BAJZA-UTCA '21
ÍRTA: CZÓBEL MINK A

Nem régen a, Petőfi házban jártam, azon kedves intim
múzeumban, molynek egész benső értékót csak az foghatja fel
tökéletesen, ki a Petőfi kultuszon nevelkedett s még hozzá emIókek is, kötik az, épülethez azon időből, mikor a Bajza-utcai 21-es
sz.un, Még- a "Jókai-húlz" volt. Szép, remónyekkel, lelkesüléssel
duzzasztott idöt éltünk.
Az édes búkében megerősödött .Mngvnrország végre gondolnatott kultúrája kifejlödésére. Az e.l1entótek -- már mint az emherrleg lehetséges - kisimultak. Lángokban lobogott 'a "Szép"
irárrti é,rz('il~ és t.isztolet.
Az idö termelte ki Merlnyúnszky Lászlót, Szinvei-Merse
Fúlt, Hubay Jenőt, s a zene sok koriféusait. Fráter Lóránd sokoldalú tempcramentumát, la híres Apáthy Istvánt, Herczeg Ferencet, Gozsdut, Bársony Istvánt, Pckár Gyulát, s még sok má~(Jtkat, s e kor, mintha focusha gyüjtöttt« volna miinden sugarát,
létrehozta .Iusth Zsigmond mystikusalakját, Ebben a nyugat eg{'<zen kifinomult idegességével tPlitC'tt jelens(>ghen, miudenekelöt.t
i{'geröseihh volt az ősmagyar lólck. törhetlen bizalma. la magyar
faj éI0tk('pess(>gólwn. Mindon gondolata, minden szívovágva oda
irányult: ezt az, általa a rajongásig szerétett népGt a kultúra legmagasabb fokúm emelni, a szellemi p,rőket felfedezni, összekovácsolni, semmit partagon nem hagyni, mi a magyar mentalitás
hasznára lphetne.
Ő

általa jutottam be a J ókaiélkhoz,

A szúzadvége kezdetén yagYIUlk.Egy kissé fagyos, kissé
ködös ő8zieste. Az utcán már fáznaik és sietnek a járó-kelők.
De bent kellemes temperált levegő, süppedő szönyegek, s
már megvan a 'hangulat, midón a gyönyörü magas műterembe
lépünk, A termen körülfutó galleriához, nehéz, farago.tt lépcső
vezet, karfájához simnlva lua;gas karcsú nő dekorativ alakja, a
háziasszony: .Iókaí Róza, F'e:szty Árpádné. Kedvesen fogad, aztán
elhelvezkedtüník, kisebb csoportokra oszolva a műterem egy-egy
kedélyes sarkában. Kónvelmes karosszékek. vagy alkalmas kis
puffok előLt gvöngvházzal berakott ikisi töröile asztalkákon szivar,
cigaretta.
Lassan vűrűsöd'ik az aűkonyat,
ol·
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A műterern rendesen elf'átyolozotf lámpákkal és színes ékkövekkel. csillogó kovácsolt vasampolnáJkkal volt világítva, de
most hangulatosabbnak találták a félhomályt, molyben csak az
utcai lámpásokból beszűrődő fény világított meg egy-egy érdekes
arcot, jellegzetes alakot.
.Mind igen boldogok, mert fiatalok voltunk, nem ceak évszámban, de hitben, reményekben is. Olyan hulláma a lelksülésnek vonult át a világon, amely csak ritkán bimbózik az élet fáján.
Egy Ianatdkus vágyakozás a KUltÚI'a, a Művészet, a Szép, a Jó
u tán, rnin t egyedüli ú tj,a a boldogulásnak, egyesek, mínt a tömeg
számára.
Talán éreztük, hogy ez mind martaléka lesz, egy 'a kanibálok kegyetlen:ségével és a démonok gonoszságával szított 'világégésnek.
De még akkor a rémes halálgépek tömJkelege az idők méhében szamnvadott, A tengeralattjárót csak Jules Werne Nautihisából, a reptilöszerszámot pedig Icarus mithoszából ismertük.
