.

George mélyen meg volt hatva. A keblére bo
rult Henrynek s így szólt:

— Áldozatodat elfogadom, mert tudom, hogy 
szívesen hoztad. De engedd reméllenem, hogy 
gyakran látogatsz meg bennünket s hogy a kas
télyunkat ezentúl is a magadénak nézed s ottho
nodat találod föl nálunk. Biztos lehetsz benne, 
hogy Anna is nagyon szívesen fog látni.

— Köszönöm, édes George, — felelte megin- 
dultan Henry. — Nagyon köszönöm. . .  Nem két
lem, hogy szívesen láttok. De én nem mehetek 
vizitbe hozzátok. Nem lesz annyi pénzem, hogy 
illő borravalókat osztogathassak a cselédségnek. 
Inkább megyek Ausztriába, ahol a fontjaimmal 
szerényen, ifjabb testvérhez illő módon majd csak 
meg tudok élni.

A boldogság önzésével felelte George:
— Nincsen semmi kényszer. . .  Ahogy legjobb

nak találod . . .  De amint megindul a rendes cso
magforgalom, küldünk majd neked Bécsbe vadat, 
halat és minden jót, amit a Gladfordok erdei, ha
lastavai és gyümölcsösei termelnek.
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— Előre is nagyon köszönöm, — felelte Henry.
Azzal búcsút is vett az öccsétől, mert nem lép

hetvén föl illő pompával az esküvőn, az öccse 
lakodalmától is távol maradt. Gyorsan megsze
rezte az útlevelét és elutazott.

Pár hét múlva képes-levelezőlap közölte az új 
házasokkal, hogy Henry — most már viscount — 
Bécsben a „Három Galambéhoz címzett, nagyon 
polgárias kis hotelben fogadott egyelőre szállást.

III.

Bár szerfölött szegényesen, kis udvari szobá
ban, lakott a fiatal angol gentleman, nem élhetett 
egészen észrevétlenül. A fontjaiért, amelyeket 
Skóciából hozott, rengeteg sok osztrák koronát 
kapott, amelyeknek a révén a jó társaságba is föl
vették. Az angol klubba is belépett, ahova mind
azok a bécsiek bejáratosak, akik angolul tudnak 
vagy e nyelvet jobban elsajátítani kívánják.

Henry itt hamarosan a szezon (vagy ahogy a 
klubban mondták: a season) arszlánja lett. Nem
csak azért, mert ott ő tudott a legjobban angolul, 
de azért is, mert neki voltak a legszebb angol
szabású és angolkelméjü öltönyei, amelyeket még 
lordkorában csináltatott. Nyelvtudása és e pom
pás ruhák révén sok ismeretséget kötött. A fess 
bécsi hölgyek nagy rokonszenvvel viseltettek az 
érdekes idegen iránt s a flörtnek (írd: fiirt I), ame- 
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lyet Fichtenstein hercegnővel kezdett, komolyabb 
folytatása is lett. Nemsokára azt beszélték, hogy 
a szép hercegkisasszony fülig szerelmes a „dis
tinguished foreigner“-be, Henry pedig nem ke- 
vésbbéAlicehercegnőbe. Afámanem túlzott. Henry 
már nem egyszer vallotta be a szőke szépségnek, 
hogy: I love You, ami magyarul azt teszi: én sze
retem önt, s három hó múlva a hercegkisasszony 
felhatalmazta Henryt, hogy kérje meg a kezét az 
atyjától, Fichtenstein hercegtől.

— Bájos Alice, — így szólt Henry, — nincs hőbb 
vágyam, mint magát oltárhoz vezetni, de tudnia 
kell, hogy én egy úgynevezett „ifjabb testvér“ 
vagyok.

— Mi az ? — kérdezte naivul Alice. — Valami 
lealázó?

— Az éppen nem, — felelte méla rezignációval 
Henry. — De vagyontalanságot jelent s ez azok
ban a körökben, ahol mi élünk, majdnem lealázó.

— A szegénység nem akadály, ha két egymás 
számára teremtett egyén igazán szereti egymást, 
— felelte komolyan és büszkén a hercegnő, aki 
ezt a mondást nemrég olvasta egy anthológiában.

Alice hercegnő, bár a legmagasabb körökhöz 
tartozott, mégis nagyon szerette a könyveket és 
rajongott az irodalomért.

— Az apám nagyon igazságos, — tette hozzá, 
és nem fogja megtagadni a kezemet attól, akinek 
azt én odaígértem.



Ám az ifjú hercegnő nem ismerte az életet és 
csalódott az öreg hercegben is.

Ez utóbbi másnap igen nyájasan fogadta Henryt, 
szivarral is megkínálta, de amikor az Alice kezét 
kérte tőle, egyenesen kinevette.

— Tudja-e, fiatal barátom, — így szólt ő her
cegsége — tudja-e, hogy mennyi a lányom hozo
mánya és a rá váró örökség?

— Nem tudom, — felelte megvetően Henry — 
és nem is vagyok rá kíváncsi. Én nem a vagyonára 
pályázok, hanem a szívére.

— No hát, Alice-ra mintegy három milliárd 
örökség vár I

— Sok ez vagy kevés ? — kérdezte Henry fleg
mával.

S mikor a herceg nem felelt e kérdésre, így 
fo ly tatta:

— Nekem egykönnyen nem imponálnak a nagy 
számok. Ha el nem ajándékoztam volna a vagyo
nomat, akkor annyi font sterlingem lehetne, ameny- 
nyivel megvehetném az egész Hofburgot és még 
mindig maradna három milliárdom.

Elmondta a hercegnek az öccse regényét s az 
áldozatot, amelyet azért hozott, hogy e regény 
szerencsés házassággal végződhessen. Ámde a 
voltra nem csak a zsidó nem ád semmit, de Fich- 
tenstein hercege se, aki rosszalólag csóválta a 
fejét és — kereken — kikosarazta a nagylelkű 
testvért.



— ön nemcsak szegény, de hozzá még köny- 
nyelmü i s ! — mondta feddőleg.

És éppen úgy eltiltotta őt a háztól, mint ahogy 
Lord Burton cselekedte ezt tavaly George-zsal 
szemben.

A klubban a fiatalok ezután is találkoztak, de 
mindaketten halaványak voltak és mélabúsak, 
mert keveset vártak a szebb jövőtől.

Ámor istenasszony*) ellenben nem hagyta el a 
szerelmeseket, amint az a következő fejezetben 
ki fog derülni.

IV.

Egy este, amikor Henry az angol klubból haza 
bandukolt a Drei Tauben-ba, a hotelportás levelet 
adott át neki, amely Angliából jött s a következő
képpen hangzott:

Kedves Henry I 
Bécsben élő honfitársaink írják nekem, hogy 

egészséges vagy, de egyszersmind szerelmes 
Fichtenstein Alice hercegnőbe, akit csak azért 
nem vehetsz feleségül, mert ő hozzád képest 
rettenetes gazdag. Ezen az aránytalanságon 
segíteni óhajtok. Te is előzékeny voltál hoz-

*) A fiatal szerző teljes ártatlansága mellett kell-e na
gyobb bizonyíték, mint az, hogy Ámornak még a nemével 
sincs tisztában ? Az irodalomban vajmi ritka az ily jelenség.
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zám, amikor Annát kívántam feleségül venni, 
most én is szolgálatodra állok, amikor te vagy 
rámszorulva. Idemellékelem a szükséges ok
mányokat, amelyekben lemondok a lordság- 
ról s újból téged teszlek meg Gladford urává, 
míg magam megint szegény viscount leszek. 
Nekem nincs szükségem immár sem a fényes 
címre, sem a rengeteg vagyonra, mert az 
apósom most már fait accompli elé van állítva s 
nem lesz bolond, hogy felbontson egy házas
ságot, amely olyan boldog, s amely azzal ke
csegtet, hogy nem marad következmények 
nélkül. Meghívlak keresztapának és nagyon 
fogunk örülni, ha gyermekünknek Alice her
cegnő lesz a keresztanyja. Anna épp oly ke
véssé törődik az anyagiakkal, mint én és nem 
is képzelitek, milyen boldog, hogy ezt a kis 
szolgálatot neked megtehetjük. Ha a sors 
kereke úgy fordulna egyszer, megint, hogy a 
lordságra újból nekem lenne szükségem, ak
kor — ugy-e ? — ismét átruházod reám ? A 
közjegyző, mint mondja, mindig szívesen áll 
rendelkezésünkre . . .  Én a megspórolt pén
zemből, mert nagyon takarékosan éltünk, 
vettem a kastélyod szomszédságában egy kis 
majorságot s ott fogunk ezentúl élni. A gaz
dagság nem boldogít s a szegénység nem 
szégyen. Szeretettel ölel öcséd

George.



Henry boldogan rohant e levéllel a herceghez 
s már egy fél óra múlva Alicenak a boldog vő
legénye lett. De azt nem engedte meg, hogy 
George a családjával egy kis majorságban lakjon, 
hanem megosztotta vele minden jövedelmét. S ez 
ellen Alice-nak se volt kifogása, mert 6 is olyan 
nemeslelkü volt, mint Lady Anna.



T R A G É D I A * )

Irma és Gaszton szerencsétlenségükre akkor 
látták meg egymást először, amikor az előbbi már 
Éderváry Andor grófnak a felesége volt. Ha előbb 
találkoznak, akkor talán boldogok lettek volna 
mind a hárman, így pedig szerencsétlenekké vál
tak mindannyian.

Irmának és Gasztonnak a szerelme bűnös volt, 
mert a házasságtörés a magas úri körökben sincs 
megengedve. Mindketten érezték, hogy a szenve
délyüknek nincs erkölcsi jogosultsága. Az éltévé-

*) A „Testvérek“ című szigorúan erkölcsös novella után 
most egy olyan következik, amelyet nem lehet éppen tel
jesen morálisnak mondani. De ennek meg az a tagadha
tatlan előnye van, hogy magyartárgyú s így az olvasót min
den borzalmassága ellenére is jobban érdekelheti, mint a 
másik, amelynek szereplői, bár a nekünk olyan rokonszen
ves angol nemzethez tartoznak, mégis kissé idegenek. Az 
olvasók valószínűleg jobban fognak búsulni fajtestvéreik 
tragikus végzetén, mint az angoltárgyú elbeszélés hősei
nek a szerencsés sorsán.



lyedett asszony, amikor egy-egy szerelmi légyott 
után magábavonultan gondolkozott, keserves szem
rehányást tett magának és kínos lelkifurdalásokat 
érzett, amért az urához, aki őt egyszerű gentry- 
leányból méltóságos grófnévá tette, hütelen lett s 
annak nemes áldozatkészségét nem holtigtartó 
odaadó hűséggel jutalmazta. Óh, a pillanatnyi kéjt, 
amelyet Gaszton szerelme nyújtott neki, a lelki- 
ismeretmardosás fúriái rontották m eg!

Irma nem volt boldog.
De Gaszton sem. Mert ő meg a kaszinóban, ha 

nem kártyázott és az élet problémái fölött elmél
kedett, kénytelen volt bevallani önmagának, hogy 
ő nagy bűnös, sőt talán nem is gentleman . . .  
Mert kérdés: gentleman-e az, aki elcsábította egyik 
legjobb barátjának a feleségét? S e kérdés tagla
lása közben elgondolta, hogy ha már az ember 
lefelé csúszik a lejtőn, a sülyedésben is tartson 
mértéket, és ha már illegitim szerelemre vágyik, 
akkor annak tárgyául ne éppen a barátja hitves
társát szemelje ki.

Mindketten érezték, hogy ennek az áldatlan 
viszonynak nem lehet jó vége. De nem volt elég 
energiájuk, hogy vésztjósló szenvedelmüket fé
kezzék. Hiszen tudnivaló, hogy a bűnös szerelem 
rendesen szenvedélyesebb, mint az ártatlan flört. 
És csakugyan, — a végzet nem engedte, hogy so
káig dúskáljanak a tiltott szerelem édes gyönyö
reiben.



Egy alkalommal (félhomály volt a grófné rózsa
színű budoárjában) a szerelmesek önfeledten ölel
keztek, amikor egészen váratlanul betoppant hoz
zájuk a gróf, akiről azt hitték, hogy a főrendiház
ban*) tartózkodik.

— H ah! — kiáltott megbotránkozva Éderváry 
gróf. — Ezt kell látnom I

Mélyet sóhajtott s kezeivel takarta el a szemét.
De már eleget látott.
Gaszton lefejtette karját az Irma nyakáról és 

halálsápadtan nézett megcsalt barátjára, aki e 
percben valószínűleg még nála is boldogtalanabb 
volt. Mert mit ér a grófi rang és az azzal járó nagy 
vagyon, ha az ember a családi életében szeren
csétlen ?

És Irma? Ő egyszerre vesztette el a lélekjelen
létét és az eszméletét, s ájultan esett össze. Hár
muk közül ő volt a legkevésbbé boldogtalan, mert 
az öntudatlanság jótékony ismeretlenségbe sü- 
lyesztette a sorsát.

E percben a két férfi közül egyik se gondolt 
arra, hogy az ájult nőnek — aki mégis csak hölgy 
volt — segítségére siessen.

A gróf a szégyenre gondolt, amely érte, Gasz
ton pedig a bűnre, amelyen rajtakapták.

*) Egészen fiatal írónőtől nem lehet rossz néven venni, 
ha azt hiszi, hogy a főrendiház üléseit az esti órákban 
tartják, amikor már félhomály borul a rózsaszínű budoá- 
rokra.
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Az előbbi így szólt, s a hangja épp oly tompa 
volt, mint amily éles lehetett a fájdalm a:

— Magától értetődik, hogy ezt a gyalázatot 
csak vér moshatja le 1

Gaszton helyeslőleg bólintott, hang nem jött ki 
a torkán, s aztán fejlehajtva, szemlesütve hagyta 
el a grófné lakosztályát, a gróf pedig azzal az 
arisztokratikus nyugalommal, amely sajátja volt, 
csöngetett, s mikor a komorna belépett, így szólt 
hozzá:

— A grófné rosszul lett. Viseljed a gondját, s 
ha egy óra alatt nem lesz jobban, hívjatok orvost.

A kaszinóba sietett, ahol két barátjának azt az 
utasítást adta, hogy nevében hívják ki párbajra 
Gasztont, aki őt kártyázás közben durván meg
sértette.

Éderváry gróf ugyanis azzal a finom tapintattal, 
amely az ő osztályának a szerencsés adománya, 
nem adta valódi okát a sértődöttségének, pedig a 
kaszinóban mindenki tudta, hogy a grófné nem 
őtet szereti, hanem Gasztont. De hát úriemberek 
— és pedig helyesen! — többet adnak a látszatra, 
mint a munkások és a parasztok.

A párbaj másnap reggel ment végbe.
Sorshúzás döntötte el, hogy kit illet az első lö

vés joga. (Mert elfelejtettük mondani, hogy a se
gédek pisztolypárbajban állapodtak meg.) A sors 
Gasztonnak kedvezett, aki így szólt:

— Nem süthetem el fegyveremet arra, akit már
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is oly súlyosan bántalmaztam. De hogy lássák, 
hogy ezt nem azért teszem, mintha nem érezném 
magam biztosnak a céllövésben, ide figyeljenek!

E pillanatban eldördült a lövése és Édervárynak 
az egyik segédje, egy szép reményekre jogosító 
fiatal mágnás, holtan rogyott össze. Gasztonnak 
golyója szíven találta őt.

Éderváry enemeslelküségtől meghatva így szólt:
— Én pedig fegyvertelen emberre nem lőhetek.
Találomra lőtte ki pisztolyát, amelynek golyója 

véletlenül szintén fegyvertelen embert ta lá lt: az 
egyik párbajorvost. Az orvosi tudomány egyik ki
tűnősége így halt meg tűlkorán a becsület meze
jén, fájdalmas félreértés folytán.

A két holttestet a morgue-ba vitték, Gaszton 
és a gróf pedig kibékülés nélkül távoztak a viadal 
színhelyéről.

Éderváryt, amint hazaért, azzal a szomorú hír
rel fogadta a cselédség, hogy a grófné meghalt. 
Veronáit szedett, elaludt és nem ébredt föl 10000.*)

A gróf a szobájába vonult és leveleket írt. Mint
egy másfél óra múlva lövés zaja hallatszott ki, s 
az előrohanó inasok vérében találták urukat, aki 
a fegyvert, amellyel ellenfelét kellett volna meg
ölnie, önmaga ellen fordítá. A szegény ember na

*) A még nagyon fiatal szerzőnek tessék megbocsájtani, 
hogy a toxikológiában éppen olyan kevéssé jártas, mint a 
párbajtörvényekben. A veronál nem öl olyan gyorsan, s a 
párbajsegédek és — orvosok nem esnek el olyan könnyen.
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gyón is jól célzott, a nemsokára megérkezett 
háziorvos már csak a halált konstatálhatta.

Gaszton eltűnt a székesfővárosból.
Némelyek szerint az Idegen Légióba vétette föl 

magát, mások szerint Amerikába vándorolt ki, de 
olyanok is akadnak, akik azt hiszik, hogy kolos
torba vonult. Bárhol él, bizonyos, hogy a lelkiis
meret fúriái mardossák. Mert ha olyan nőt szeret 
meg, aki még nem a másé, — és hány van ilyen 1? 
— akkor még életben van a szeretett nő is, az 
Éderváry-pár is, s a párbajsegéd meg a párbaj
orvos se hal hősi halált, hanem mind a ketten to
vább dolgozhatnak az emberiség javán.

S ő is — a szerencsétlen Gaszton — tovább 
élhetné szép életét, s nem kellene neki az Idegen 
Légióban nyomorogni, a kivándorlók közt szen
vedni hontalanul vagy a legjobb esetben egy ko
lostor szomorú falai közt folytatni aszkéta-életet.



A R E J T É L Y E S  LEVÉL





Harminc év előtt, amikor Magyarországon kul
túrharc folyt és a szabadelvű államférfiak egyház- 
politikát csináltak, egy miniszter se kapott annyi 
levelet, mint Csáky Albin gróf, a vallás- és okta
tásügyek kitűnő vezetője. Igen kollegiális cseleke
det volt hát Lukács Bélától, az akkori kereskedelmi 
minisztertől, hogy külön levélhordói állást szerve
zett a közoktatásügyi minisztérium részére. Ennek 
a jó embernek (tudniillik a levélhordónak és nem 
Lukács Bélának) napjában négyszer-ötször súlyos 
és nagyméretű paksamétákat kellett fölcipelni a 
nemes grófhoz.

A kegyelmes úr lassankint megszokta a nagy 
póstát s egy ambiciózus miniszterhez illő türelem
mel bontogatta föl a borítékokat, amelyekből nem
csak kérvények, folyamodványok, panaszok és föl
jelentések, de a függő nagy kérdésre vonatkozó ta
nácsok, memoramíamok és törvénytervezetek is 
hullottak az asztalára. Ő aztán Szüry Dénes minisz
teri tanácsossal, az ismert íróval, végignézte az 
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egész szállítmányt, különválogatta a magánleve
leket, iktatni küldte a hivatalos jellegűeket és a pa
piroskosárba dobálta a memorandumokat, terveze
teket és egyéb elaborátumokat, amelyekből a be
érkezett irathalmaz harmadik és legnagyobb cso
portja állott. Hogy abban az időben, 1894. telén 
olyan nagyon meleg volt a minisztériumban, azt 
ennek a kosárnak lehet tulajdonítani, amelynek be
cses tartalmát a fütőkemencékben helyezték el. S 
mialatt otthon ez írások jóhiszemű szerzői azt hit
ték, hogy a miniszter úr „érdemlegesen“ foglalko
zik velük és legközelebb ankét elé viszi a verejté- 
kes munkálataikat, azalatt e papirosok azzá égtek, 
amivé a beküldőik is lesznek: porrá és hamuvá.