Fiatalolk és boldogok voltunk. Mednyánszky László SOO'kráteszi tan-koponyája is alig látott 38 évet - ő volt a legidősebb
köztünk, IS lelke mélyén rejtőző melankóliát humorral s szikrá7"ó
élcekkel leplezte. Ha ez a búskomorsásr láthatóbb is volt, gróf
BatthyáiIlyi Géza halvány arcán, vagv gróf CSJáky István sötét
tekintetében, de még senki 'Se gondolta, hogy saját kezükkel vetnek véget fiatal életillmeik.
M], esak a, rÓ7Jsá!S Jövőt láttuk. Úgy Herczeg Ferenc magasan ívelő mgyogó írói pályáját, kinek első kötetét mindnyá.ian
megbámultuk, s rnohón olVlastuk, Pelcár Gyula, az ifjú Herkules
UlIOSt. adta Ud a ,.H&t"-ben légíesen báios "Menyasszony felIórhe<n'"
című
novelláját, Apáthy István, a fiatal tudós éles logikával
védte a materialismus tanait, Hubay Jenő és Aggházy Károly
zeneproblémákat vitattaik meg, néhány fiatalabb festő Párisban
felszedett valeur tudományával kérkedett, míg egyszerre Feszty
Árpád megrázta sűrű, barna üstökét, belekiáltott a félhangon
folvtntott társalgásba: "mit valeur. rnit nuanee! nekem a világpiros!" _Aztán meghívta a társaságot jövő pénteken halászlóre: "Az
nem lesz olyan UTas, faintos vacsora, min:t itt szoktak adni, de
valódi,ahogy ,a 'I'iszapartján tanultam, 1T1ég a bográcsot is onnan
hoztam."
FeSlZity most nagy képén "Szent asszonyok Krisztus sírjánál" dolgozott. Kissé ki volt merülve, de, jókedvű optimismusa
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('gy percig se hagyta el. Tulipános életerejével szemben rnegkapó

('llentét,e,gy halvány, végi mozaikokra emlékeztető alak. Egyenes
túmlájú karosszékben, byzanci merevséggel ül a századvég legmozgókonyabb szelleme, - kiit Mednyánszkv László "gőzpólma.1{"
nevezett el - a társaság lelki mótora a korán elhunyt fiatal Író.
.Justh Zsigmond vékony kezei a Szélk párnás karján nyugosznak,
rníg' érdekes aszíoétaprofilja fellett hullámos ananyszőke haja.
miritha aureolátkópezne, Az ő suggestiv ereje vonzottés vitt magával, azt la mmeg barátsághullámot is ő árasztotta közénk, mely
m'índen történetesen egY11l'líJS mellé került szomszéd körül a gondolatok és rokonszenv Iáneáit fűzte. Ö így vélte a kultúrát általában, s a magyar kultúrát különösen - legjobban szolgálni,
Bizton eit is taJlálta a legjobb módszart, CSi3Jk egyet felejtert:t el:
összetartó konstruktiv erejét valamely utódjára hagyományozni.
il vagy a késóbbí acél-világ saléltromos gőZ/ének ő se tudott volna
ellentállni ~
De rnost köztünk volt. Szerettillk egymást, mert .Iusth
Zsigmond így akarta, Szellemesek vol tunk, mert J usth Zsigmond
igy 'kívánta, l\1int oomagfuullásos nyári éjjel, röpködtek a szellemsziporkák a műterean félhomályában. Tartalmatlan bolygó tüzek.
De néha eg~l vakító, színes fényben tündöklő gondolat-meteor is
megjelent a csekélyebb lángok között, melveknek súlyos magva
későbbi időkre is felnnaradt, így Czóbel István, majdnem látnokszerű előadása la jövőről. Sajnos, mdnden beteljesedett.
Aztán csendesebbek, áílmodozőbbak lettünk. A. lámpákat is
behozták. Fesztyné indítványozta: "me:njünk fel a papához, ő
már vár".
Mondhatom elfogult voltam: én, a kezdő verselő, korunk
legnagyobb regényíróját megközelíteni. Nem tudom, hogy jutottunk fel Jókai szobájába, de egyszerre előtte álltam, egy szelid
szavú, szelíd szemű öreg úr előtt.
Háziköntösben volt, házisapka fején.