Abban az időben nem volt levél, amely a kul
tuszminiszternek annyi fejtörést okozottvolna, mint 
ezek a rövid sorok, amelyek egy szép napon vidék
ről érkeztek, a reggeli postával:

Nagym éltóságú M iniszter ú r!
Kegyelmes u ram !

Van szerencsém m ély tisztelettel jelenteni, hogy 
a nevem nem Márton Ádám, hanem Ádám  Márton. 
A főispán úr szórakozottságában rosszul mondta.

A legmélyebb hódolattal m aradtam  excellenciád- 
nak

aláza tos szolgája

Ádám  Márton 
küldöttségi tag.



Gróf Csáky Albin a tenyerére hajtotta érdekes 
fejét és elgondolkozott. Ki lehet az az Ádám Már
ton, aki nem Márton Ádám? Emlékezetében fölvo
nultatta széleskörű ismeretségének összes Ádám- 
jait és minden Mártonjait, de olyan Ádámot, aki 
egyszersmind Márton is lett volna, a legszorosabb 
kutatás mellett se talált.

Behívatta Szüry tanácsost, az elnöki titkárát.
— Tanácsos úr, — szólt a miniszter, — mit tart 

erről a levélről?
A tanácsos elolvasta, megforgatta, konstatálta, 

hogy bérmentesen érkezett, hogy a vidéki posta
bélyeg rajta olvashatatlan s csak ennyit mondott:

— Nem rossz írás.
— Nem, nem. De hát nem sejti, hogy ki írta?
— Fogalmam sincs róla. Kegyelmességed sem 

tudja?
— Keine Spur von einer Idee. És nagyon bosz- 

szant a dolog. Én a világosságot szeretem.
Szüry még egyszer megtekintette a misztikus 

iratot s aztán így szólt:
— Ebben a levélben egy szórakozott főispánról 

is van szó. Talán ennek a révén rájöhetnénk, hogy 
ki az az Ádám Márton, aki nem Márton Ádám.

— Kitűnő gondolat! — kiáltotta ő excellenciája. 
— Nézzünk végig a főispánokon!

Elővették a köztisztviselők kalendáriumát, vé
gigmentek a megyefőnökök díszes névsorán s az
tán kedvetlenül csapták be a könyvet.
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— A főispánok mind szórakozottak egytől-egyig, 
— konstatálta lehangoltan a miniszter. — A szó
rakozottság nem olyan ismertetőjel, amelyből meg
tudhatnánk, hogy ki az a Márton, aki Ádám.

A tanácsos úr pedig finom mosollyal tette hozzá:
— Az egyetlen főispánt, aki nem volt szórako

zott, kinevezték kultuszminiszternek.
(Csáky Albin gróf szepesmegyei főispán volt, 

mielőtt miniszter lett).
A miniszter hálás pillantást vetett kedvenc taná

csosára, de azért nyugtalan maradt, mert nem az 
az ember, aki kedveli az enigmákat.

— Nézze csak, — mondta aztán Szürynek. — Ön 
tagja a Kisfaludy-Társaságnak, amelynek elnöke 
Gyulai Pál. Az nagyon okos ember és bizonyosan 
kitűnő Írásszakértő. Mutassa meg neki, talán ő rá
jön, hogy ki írhatta.

— Isten mentsen! — kiáltotta Szüry. — Nem 
merném Gyulainak a kezébe adni.

— És ugyan miért? — kérdezte Csáky.
— Mert ahogy megkapja a kéziratot, rögtön 

észreveszi, hogy nincsen benne semmi esprit és 
kiadja a Budapesti Szemlé-ben! — felelte a taná
csos úr. '

Csáky aznap minden étvágy nélkül ebédelt, nem 
ízlett neki semmi s mikor a kegyelmes asszony (aki 
a szalonját megnyitotta az írók részére) azt kér
dezte tőle, hogy a szellemi világ köréből kiket hív
jon meg a legközelebbi estélyre, unottan felelte: 

218



— Nem bánom, akárkit.
De aztán a grófné nagy csodálkozására hozzá

tette :
— Ádám Mártont nem szabad kihagyni.
Délután magával vitte a levelet a miniszterta

nácsba, ott figyelmetlenül hallgatta a jelentéseket, 
nem szólt a fölmerült kérdésekhez s alig várta, 
hogy vége legyen a tanácskozásnak. Aztán Szilá
gyihoz fordult:

— No, Dezső, most mutasd meg, hogy te vagy 
a legokosabb miniszter!

— Én ezt sose mondtam, — felelte a nagy Dezső.
— Nem mondtad, de gondoltad, — válaszolt 

Csáky és átadta neki az Ádám Márton levelét. — 
Okoskodjál ki belőle valamit, ha tudsz.

Este a szabadelvű klubban az igazságügyminisz
ter visszaadta Csákynak a furcsa okmányt. Meg
lehetősen össze volt gyűrve (a levél és nem az 
igazságügyminiszter), de éppen olyan rejtelmes, 
mint nappal. Szilágyi se tudott eligazodni rajta.

A kultuszminiszter még jobban elkedvetlene
dett. Ha már Szilágyi Dezső, ez az ijesztően okos 
ember se képes megfejteni a rejtélyt, akkor az 
örökké megoldatlan marad . . .

És a különben jóalvó miniszter, aki az elkeresz- 
telési rendelet s az egyházpolitikai mozgalmak el
lenére se vesztette el a jó álmát, ezen az éjjelen 
nem tudta lehunyni a szemét. Idegessé tette ez a 
buta levél.



Másnap sápadtan jelent meg a képviselőház ülé
sén. A folyosón sokan megállították, még ellenzéki 
honatyák is, szánalmasan kérdezvén tőle, hogy mi 
baja van.

— Semmi, semmi, — felelte mélabúsan a minisz
ter. — Rosszul aludtam az éjjel.

A városban és az országban pedig elterjedt a 
hír, hogy az egyházpolitikai j avaslatok dolga ugyan
csak rosszul állhat s a zsidók a szokottnál is hosz- 
szabb orral jártak az utcákon és féltették a recep
ciót, meg a polgári házasságot. . .  Csáky minisz
ternek az arcára olvasható betűkkel volt ráírva a 
reformok szomorú sorsa...  Ha véletlenül Szilágyi
nak nem lett volna ugyanazon a napon kitűnő 
kedve és pompás étvágya (makkon hízott sertés
nek a nagyszerű szalonnáját kapta Erdélyből és 
ette reggelire), akkor maga Wekerle, a főoptimista 
is belátta volna, hogy a helyzet tarthatatlan s hogy 
a javaslatokat vissza kell vonni, a kormánynak pe
dig a konzekvenciákat levonni és lemondani.

Egy ellenzéki képviselő dühös filippikát dörgött 
a tanfelügyelők ellen.

— Felelj valamit, — biztatták Csákyt. — Ne 
hagyd ezeket a szegény embereket. Védelmezd 
meg őket!

Ő pedig csak a vállát vonta. Bánja is ő a tanfel
ügyelőket, — őt az Ádám Márton problémája iz
gatja . . .

Délután még halványabban és még izgatottab- 
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bán jelent meg a közoktatásügyi bizottság ülésén. 
Siet eléje Schvarcz Gyula.

— Kegyelmes uram, egy kis kérésem lenne 
hozzád.

— Óh jaj, éppen most!—sopánkodik a miniszter.
— Ne neheztelj, kérlek alássan . . .  igazságos 

ügy . . . megígértem . . .
— Nos?
— Emlékszel a küldöttségre, amely három napja 

járt nálad?
—  ?
— Tudod, az, amelyet Pléthy Ábris vezetett.
— Ahá, a pandúrmegyei főispán!
— Az, az. A kérelmük igazán méltányos. Az 

újonnan fölállítandó tanítóképző ügyében jártak 
nálad. Sok áldozatot hajlandók hozni, csakhogy ezt 
a kultúrintézményt megkapják. Kegyeskedjél, kér
lek, elolvasni ezt a papírlapot. El van ezen diőhé- 
jas rövidséggel mondva minden s ott a küldöttségi 
tagok névsora is. Csupa tekintélyes, előkelő egyé
niség.

— Jó, jó, — mondta a miniszter, átvette az ira
tot s elhelyezte a zsebében.

Hozzáfogtak a napirendhez s mialatt az előadó 
hosszadalmasan ismertette a „szőnyegen levő“ 
ügyet, a miniszter szinte gépiesen vette elő az 
imént kapott írást és olvasni kezdte.

Egyszerre csak földerül az arca. Egy névre buk
kant, amely napok óta nyugtalanítja. Itt van a kül- 
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döttségi tagok listáján: Ádám Márton,földbirtokos, 
megyei közigazgatási bizottsági tag, a kévenádi 
lótenyésztő társaság elnöke stb. stb. Most már min
den jól van, már tudja, hogy kicsoda az az Ádám Már
ton. Még azt is, hogy melyik lótenyésztő egyesü
letnek az elnöke...  A szórakozott Pléthy Ábris bi
zonyosan Márton Ádámként mutatta be s a jámbor 
vidéki atyafi nyugtalankodván e „végzetes“ téve
dés miatt, a történeti hűség kedvéért fölvilágosí
totta a minisztert, nehogy egy históriai adat meg
hamisításából a hazára nagyobb s esetleg soha 
többé jóvá nem tehető veszedelem háruljon.