Kedvesen, barátságosan fogadott, mínt valamí Ja nagybácsi, ki először látja gyermekkorában jól ismert, de I3.ZiÓta felnőtt hugát, 8 némi érdeldödéssel nézi, hogy mivé fejlőclött~
Hogy semmi súly ne vegyüljön találkozásunkba, kézen
fogott, s megmutatta Iegnagyobh büszkeségét, szép kagylógyüjteményét, Öl'Ü!lt, ha egyik-másikat megismertem, s megtudtam
nevezan,
.~
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Púr kedves szó után ismét lementünk, Különböző szobákban, különböző szögletekbo telepedtünk, néhányan, Fesztvné kék
budoá.rjába, melv a mennyezettöl a padlószónyegig; egy igen
kellemessötétkók szdnbe volt vonva, mint ő mondta "idegnyu.:,oiató
árnyalatba".
Jelentették a vacsorát.
Egy hCl'SSZú, szépen felvírágozott, 'gyertYáJ(kal világított
asatalnál Toglaltunk helyet. .Iókai -- most már feliwte ruhában
-- az asztalfőn.
Nekem jutott az a kitüntetés, mellette ülhetni, másik oldalán sógornóm, Mednyánszkv László nővére volt. Az .asztal
IMSik végén Fesztyné, melleitte Aggházy, rajta túl vVoh! Janka,
rajtunk kívül az egyetlelll hölgy-vendég, mig férfiak számosan
voltak, Mú,sik szomszédorn, Gyulai Pál 'ki-ifikus eszével ó; rövid,
szakszerű, az irodalmi technikát illető kérdéseivel sokszor
zavarbn, ejtett. Azt hiszem, efeletfi zavaromban igazán elfelejtettem, hogy a jambus 88 anapast között mi a különbség, pedig
ilyenforma dolgokról volt szó. Szerencsére figyelme a legkisebb
nagy írónak' anihamar ehtcrelódött rólam, s régi ,trM,ÍJs eillenfelét,
Vadnavt támadta Iieves és Igen mnlatságos szóvifában. Gyulai
és Vadnav nem voltak velünk a műterem félhom{Llyúhan. Azt hiszem nem is éJlvezték volna e Iiangulatot. JókaÜlúl tartózikodtaJd
vagy csak a vacsora idejére érkeztekf nem tudom, de· szemern
előttéppenakkor merültek fel. rnikor feltálalták az esteíbédet. Ez
vidám, lked(~lyeS', magyarosan köz:Yf',üen hangulatú vol t.
Poharak csendűltek. s csodálkozva tudtam meg, hogy az
én tissteletemre,
Először Jókai Ucoccintütt velem, s .Jcedves kis kollegámn~k"
nevezett, l\filyem.i büszke voltam e névre, s arrilyen jól esett nekem,
hogYa többi más neves író is fe1yette ezen megszólítást, v"rl1íü::
Iennli, k:.ö7..éjük 't,artozni, ez y'Olt legnagyobb vágyam, leglfÖibi1J
ambicióm.
Vacsora után ÍJSIm:éJ.t feJlmentüruk .Iókafhoz, Itt a ztán a nagy
író kifejtettef'lgész szeretetreméltóságát, tl1&UtN, anekdotázott, a
"nagy ícdOk"-ről emelt hangon emlékezett," kitárta meseszővésű
álom.világát, majd ellágyult egészen la drámai páfhosig, mely egy
romamtdkus 'hajlamban, egy olth8Jtllitlan vágyban gyökffi'lezett: a
mindennapdság felé emelkedni. Mindenki érezte, hogy Bzen virágtisz.iJa kék szemek az életnek csakis a regényes oldalát látják, s
hogy ~rppen ez a naiv bizalom másokban és önmagában az a
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csoüal"üpeny, nWllyelí gondolatad körül ő maga mŐitt, de arielvben
(>
a külvilúg valódi alakját vdte felismerni, rejti a nagy költő
nagikumát.
De akkor még harmónia és jólét urailkodo.tt ikörii lte, Nem
ll·gon adta ki illusztrált köte,tét: Utazás egy sírdomb körül, melyben
leányáról, Fesztyné Jókai Rózáról valóságos rajongással beszél.
Meleg szeretet íűzfe össze abban az időben Jókait leányával és vejóvel, Feszty Arpaddal.
ill szépcsaládi élert jóltérv:öen hatott a vendégekre is. Ültthonosan és jól éreq,te magát nnindenki a költő házában.
J Ó'kai a fiJaJtala'hh írókat el vezette könyves szekrénye elé,
melyben 100 kötete, megtlelenésük soerendje szei-int rendezve,
szepen egymás mellett pihent. Swlid hangon, némi kis büszkeséggel és nagy meghatottsággal rnonrlta: Ezt utánozzátok fiaim!