— Hiszen ez pompás! — kiáltott örömteljesen 
őexcellenciája.

Abizottság előadója mélyen meghajolt. Azthitte, 
hogy a miniszteri exklamáció neki szólt, pedig az 
a miszteriózus levél szerencsés megfejtőjének volt 
szánva.

Csáky Albin sugárzó arccal hagyta el az üléster
met, ahová másfél órával előbb borús homlokkal 
lépett. Otthon nagy kedvvel segített a kegyelmes 
asszonynak megcsinálni a legközelebbi estély meg- 
hívottainak a névsorát s amikor Szilágyival talál
kozott, büszkén mondta neki:

— Nem vagy olyan nélkülözhetetlen, mint gon
dolod.

Szürynek pedig nevetve adta tudtára, hogy — 
hála Istennek! — nem szorultunk rá a Gyulai Pál 
írásszakértésére. Ádám Márton megvan.
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S mikor az emberek az utcán, a Házban és a 
Körben látták Csákyt jókedvben, nevetgélve, azzal 
biztatgatták egymást:

— A kormány győzni fog. Tető alá hozza a ja
vaslatait. Csákynak jókedve van!





A S Z Ú N Y O G  É S  A Z  E L E F Á N T

M 15





Gyulus csak nyolc éves és már is sokat vesztett 
az optimizmusából, amely gyermeki lelkének né
hány nap előtt még értékes kincse volt. Azt a ke
serű tapasztalatot tette, hogy a szülei igazságtala
nok és másnak a hibájáért öt büntették. Igaz, hogy 
ez a büntetés nem volt valami szerfölött kegyet
len, — csak erős szidásból állott. De mikor ártat
lanul kellett azt elszenvednie! Fájón csalódott az 
emberekben, s épp azokban, akikhez a legközelebb 
állott.

Az eset azzal kezdődött, hogy Gyulus minden 
áron egy eleven szúnyognak a birtokába akart 
jutni. Ebben a korban vannak ilyen erős és legyőz
hetetlen szenvedelmek. Ismertem egy hasonló kor
ban levő fiút, aki ugyanilyen elszántsággal egy 
harminchárom esztendős szép asszonyt akart — 
persze annak idején — oltárhoz vezetni, aki még 
csak nem is volt özvegy. De hát ez abszolút kép
telenség volt, míg a Gyulus szándéka csak nagyon 
nehéz.



Nem, mintha nem lett volna kéznél elég szúnyog. 
Volt bizony, mert nyár volt és Gyulusék a víz part
ján laktak. A nehézség abban rejlett, hogy nincs 
könnyebb, mint egy szúnyogot agyonütni, de óriási 
feladat egyet elevenen megkaparítani. Brehm sze
rint ez még kevés embernek sikerült.

Gyulus megkérdezte a barátaitól— szintén nyolc 
esztendős bölcs kis férfiak, — hogy fogtak-e már 
szúnyogot élő állapotban? Erre mindannyian azt 
felelték, hogy fogtak már, de ők voltak élő állapot
ban és nem a szúnyog, mert ez utóbbi, mire 
megfogták, már kilehelte a pici lelkét. S kérdez
ték tőle, minek neki az eleven szúnyog? Gyulus a 
diszkréció tógájába burkolózott, s azt felelte, hogy 
ez az ő titka, amelyet egyelőre el nem árulhat, de 
eljön majd az idő, amikor megmondhatja, mért kell 
az neki.

A fiúk közt volt egy nagyon okos, aki így szólt:
— Köll a fenének a szúnyog. Nem kell se élve, 

se halva. De ha szükséged van rá, Gyulus, akkor 
lesd meg, amikor egy beleakad a pókhálóba, s szedd 
ki onnan, mielőtt a pók lenyeli. Én a te helyedben 
így cselekednék.

Gyulus megköszönte a jó tanácsot, keresett pók
hálót, de —

És most jön a csodálatos dolog. Olyan, ami csak 
mesékben fordulhat elő. A Gyuluska mamájának 
olyan szorgalmas szobalánya volt, hogy az egész 
nagy házban nem találkozott egyetlen pókháló 
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sem. Rendes ember örül az ilyen kedvező háztar
tási körülménynek, de Gyulus, akinek égető szük
sége volt egy élő szúnyogra, nem örült, hanem 
bosszankodott. Annál is inkább, mert minden más 
kísérlete, amellyel a célját elérni akarta, csütörtö
köt mondott.

Nem könnyű itt eredményt elérni.
Nehéz mesterség ez, amely a Gyulusénál sokkal 

nyugodtabb véralkatot is kemény próbára tesz. 
Elfogni e csipkedő állatkát még csak lehet vala
hogyan, — de élve! — ez nagy művészet, vagy 
ahogy a kis fiúk mondják: kunszt Mert ahogy hoz
záér az ember (vagy a gyerek), már nincs a szú
nyog, csak egy kis alaktalan piszok, amit az em
ber (vagy a gyerek) a kezében tart. Puha testecs- 
kéje az első érintéstől széjjelmálik s bizony kevés 
fiúcskának sikerült eddigelé a szúnyogot elevenen 
a hatalmába keríteni.

Gyulus, a máskor türelmetlen, könnyen kedvét- 
vesztő, a hosszú vesződségre éppen nem kapható 
Gyulus most egy komoly tudósnak a céltudatos
ságával törekedett a sikerre. Mind hiába! Vágy 
nem foghatta meg vágyainak a kis állatkáját, vagy 
úgy ragadta meg, hogy formátlan kis tetemet tar
tott az ujjai közt.

Mégis szívós maradt és nem adta föl a küzdelmet.
Fölkereste az okos barátját és megkérdezte tőle, 

nem tud-e valahol egy rendes pókhálót. A fiú tu
dott. Mert az ő mamájának nem volt olyan kitűnő 

229



szobalánya, mint a Gyulusénak. . .  A pókháló hát 
megvolt s az érdekes, csipkés szövedéke előtt 
addig álldogált, azaz leselkedett Gyulus, míg csak 
egy kövér szúnyog — embervért szippanthatott 
pár perc előtt — bele nem hullott. Onnan aztán ki
halászta s boldognak érezte magát, hogy a foglya 
-  él.

Aztán kicsi skatulyába teszi és zsákmányával a 
szomszéd házba siet, ahol egy rokon bácsija lakik. 
Mint a szélvész rohant be hozzá s miután kezet 
csókolt neki, így szólt:

— Jani bácsi, kérem, jól viselkedtem az egész 
héten. Tessék megkérdezni apát vagy anyát.

— Elhiszem, fiam, — felelte a bácsi, szeretettel 
simogatva meg a buksi fejét. — Nem is kell kér
deznem. De megkérdezem azt, hogy mért jelented 
azt nekem?

— Azért, bácsi, mert arra akarom kérni, hogy a 
jó magamviselete jutalmául tessék nekem egy kis 
szívességet tenni.

— Halljuk 1 — érdeklődött mosolyogva az öregúr.
Gyulus kivette a zsebéből a kis skatulyát, le

tette az asztalra s kérő szemmel, hízelgő hangon 
mondta:

— Ebben a dobozban egy szúnyog van. Tessék 
kérem, belőle elefántot csinálni.

— Ejnye, de furcsa gondolati — csodálkozott a 
bácsi.

Gyulus pedig a vágytól nedves szemmel kérlelte: 
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— Nagyon szeretnék egy elefántot.
Jani bácsi nevetett s így szólt:
— Azt hiszed, fiacskám, hogy az olyan könnyű 

dolog?
— Magának könnyű, — felelte meggyőződéssel 

a fiú.
— Mért éppen nekem? — mosolygott tovább a 

bácsi.
— Tudom én, amit tudok, — fontoskodott Gyulus.
— Mégis, mért éppen hozzám jöttél ezzel a furcsa 

kéréssel?
— Mert anya azt mondta, — felelte a gyerek, — 

hogy a bácsi minden szúnyogból elefántot csinál.
Jani bácsinak kissé elborult az arca, de azután 

rátekintve a naiv gyerekre, megint mosolyra derült, 
visszaadta a skatulyát neki, s így szólt:

— Mondd meg anyának, hogy ebből a szúnyog
ból nem tudok elefántot csinálni.

Gyulus leforrázva került haza. Hiába vesződött 
oly sokat (s mennyi játékot mulasztott azalatt!), 
amíg rabul ejthette a szúnyogot, amelyben ő egy 
jól kifejlett elefántnak az embrióját sejtette! De 
még jobban le volt főzve, amikor elpanaszolta a 
szüleinek, hogy Jani bácsi korántsem olyan ezer
mester, aminőnek ők tévesen hiszik s talán egyál
talában nem tud elefántot gyártani, mert ha az 
ember (vagy a gyerek) fölmutat neki e célból egy 
szúnyogot, akkor azt feleli, hogy ebből nem tud 
elefántot csinálni — s amikor elmondta ezt, a szü- 
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lei összeszamarazták. Nem Jani bácsit, aki nem tud 
elefántot csinálni, hanem őt, aki igazán nem tehet 
semmiről, s főleg arról, hogy Jani bácsi nem tudja 
megtenni azt, amit elvárnak tőle.

Ilyen kellemetlen csalódást s a szülei részéről 
ilyen igazságtalanságot kellett elszenvednie Gyu- 
lusnak már nyolcéves korában I
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írók és művészek mulattak együtt és érdekes em
lékeket elevenítettek föl abból az időből amikor 
még mindannyian ifjak voltak és bohók, a Murger 
által oly halhatatlanul festett módon bohémesked- 
tek, bomyujukban a művészetek marsallbotjával 
hónaposszobákban laktak és havonként csak tizen
ötször vacsoráltak. Eredeti és mulatságos törté
neteket hallottunk itt az első — nevetségesen cse
kély — honoráriumokról, előfizetésre megjelent 
könyvekről, hóbortos amatőrökről, nagylelkű me
cénásokról, visszautasított képekről s az irodalmi 
és cigány élet egyéb bohóságairól. Szóval: a tempi 
passati-ról volt szó, amelyek — mint Tóth Béla 
egyszer elmésen megjegyezte, — sajnos, már rég 
elmúltak.

De legsajátosabb talán a Forrai Kálmán festőmű
vész esete volt, amelyet ő maga a következőkép
pen adott elő :

*
Pályámnak kezdetén egy új társaság alakult Bu- 
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dapestenmüvésztehetségekfölfedezésére, szegény 
piktorok és szobrászok segélyezésére és tárlatok 
rendezésére.

— Ezek az én embereim, — gondoltam, s beküld- 
tem nekik legújabb tájképemet, amelyet a műcsar
nok visszautasított.

A műcsarnok igazgatósága azzal a megokolás- 
sal adta vissza, hogy elvből nem fogadhat el olyan 
festményeket, amelyek nincsenek keretezve. De 
őszintén szólva, azt hiszem, ez csak kifogás volt. 
Visszaadták volna akkor is a képet, ha lett volna 
rámája. Ismerem én őket!

Az új müpártoló egyesület vezéremberei sokkal 
kulánsabbak voltak. Elfogadták a Téli Tájkép-et ke
ret nélkül, s azt üzenték, hogy nézzek föl a kiállí
tási épületbe valamelyik nap délelőttjén, szeret
nének velem a festmény elhelyezése ügyében ér
tekezni.

Nem nagyon kérettem magam s már másnap 
reggel fölsiettem a tárlat helyiségébe, ahol — gon
dolhatjátok, mennyire hízelgett nekem a dolog! — 
a rendezőség épp a képemmel foglalkozott. A vá
szon igen tekintélyes volt és dolgot adott egyné
hány embernek.

— Isten hozta, kedves Forrai úr — üdvözölt az 
igazgató, s bemutatott a többi uraknak is, akik lát
ható érdeklődéssel fogadtak. Imponált nekik a Téli 
Tájkép terjedelme, amellyel valósággal megköze
lítettem a Tintoretto nagy rekordját.
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Mindannyian kezet szorítottak velem, s nem 
győzték dicsérni a művet, amely szerintök „az újabb 
tájképfestés egyik gyöngye.“

E percben szilárdan meg voltam győződve arról, 
hogy a képemnek nincs egyéb hibája, csak az, 
hogy rámája nincsen. Ilyen hatása van a kedvező 
kritikának a legszerényebb alkotó művészre is!

De mennyire bámultam, amikor uniszónó kons
tatálták, hogy különösen a víz fölségesen van 
megfestve benne!

— Víz? — kérdeztem. — Hiszen víz nincs is a 
képen!

Most meg ők csodálkoztak, s az igazgató szigo
rúan így szólt:

— Minden jóravaló tájképen kell víznek lenni.
— Ósdi felfogás! — feleltem önérzettel. — Az 

igazi művésznek épp az a feladata és egyszersmind 
az erőssége, hogy korrigálja a természetet, amely 
tele van müvészietlenséggel. Meg akartam mutatni, 
hogy a természetben több a víz, mint kellene s 
hogy H20  nélkül is vannak szép vidékek.

A bátorság sohase téveszti el hatását. Most se 
tévesztette el. Az urak újból megtekintették a ké
pet s megint konstatálták róla, hogy „tájképmüvé- 
szetünk kevés ily szép müvet mutathat föl az utolsó 
évtizedben.“

Ezt a kellemesenhangzófrázistatitkár úr mondta, 
aki azonban hamarosan kiesett ünnepies tónusából 
s szinte haragosan kiáltott rám:
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— De hát mondja meg, kérem, mi az ördög ez 
itt, hogyha nem víz?

S rámutatott egy jókora darab befestett területre, 
amelyet, ha másvalakinek a képéről lett volna szó, 
magam is víznek gondoltam volna.

— Alapjában véve az uraknak igazuk van, — fe
leltem udvariasan, mert láttam, hogy nincs szak
értőkkel dolgom. — Mert amit Önök víznek tartot
tak, az: hó, s végelemzésben a hó se egyéb víznél.

Jobban megvizsgálták a nagy darab vásznat s 
nem kevésbbé udvariasan belenyugodtak, hogy a 
víznek vélt részlet csakugyan hó.

— Bárha, — jegyezte meg az elnök, — nem ár
tott volna, ha valamivel fehérebbre festi.

— Ki festi még fehérnek a havat? — kérdeztem 
felsőbbséggel.

Ez tudniillik az egyetlen fegyver, amellyel még 
kezdő művészek imponálni képesek az olyan idős 
és tekintélyes dignitáriusoknak, akik nem tudják 
megkülönböztetni az akvarellt a rézkarctól, de azért 
mint szakértők döntenek a tárlatoknál.

A hó dolgában felmerült nézeteltérés ezzel el 
volt intézve. De most egy más nehézség támadt s 
az igazgató kissé idegesen kérdezte:

— Úgy-e, kérem, mért nem szignálja ön a képeit 
elől s miért fösti a becses és egyelőre kevéssé is
mert nevét a vászon túlsó oldalára?

— Szerénységből, — feleltem szerényen.
— Patvar vigye a szerénységéti — kiáltott indu-

238



latosan a társulati elnök. — Ezzel minket nagy 
zavarba hozott.

— Hogyan?
— Hát tudja, amaz iskola híveinél, akikhez Ura- 

ságod is tartozik, legtöbbször csak a szignaturáról 
tudjuk meg, hogy mely irányban kell a képeiket 
felakgatni. Az ön müvénél, fájdalom, hiányzik ez 
az irányítás . .  .

— Úgy van, ez nagyon kellemetlen, — erősítette 
az igazgató. — S még kellemetlenebb, hogy rámája 
sincs a máskülönben tagadhatatlanul érdekes kép
nek. Mert ha az volna, akkor az akasztója elárulná, 
hogy hogy’ kell függeszteni.

— A keretek olyan drágák, — mentegettem ma
gam — s a képem olyan nagy . .  .

— Nem tesz semmit, — nyugtatott meg az elnök 
úr. — Csináltatunk hozzá díszes rámát, s az árát 
majd annakidején megtérítjük magunknak a fest
mény vételárából... De ezt csak akkor rendelhet
jük meg, ha tudjuk, vájjon szélességben kell-e a falra 
helyezni vagy a hosszában? Ez iránt legyen szíves 
bennünket tájékoztatni.

— A szélesség irányában, — feleltem.
Láttam, hogy az új egyesület vezetőségében

több a jóindulat, mint a szakértelem, de mivel
hogy nekem inkább kellett mostan a szakértők jó
indulata, mint a jóíndulatúak szakértelme, sőt a 
jelen esetben a szakértelmetlenség jóindulata is 
hasznos szolgálatot tehetett nekem, szívesen ad-
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tam meg a kívánt fölvilágosításokat. S hogy sem
mikép se érthessenek félre, föl is rajzoltam egy 
papírlapra a jó embereknek, hogy a Téli Tájkép- 
nem így kell akasztani:

hanem emígy:

Az uraknak erre megkönnyebbült a szívük, meg
köszönték az útmutatást, a sikerült rajzot eltették 
emlékül s engem elbocsájtottak.

*

Boldog voltam, hogy a festményemet nem uta
sították vissza, sőt ennyire megbecsülték, s alig 
vártam, hogy megnyíljon a tárlat.

Sajnos, a kiállítás megnyitásán s még azontúl 
jóidéig nem lehettem jelen, mert egy felsőmagyar
országi templom oltárképeinek a restaurálásával 
voltam akkoriban elfoglalva. Csudálkoztok? Ak
kor én is bámultam, hogy a püspök rám, tájkép
festőre bízta a vallásos tárgyú vásznak felfrissí
tését. De ma már ezt egészen természetesnek ta
lálom, mert időközben meggyőződtem arról, hogy 
ez az egész ország olyan, mint egy pajkos gyer
meksereg, amelyet sötétben magára hagynak, s 
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mikor világot gyújtunk, akkor senki sincs a he
lyén. Az én városomban például botrányos a köz- 
igazgatás és gyalázatos a törvénykezés, s általá
nos az a vélemény, hogy mind a kettő kitűnő 
volna, ha a szolgabíró, meg a járásbíró helyet cse
rélhetne. De hát ez teljességgel lehetetlen, mert 
akkor megbomolna a régi kedves tradíció, amely 
abban áll, hogy az embereket rendszeresen olyan 
foglalkozásra alkalmazzák, amelyhez nem értenek. 
Én is alávetettem magam ennek a törvénynek s 
szorgalmasan javítgattam a rongált s szakadozott 
szentképeket. Nagyon el voltam foglalva, s a pik- 
tura mellett éppen csak annyi időt szakíthattam, 
hogy újságot olvassak. . ,  Képzelhetitek az örö
mömet, amikor megtudtam belőle, hogy a Téli 
Tájkép általános feltűnést keltett, hogy Keszler és 
Szana elismeréssel írtak róla s hogy mindjárt a ki
állítás első napján megvette egy ismert gyűjtő. A 
jó úr mózesvallású ugyan, de a művésznek ez mind
egy. S ha valamely művemért Tarlóczy gróf ezer 
forintot, Winterstein Náthán pedig ezerkétszázat 
ígérne, én habozás nélkül az utóbbinak adnám.

Alig vártam, hogy Pestre kerüljek. Leráztam 
magamról az út porát, s a kiállításba siettem.