Elfdejthetetloo perce az estének É"s életemnek, midőn ő a
nagy, az ilffiérhetetlen kézen fogott, EJ mintegy bevezetve az irodalom berleeibe. Áldást mondott reám: "az Isten áldja meg kis
muzsa", s ezza] ott minderiki szemeláttára egy atyai csókat nyű
motf homlokomra.
Észrevétlenül i ramlotdak az. órák, tréfás és magasztos hangulatok között váltakoeva, késő é,j'szakáig maradtunk a vendég,..;zerető háznál.
Júlcai korábban vl.ss7JavOGlJult, del előbb még megható búcsut
vett Jusrt:ll Zsigrnondtól, ki gyönge egészsége helvreállutása végett
A!rikáha Eés7Jült, s ez volt egyszersmind búcsueatélve.
Jókai őtiJS megáldotta pátriárkák módj ám. Látszott, hogy
hisz áldása foganaaábaai, hogy rneg van illetödve, távozó, fiatal
beteg barátja, rnimf 'saját maga felett s hogy most éli át vadamely
szép regényes jhistóriária egy megható jelenetét. Oly igaZJS'ág volt
ebben az áldásosztó gesztusában, hogy mi is mind meghatódtunk,
pedig voltak közöttünk szkr,pt1iiklLsok. materialisták, l'adongók,
ahObo-yéppen jött.
De most a pE'TC varázsa, mintha egy folyamihoz ÖiIlJtené a
lelkeket, hogy majd a hazatérés hűvös órájában, ismét szétválva
ki-ki a maga rideg, vagy virágos útján járjon.
Sokszor jártam a Bajza-utca :n. szám kedves otthonában,
k('Jllemes óráJkiaJt rtöltv€l a családdal, vagy gyertyafényes laikomáknál váltakozó, de mindig érdekes alakoletól körülvéve, némelyek
közülüir világbírűek lettek, igy Herczeg Ferenc, akinek műveit
nem csak itthon, de a külföldőn ds ismerik és bámulják, igy
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Hubay, kinek v.arázshogedüje a hangversenyok fénypontja volt
rnűvészetét számtalan híressé vált tanítványban folyiatja.
A legtöbhen kö7Jiillök már elmentek a nagy titok felé, még ,a vidám
Feszty Árpád is. Alig hogy bevegezte hires körképét "A magyarok
beiövetelét", molven Mednvúnszky Lászlóval dolgozott igen nagy
sikerrel, Feszty a Hortobágyon, majd SZ<'ll ttorrryán kereste az
igazi magyal' tvpusoka t, míg 'l\1edllYánszlky U zsoknál, Vereekénél
örökitette mega íbűbájos tájfVkat és szorosokat, arielveken óseimk
diadalmasan behatoltak, hogyegyezeréven át boldog országot
ala,pitsanak.
Többször lIáttam még Jókait IS mindig 'észrev ettem szeretetreméltó, ábrándos lelkűletének ez vagy azon mozzana ttlit, de soha
nem ilyen jellernzetes egvöntetüségben, mint azon este. Úgy
rérnlilk nekem, mintha csak laz egyszer' találkoztam volna vele,
mimtha többi összejövetelem a nagy költővel mind csak ezen egy
este töredéke lenne,
lVIidőn m:ár viszály és Iszétesés jött családjába, nem láttam
többé, s ha. hírt hallottam felőle, az idegenül hangzott. Nem tudtam !őt más köm yezeltbem, J1lJÚS; ,beihatásClIk alatt képzelni. Osak
midőn egy gyászos hír szárnyalta át az országot, hogy azok az
örÖik-ifjú b'ik szemek végleg becsukódtak, találtam új.na, reá s
hálásan tettem emlékeim nefelejtskoszorúját a nagy poéta
sírjára.
És most - meg<hartottan nézern a. Bajza-utca 39-l' YáLt PeUíIDi..háziban Jókai bórkarosszékét s más, az akkori boldog időben
látott emléktárgyakat. Mind, mind ia multé, S a rnulthan Pet(%i
és J ó(lllai ismét együtt vannak, min t i tt együtt vannak il P8ItÖrflház termeiben.

sati.
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