Azonnal megtaláltam a Téli Tájkép-et, amelyet 
igen megtisztelő módon, kiválóan előnyös helyen 
függesztettek föl. Nem sokkal kevésbbé előkelőén 
lógott, mint a szixtusi Madonna a drezdai Ge- 
máldegallerieban, pedig — bevallom szerényen
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— ez igazán sokkal értékesebb kép már csak a 
festője világhíressége folytán is.

Gyönyörű, nagyon hatásos rámát is csináltat
tak hozzá, amelynek egyik alsó szögletébe karton
lapot dugtak ezzel a szöveggel: megvette Winter- 
stein Náthán.

És mégis, — kicsi híjjá, hogy meg nem ütött a 
guta, amikor megláttam. Képzeljék: a festményt 
csakugyan helytelenül ukgatták föl.

*

Általános hahota követte a festő végszavait, s 
valaki megkérdezte:

— Hogyan? Mégis a hosszával szögezték föl?
— Dehogy! — kiáltott a piktor. — Ennyire nem 

tértek el az utasításomtól.
— Nos? Akkor hát jó volt.
— Jó lett volna ám, ha nem akasztják föl fordí

tott irányban!
Mikor a hallgatók magúhoz tértek a kacagásuk

ból, valamelyikünk azt a kérdést intézte Forraihoz:
— És a vevő?
— Óh, az érdekes ember vo lt. . .  Winterstein úr 

ragaszkodott a mükiállítás álláspontjához. Hiába 
kunyoráltani neki, hogy fordítsa meg a képet, s 
illetve, hogy helyezze át az akasztókarikáját. Hal
lani se akart róla. Azt állította, hogy a művészet
nek ehhez az oldalához nem értek, s egy mondás
sal pirított rám, amely később szállóigévé lett, s
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amelynek az volt a szövege, hogy képet tudok 
festeni, de nem tudok képet akasztani. Nem is is
mert el ebben a tekintetben igazi művésznek soha...

A Téli Tájkép most is úgy lóg nála — megfor
dítva, a hegyek csúcsaival s a fák koronáival le
felé. Néha meglátogatom a nagy börzematadort, 
aki azóta egyéb vásznakat is vett tőlem. Végig
nézek rajtuk, e kedves régi ismerősökön, s már 
megszoktam, hogy a Téli Tájkép másképpen lóg, 
mint a többi. Most már egészen természetesnek ta
lálom, hogy a dolog így van, s ha Winterstein úr 
megváltoztatná a helyzetét, talán én volnék az, 
aki megütközne ra jta . . .  És higyjétek m eg: nem 
ez az egyetlen eset, amelyben azért sikerül valami, 
mert fejtetőre e se tt. . .
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Lilinek, mint a legtöbb gyermeknek, nagy prob
léma a gólya, amelynek romantikus, sőt miszte- 
riózus szerepe a gyermekszállítás terén élénken 
foglalkoztatja a képzelőtehetségét. Bár ismeri e 
kedves nagy madár magasztos hivatását a család 
gyarapítása körül, nem elégszik meg magával e 
dicséretes ténnyel, hanem szeretne tisztában lenni 
a kérdés egész komplexumával. Száz dolog van 
itt, ami az ő filozofálásra hajló elméjét foglalkoz
tatja. íme, néhány a kérdései s a kételkedései 
közül:

— Csak a gólya szállíthat kisdedeket? A jó Is
ten adta neki ezt a kizárólagossági jogot? És, ha 
igen, miért éppen ő neki? Nem tudná az auto
mobil könnyebben szállítani a csecsemőket? Mért 
harapja meg a gólya mindig a gyermek anyjának 
a lábát? Mért mindig a lábát, és sohasem a kar
ját? Mért nem harapja meg soha a gyermek apját? 
Az apák talán jobban tudnak védekezni?

A szülők a következő módon próbálják eloszlatni 
a kis Lili aggságait:



— A gólyát kizárólagos szállítási joggal azért 
ruházta föl a jó Isten, mert a gólya a legnagyobb 
gyermekbarát, ő tud az apróságokkal a legjobban, 
a leggyöngédebben bánni. Az automobilt azért 
nem bízhatta meg a jó Isten ezzel a munkával, 
mert a soffőr néha részeg vagy hazardör, az autó
ját esetleg nekivihetné egy sziklának, vagy fal
nak, s a kis gyermek szerencsétlenül járna még 
mielőtt a kedves szüleihez jutna. A gólya azért 
harapja meg az újszülött mamájának a lábát, hogy 
az kénytelen legyen egy ideig az ágyat őrizni, s 
ez alatt mindig a gyermekkel foglalkozni. Ha a 
karját harapná meg, akkor az anya fölkelne az 
ágyból, s a konyhába, spajzba, piacra menne, fél
kézzel dolgozna, s a gyermekét elhanyagolná. Az 
apa lábát azért nem harapja meg — s ez nagyon 
okos a gólyától, — mert annak hivatalba, vagy 
üzletbe kell menni, hogy a család részére kenye
ret keressen, és nem ér rá otthon feküdni.

Lili kíváncsisága egy időre ki van elégítve. De 
nemsokára újabb skrupulusai támadnak, mert Mici, 
a szomszédék lánya, aki hét év óta kortársa Lili
nek, időközben „fölvilágosította“ ez utóbbit, hogy 
a gólyaügy korántsem áll úgy, ahogyan ő hiszi. 
Hogy a kis babákat a gólya hozza, az kétségtelen, 
azt minden gyerek tudja, s még nem volt okos 
ember, aki tagadni merte volna, de a többi, az — 
svindli. A gólya nem harapja meg a mamákat, se 
a lábukon, se egyebütt.

248



Lili: Hát akkor mért fekszik olyankor, amikor a 
kis gyermek megjön, az ágyban? Még akkor is, ha 
délben tizenkét órakor érkezik meg?

M id (határozottan): Azért, mert beteg.
Lili: Igen, attól beteg, hogy a gólya megharapta.
M id (a legnagyobb határozottsággal): Nem attól.
Lili: Hát mitől ?
M id: Azt nem tudom. (Gondolkozva): Azt hi

szem, azt nem tudja senki. De annyi bizonyos, 
mert apa mondja, s az csak tudja, — hiszen dok
tor ! — hogy a gólya olyankor hozza a gyereket 
a házhoz, amikor annak a mamája beteg.

Lili: Azért, hogy az örömtől meggyógyuljon?
M id: Nem tudom. Talán azért. Ezen még gon

dolkozni kell. . .
Ez az elmélet szöget vert a kis Lili fejébe. Lo

gikus kis elméje némi hitelt adott neki, mert ez a 
magyarázat még plauzibilisebbé tette előtte azt a 
rejtélyes körülményt, hogy az apák oly kevéssé 
vannak ennél az ügynél érdekelve, s hogy minden 
gólyaharapást a szegény mamáknak kell eltürniök. 
így hát a dolog kevésbbé igazságtalan. . .  Ha úgyis 
beteg az anya, akkor csak méltányos, hogy leg
alább az apa maradjon egészséges. Mert hiszen, 
ha mind a két szülő megbetegszik, akkor szép vir- 
csaft van a háznál! Ezt se a jó Isten, se a gólya 
nem akarhatja!

Lilinek fájt egy kicsit, hogy a szülei olyan tu
datlanok, s hogy felnőtt létükre hiányosan vannak 
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tájékozva a gólya szereplése felöl, de volt még 
egy kis halvány reménye, hátha mégis az ő papája 
tudja jobban a dolgot, bár ő csak városi szenátor, 
és nem orvos-doktor . . .  Előadta otthon az esetet. 
A szülei egymásra néztek, s egy tekintettel is ha
marosan megértették egymást. Azonnal belátták, 
hogy a gólyalegenda abban a formában, ahogy 
ők magyarázták, tovább nem tartható fenn. Kije
lentették, hogy a „valódi tényállás“ az, ahogy azt 
Mici előadta. Csakugyan azért fekszenek ilyenkor 
a mamák, mert betegek, s a gólya azért hozza 
ilyen alkalmakkor a babákat, mert tudja, hogy az 
anyjukat bizton otthon találja.

— Mert képzeld, kis Lili, — mondta a tanácsos 
úr. — Képzeld, mi történne, ha a gólya jönne va
lahová egy szép gyerekkel, s nem volna senki ott
hon, aki azt átvegye!

Ezt belátta Lili.
De mégse fért a fejecskéjébe, hogy mért mu

száj éppen betegeknek lenni a mamáknak ilyen
kor. Hiszen ha a gólya olyan tudós, hogy tudja, 
mikor beteg valaki, azt is tudhatja, mikor van ott
hon és mikor van távol az a néni, akit gyerekekkel 
akar meglepni. . .  És aztán, ha a gólyának olyan 
hatalma van, hát akkor hozza a kicsi fiúkat meg a 
pici lányokat éjjel, amikor minden jóravaló asz- 
szony otthon van, s akkor nem történhetik meg 
az a szomorú eset, hogy nincs, aki átvegye a szál
lítmányát . . .  Tovább spekulált a dolgon, s a tü- 
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nődés eredménye egy új kérdés volt, amellyel a 
szüleihez fordult:

— Hát az olyan néninek, aki nem szokott be
teg lenni, sose hoz a gólya babát? Hiszen ez nagy 
igazságtalanság, mert azért, hogy valaki egészsé
ges, büntetést nem érdemel.

A szenátor úr már sok bonyolult ügyet intézett 
el a városházán, de erre a kérdésre nehezen tu
dott válaszolni, s végre is azzal vágta ki magát, 
hogy a legegészségesebb asszony is megbeteg
szik néha, s akkor ő is hozzájuthat egy pufókarcú 
szép kis lányhoz, vagy egy erőteljes pirospozsgás 
fiúcskához.

Lilit könnyű volt rövid időre megnyugtatni, de 
hosszú időre nem lehetett, mert az a szokása volt, 
hogy gondolkozott. Pár nap múlva megint szóba 
hozta a témát:

— Apáék azt mondják, hogy csak beteg ma
máknak hoz gyermeket a gólya. Nohát. Margit 
néniről éppen tegnap mondták, hogy soha életé
ben nem volt beteg. S neki már négy gyereke van.

A tanácsos úr a homlokát törülte, s azt felelte:
— Aki azt mondta, hogy Margit néni sose volt 

beteg, azt úgy értette, hogy mindig egészséges 
volt, kivéve azt a négy esetet, amikor a gólya 
meglátogatta.

Ez egy időre megint kielégítette Lilit. Aztán 
megszólalt újból:

— Mégse tudják ezt maguk jól. A Terka néni
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mindig beteg és még egyszer se volt nála a gó
lya. Pedig őtet, szegényt mindig otthon találná...

A komoly úrnak kezdett unalmassá válni a do
log. Mégis tárgyalásokba bocsátkozott a kis lá
nyával:

— Nézd csak, ez a dolog egészen a gólya disz
kréciójára van bízva. Az 6 kényére-kedvére. ő  an
nak hoz kis babát, akinek akar. Az igaz, hogy be
teg anyáknak szokott gyermekeket hozni, de nem 
köteles minden beteg anyának hozn i. . .  És aztán 
meglehet, hogy Terka néni nem rokonszenves neki, 
talán nem szereti és ezért kerüli el a házát.

— Apa ezt maga se hiszi — felelte Lili polemi
kus hangon. — Terka néni olyan jó és kedves néni, 
s habár nagyon halvány, mégis szebb sok rózsa
piros arcú néninél. Muszáj őt szeretni. Valami más 
oka lesz annak, hogy ötét úgy elhanyagolja a gó
ly a . . .

— Nem tudok más okot, fiacskám.
— Apa se tudhat mindent, — felelte Lili, aki

nél újabban sokat vesztett az apai tekintély. — 
De én azt nem hihetem, mert nemcsak egy gólya 
van a világon, s ha az egyiknek nem szimpatikus 
ez a jó néni, kedves lehet ő egy másiknak. Lehe
tetlen, hogy egy se szeresse ezt az édes nénikét.

— Ebben tévedsz, kis leányom, — mondta dia
dalmasan a tanácsos úr, aki mód nélkül megörült, 
hogy talált egy megoldást.—Minden utcának meg
van a maga gyermekszállító gólyája, s csak ennek
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az egynek van joga oda liferálni. És ki tehet arról, 
hogy éppen ennek a tetszését nem tudta meg
nyerni a jóságos Terka tanti?

Lili megint hallgatott egy darabig, aztán újból 
szőnyegre hozta az örökös tém át:

— Maguk még nincsenek tisztában a babakérdés
sel. Megbeszéltük Micivel meg még két barátnőm
mel a dolgot, s rájöttünk, hogy máshol kell a bi
binek lenni. Terka néniék már háromszor változ
tattak lakást, már négy különböző uccában laktak... 
Más oka lesz hát annak, hogy éppen neki nincsen 
kis babája.

Nehéz ügyirat volt ez a szenátor úrnak. Vala
hogy kivágta magát:

— Kis lányom, te azt még nem tudod, de majd 
annak idején megtanulod a leánygimnáziumban 
vagy a kereskedelmiben, hogy mi az a kartell és 
mi az a szövetség . . .

Lili kíváncsian nézett. Ez neki arabusul volt.
— Nem tudom, — vallotta be.
— Hát ez abból áll, — magyarázta a papája, — 

hogy akik ugyanazt a foglalkozást vagy mestersé
get űzik, hasonló üzletet folytatnak, azok össze
beszélnek, hogy egymásnak a dolgait nem ront
ják, s mindenben egyformán járnak el. A cukrászok 
egyforma drágán adják a süteményt, s egyforma 
kicsire sütik, a játékkereskedők ugyanazon az 
áron adják a lapdát meg a francia babát, és na
gyon ügyelnek arra, hogy az egyik gyáros vala-
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hogy ne csinálja őket kevésbbé törékenyekké, 
mint a másik . . . S látod, a gólyák is ilyen szö
vetségben vannak, s ilyen kartellt kötöttek, össze
beszéltek, s az egymás dolgát nem rontják. Köztük 
ki van mondva, hogy Terka néninek nem hoznak 
kis babát; s ha akadna is egy olyan jószívű gólya, 
aki meg akarna könyörülni rajta, nem tehetné, 
mert ezt nem engedi a kartell. Érted ?

Lili valamit érthetett belőle, mert így sóhaj
tott fö l:

— Szegény Terka nénil
Egy kicsit később pedig hozzátette:
— Jobb állatnak tartottam a gó lyát!
És tovább sajnálkozott Terka nénin, aki ebben 

az időben épp Szliácson volt.
S most Liliéknél hosszú ideig nem volt szó a 

gólyáról és vidékéről.
De a legközelebbi tavasszal izgatottságtól piro

sán jött haza az iskolából Lili, s a következő hírrel 
toppant be a szüleihez:

— Tudják, mi újság? Terka néninek az éjjel kis 
fiút hozott a gó lya!

— Hallottuk, — mondták egykedvűen a szülei.
— Hát hogy lehet az? — kérdezte nyugtalanul 

Lili.
— Hát csak úgy, — felelték a tanácsosék, akik 

már rég elfelejtették a kartellmagyarázatot s az 
egész vitás ügyet.

Lili ellenben, akinek pompás volt az emlékező- 
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tehetsége, elmondta az egész elméletet, amint a 
papájától hallotta, s kérdőre vonta, hogy „mind
ezek után“ hogy’ történhetett ez?

A papa valahogy ezt is kimagyarázta.
— A gólyák végre megkönyörültek a szegény 

Terka nénin, s megengedték valamelyik kollégá
juknak, hogy örvendeztesse meg a derék jó nénit 
egy icipici fiúcskával.

Lili ezt a megoldást elfogadta.
De pár nap múlva megint voltak észrevételei, 

mert véletlenül meghallgatta a „nagyok“ egy be
szélgetését, amelynek tartalma az volt, hogy Terka 
néni Szliácson olyan egészséges lett mint a makk, 
s hogy most már gyermekei is születhetnek.

— Hát most már mi igaz ? — indulatoskodott a 
kislány. — Az egyik azt mondja, a mamáknak be
tegeknek kell lenni, hogy kisbabát hozhasson ne
kik a gólya, a másik meg azt, hogy Terka néninek 
azért hozott, mert végre egészséges lett. Itt va
laki —

Egy kicsit gondolkodott Lili, hogy minő kifeje
zést használjon, de aztán kibökte:

— Itt valaki hazudik.
A tanácsos úrnak megint elő kellett vennie a 

selyemzsebkendőjét, amelynek akkor szokta hasz
nát venni, ha a kislány zavarba hozta. De még 
egyszer kivágta magát, ekképen szólván:

— Nem hazudott, itt, fiam, senki. És különben 
se használj ilyen erős kifejezéseket. Te magad
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gimnasztizálj, azt szívesen veszem, attól erőseb
bek lesznek az izmaid, de a kifejezéseiddel nem 
kell ilyen testgyakorlatot űzni, azok csak marad
janak gyöngék és gyöngédek . . . Tehát nem ha
zudott senki. A gólyák megelégelték a Terka néni 
sok szenvedését, és jutalmul megszavaztak neki 
egy fiúcskát, ő pedig affeletti örömében, hogy 
ilyen pompás kis fiút kapott, egészséges lett. így 
mondták ezt neked, fiam. Vagy legalább ilyen
formán.

Lili most békében maradt egy ideig, szorgal
masan tanult, s az ember azt hihette volna, hogy 
gondolatainak a világából teljesen kikapcsolta a 
nagy problémát. De néhány hónap múlva olyan 
dühösen jött haza egy kisleányzsúrról, amilyen
nek a temperamentumos kis hölgyet még sose 
látták.

A következő dolog történt az ozsonnán, ahol 
különben 10—11 éves dámák is voltak. Fölolvasta 
valaki az újság hírrovatából többek közt az itt re
produkált, s a leányzsúr hölgyecskéit szerfölött 
izgató újdonságot:

— A budapest-bécsi gyorsvonaton tegnap 
délután a győri állomás elhagyása után né
hány perccel érdekes incidens történt. A má
sodik osztály egyik női kupéjában egy jól 
öltözött úriasszony, akin elindulásakor a 
szenvedésnek még a nyoma se mutatkozott, 
hirtelen rosszul lett, s rövid idő múlva egész- 
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séges leánygyermeknek adott életet. Utazó- 
társai szerető gondossággal segédkeztek neki 
s a hölgy, aki Budapesten csak egy személyre 
váltott jegyet, Bécsbe másodmagával érke
zett. Anya és gyermeke jól érzik magukat. 
Egészségesek.

Lili magával hozta a lapot, elolvasás végett át
adta a szüleinek, s mikor azok elkészültek vele, 
azt kérdezte tőlük az ő szokott inkvizitori modo
rában :

— Mit szólnak hozzá?
Azok bizony nem szóltak hozzá semmit.
De annál többet beszélt Lili, s az argumentálá- 

sának a veleje ez vo lt:
— Én nem hagyom magam többé becsapni. 

Nekem azt mondták, hogy betegnek és otthon kell 
lenni annak a mamának, aki kisbabára reflektál. 
Az újságban pedig az van, hogy egészséges asz- 
szonynak is hoz babácskát a gólyamadár, s nem
csak ha otthon van, de akkor is, ha utazik. Látom 
én, hogy Maguk se értik ezt a dolgot. Úgy látszik, 
hogy egészen tisztában ezzel csak a jó Isten van ...

Ezt ráhagyták Lilikére, aki otthon nem is hozta 
szóba többé a gólyakérdést. Ha pedig másutt be
széltek róla, ő mindig ilyenformán adta le a sza
vazatát:

— Azt hiszitek, hogy a „nagyok“ tudnak valami 
biztosat erről? Semmivel se többet, mint mi. ő k  
is csak abban biztosak, hogy a gólya hozza a kis-
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dedeket. No hát, ezt igazán a legkisebb gyerek is 
tudja. De ami ezentúl van, arról dunsztjuk sincsen... 
De mert szégyenük magukat, hogy nagylétükre is 
olyan tudatlanok, mindenféle meséket eszelnek ki, 
s azokat akarják nekünk beadni. Föl ne üljünk 
nekik! Én már nem hiszek sem m it. .  .

A kis Lili nagyon korán lett szkeptikus.
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Előkelő bácskai családhoz új cseléd jött nemrég. 
Még egészen ártatlan falusi lány volt, s szolgálata 
első idejében mindjárt tanúja lett véletlenül egy 
beszélgetésnek, amelyet a kastély kertjében foly
tatott gazdája — a báró — az egyik fiával. Nem 
sokat értett a társalgásukból, nem is igen fülelt 
oda, mert szerény és illedelmes lány volt, aki igen 
jól tudta, hogy semmi köze a nagy urak dolgához, 
de egy mondat mégis megütötte a fülét, mert olyan 
különös volt, s ezt meg is jegyezte magának. Egy 
pár szó volt ez, amelyet a kastély ura kissé han
gosabban és nem minden izgatottság nélkül inté
zett a fiatal báróhoz:

— Jusson eszedbe, fiam, hogy az ereinkben kék 
vér folyik I

A lány sose hallott ily színű vérről, s így szólt 
magában:

— Ez valami nagyon rossz betegség lehet!
És ha néha egy-egy pillanatra meglátta az öreg 

vagy a fiatal gazdáját — mert külső cseléd lévén, 
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az uraságok körül nem sok személyes szolgálatot 
végzett, — mindig nagyon megsajnálta ezt a 
máskülönben derék két urat, akiknek a vére nem 
piros, hanem kék. Talán azért is olyan halványak 
az istenadták!

És a legközelebbi vasárnapon, amikor látoga
tóba ment a szüleihez, beszámolt nekik az élmé
nyéről, és hozzátette:

— Istenem! Istenem ! Olyan szép nagy birtokuk 
van, olyan gyönyörű házban laknak, micsoda fi
nom ruhákban járnak! De mit ér mindez nekik, 
mikor egyszer kék a vérük!

A lány szülei nem kevéssé ijedtek meg. Űjságot 
járató értelmes emberek voltak, akik nem egyszer 
olvastak közleményeket a vérbajokról és azoknak 
átkos veszedelmeiről.

— Ez alighanem egyike a legveszedelmesebb 
vérbajoknak, — gondolták. — Egészséges ember
nek a vére nem lehet kék.

S az asszony tovább ment az aggodalmaival:
— Ha betegség, akkor ragadós is lehet, — így 

szólt. — Más is megkaphatja tőlük.
— Úgy van, — tette hozzá az apa. — Nekem 

úgy tetszik, olvastam is, hogy az ilyen nyavalya 
átmegy az egyik emberről a másikra s az újság
ban az is benn volt, hogy vérbajban szenvedő 
embert a szent házasságtól is el kéne tiltani.

— Hát ránk nézve ugyancsak nagy tisztesség 
vóna, — jegyezte meg az asszony, — ha a fiatal
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báró megkérné az Esztikénket, de én most már 
nem adnám hozzá.

— Ne félj te ettől, — nyugtatta meg ez irány
ban az ura, — nem kell majd kosarat adnod a 
báró úrnak. Nem fogja az megkérni E sztikét. . .

— Tudom, csak úgy mondom . . .  De már most 
az a kérdés, visszaengedjük-e Esztikét a kastélyba, 
ahol már is ketten szenvednek ebben a rettenetes 
nyavalyában ? És ki tudja, nem kapták-e meg már 
a báróné is, meg a fiatalabb gyerekei ? . . .

Az „ember“ is elgondolkozott, s aztán így szólt:
— Esztike az egyetlen gyerekünk, s a vére 

olyan piros és olyan egészséges, hogy pirosabb 
és egészségesebb már nem is lehet. Én bizony 
nagyon megörültem, hogy beszegődtettük a kas
télyba, de inkább hagyja ott a kitűnő helyet, sem
hogy az ő szép vére is megkéküljön. Nem szeret
ném, ha megkapná ezt a furcsa betegséget.

— Isten mentsen ettől I — sóhajtotta az anyja a 
lánynak.

ő  is szerette Esztikét.
Tovább tanácskoztak és elhatározták, hogy 

Gyurákné asszonyom — ez volt az Esztikéék 
neve — másnap bemegy a városba és tanácsot 
kér egy jeles orvostól, akit már régebben ismer
tek, s aki a lányukat szerencsésen kigyógyította 
az összes gyermekbetegségekből a bárányhimlő
től kezdve egészen a vörhenyig.
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— Ki a beteg? — kérdezte másnap a rendelő
jébe belépő asszonytól barátságosan a doktor.

— Nálunk, hála Istennek, senki — felelte Gyu- 
rákné. — Csak kérdezni szeretnék valamit, ha a 
kérdésemmel nem esek terhére a nagyságos úrnak.

— Tessék kérdezni.
— Hát kérem, orvos úr, azt szeretném tudni, 

hogy ragadós betegség-e a kék vér?
— Nem értem a kérdését, jó asszony, — felelte 

a doktor.
Tőrül-hegyre elmondta aztán Gyurákné, hogy 

mit „tapasztalt“ a lánya a kastély parkjában, és 
közölte az orvossal azokat az aggodalmakat, ame
lyek őt és az urát nyugtalanítják és a tanácskozást, 
amelynek eredményeképpen ő most itt tiszteli a 
nagyságos főorvos urat.

Amint az asszonyság beszélt, a doktor mosolya 
egyre jobban közeledett a nevetéshez, de mégis 
megőrizte valamennyire azt a komolyságot, amely 
az orvos rendelőszobájában elengedhetetlen, s 
így szólt:

— Megnyugtathatom magukat, kedves néni. Ez 
a betegség se nem veszedelmes, se nem ragályos, 
habár gyógyíthatatlan. A lánya bátran szolgálhat 
ott tovább. Az ő vére sose lesz kék.

S mikor látta, hogy az asszony még mindig 
nyugtalankodik egy kissé, hozzátette igazándi or
vosi határozottsággal:

— Amit mondtam, azért felelősseget vállalok.
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Ez a baj nem megy át ragály útján egyik ember
ről a másikra.

— Igazán nem? — kérdezte Gyurákné, aki im
már bízni kezdett.

— Nem.nem.Hallottmárvalamitabacillusokról?
— Már hogyne! Nincs nap, hogy az újságban 

elő ne fordulnának.
— Nos hát, azok a betegségek ragályosak, ame

lyeket bacillusok terjesztenek.
— És ezt nem ezek a micsodák terjesztik? — 

kérdezte érdeklődéssel az Esztike anyja.
— Nem, — mondta a doktor tréfásan. — Ezt a 

bajt az előítéletek terjesztik.
— Micsodák?
— Bajos volna ezt most Magának megmagya

rázni.
Gyurákné menni készült, de e percben tréfás 

gondolata támadt a jó humoráról ismert orvosnak 
s így szólt:

— Ismétlem, hogy ragály útján a kérdéses be
tegség nem terjed. Ellenben örökletes l e he t . . .

— Hogy-hogy?
— Ezt se tudnám úgy megmagyarázni, hogy 

megértse. De mondja csak, a kastélyban született 
az Esztike ?

— Óh dehogy I — felelte az anya. — Csak egy 
hete, hogy ottan szolgál.

— És maga, Gyurákné ? Maga sose szolgált a 
báró úréknál ?



— Nem én, soha I — felelte az asszony. — Se 
őnáluk, se másutt.

— No hát akkor még nyugodtabb lehet. A vér
nek ez a betegsége nem csak nem ragályos, de 
nem is örökletes.

*

A doktor, aki nemcsak orvosa, de barátja is volt 
a kastély lakóinak, legközelebbi látogatása alkal
mával elmondta ott azt a sajátságos konzíliumot, 
amelyet az Esztike esetében tartott, s a báró — 
bár halavány volt a színe és kék a vére — tréfa
értő embernek bizonyult és együtt nevetett a dok
torral az ő veszedelmes baján és Gyurákék kínos 
aggodalmán.

Ám ez utóbbiak nem nyugodtak meg teljesen. 
Nem aggódtak már az Esztike sorsa miatt, s nem 
féltették többé attól, hogy megkékül a vére, de a 
báró urakat, az öreget és a fiatalt, egyaránt és 
folyton sajnálták. S ha szóba kerültek, mindig azt 
sóhajtották:

— Mit ér nekik a nagy vagyonuk, ha egyszer 
betegek!

S Gyurákné sokszor azt is hozzátette:
— A legszomorúbb a dologban az, hogy a dok

tor úr szerint a betegségük gyógyíthatatlan I
Az ura pedig, afféle falusi bölcselkedő, ilyenkor 

megjegyezte:
— Hja, a jó Isten nem akarja, hogy a fák az égbe
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nőjjenek. Ezeknek megadott minden földi jót, amit 
csak kívánhattak maguknak, de hogy ök is tudják, 
mi a szenvedés, kék vért folyatott az ereikbe. 
Szegény gazdagok!
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