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Hu8y rrrért épp én íronr lr magl.arázó _sorokat
ehhez a kép}rez? EIső sorban azért. nrert a magné-
ziummal dolgozó fénl,képész orvtámadása véletlónüI
és indoko,latlantrl épp engem helyez a kép előterébe...
anrirrt látják. rnind komikusatr hunyjuk le a szemün-

zselnialitás... rnellette a liirálynői termetű. méláző
Fcsztyné Ircvet s rnögöttiilt a dolgozószobájából nesz-
teienül lelopódzott Mór-ic ,bácsi mosolyog csörrdesen.
Fenn az l,, lríres dolgozószoba,. fenn az emeleten ir
sza]rjn felett s lr hírz nag3, lralhatltlarrjrr ,bizony csak
rragyritkírrr jön elő álnai bíivös ballangjából. De ma
lejött Jókai. lrogy, isteni nézésű kék gyórmekszemei.
rrl, rn|nt Aladdin lámpásával ránkvilágítson kissé,
Csak. persze ne adi Isten. hogy a masina elé állíisák
őt. azért nrarnd így lrártul! Régesrégi, édes szép emlé-
kek, melyek rrrost mind kigyúrlnak bennem, mclst,
hogy, az az isteni kék szernpár már- a Petőfi ikercsil-
hgává ]ett tltt ferrrr 1r nagvar glóbus magyar egén.
Mert lra a Fesztyék magyar krr]túrtörténeti érde,mé is
az a fclejthetetlen szellcmi pompájír irodrrlmi'és mű-
vészeti szalon, azért veliik együtt mind érezzük mi,
hogy onnarr az erneletrő1 a Jókai szelleme lebeg felet-
tünk s hogy a magyar ezercgyéjszaka ama mágusi
műhe;lyéből a Jókai ,.emberiségének" a cs.udás rrlak-
iai szállnak ]e közénk § teszili cstrk annál delejcsebllé
és sziporkázőbllit n tátsnlgás levegőjét. Régi szebb és

ilrlldoglrlrb idők . . , ma e híres sza,lon a Petorr I-ársa-
srig Petőfi H lako-
más asztala sajtó
sok totrnás , háriv-
szor e szent azert
rnirrdannyiszor magyar szeletettel és hálitval goqdo-
lok a mi nagy Árpádunkra s ,az ő szalonteremiő zse-
niális feleségére.

Irodalmi sza]on? Arnily körrnyű fejlődésű. tcr-
rnészetes valami ez a nyugatorr. főként a NIesclames
du Deffand, GeoíTrin és De. Lesaniasse frlttrcia r.ilá-
gában, oly nehéz feladaürak mutatkozott ez rrritr,
clcnha rrálurrk. Tírrr azért. mert mi igazírbarl sohse
mentünk által az udvarilsság X\IIII. századbeli rragy
iskólájáni a mag),ar daliás éi gavallér, de irern tehó
róia, ha - valami távoli ázsiai basaösztön lralása
nlatt 

- az ..asszonyi fecsegésrrél" mégis csak iobbarr
érdekli őt a maga úr-i véleménve és érzése. óh, tisz-
teli a magyar a irőt, p. o. ,ir felc;ségét, de főként azért
mert az ő felesége s nrert t:kként alkrttr,észér.é r.ált az
ő úri önérzetének. Ezenkíviil alapiában rlern rlagvorr
kíváncsi a nő lelki világára. rrézeteire. társalgásárlt.
Teher neki, nincs a véréberr L77, etikett. Ebéd utárr.,
mikor a n5rugati cmber szelleme bizorryrrs lendülettel
nyílik ki a nők m,ellett, ebéd után ír magyar embet,
jobbarr szeret férfiakkat ado,mázni, idclogálrri, kár-
tyázni, politizálrri. Ezért nincs igazi szalon rráltrrrk.
ezér,t vannak nálunk inkárbb csak aféle ideiglerres ter-
lrrészetíí szalon-utánzato]r: politikai vagy kártvás ösz-
szeiövetelek, vá$y. . . leányos házak, ahol, ha a leány
férjhez megy:, Íegott becsukják a bolto_t . . , \,íi, akik
megéltük, tudjuk, hogy milyen neÉezeir lehetett
buteau cl'esprit-t teremteni nálrrnk. Kezdte Beniczkgné
Baiza Lenke, folytatta csudás sikerre1 n le]kes és fá-



raclhatatllrn lYohl Janka, ki a maga szegénységében,
szűk kis lakásában Liszt Ferenccel, Hubayval, Jusü
Zsigmorrddal, Vay Péterrel oly ragyogó szalont tudott
teremteni s befejezte a boldogabb békeidő ez evolució-
ját Fesztyné a magri hatalmas méretű társadalmi al-
kotásával. Ime itt a Feszty-szalon egy sarka. Fenn a
ítlorr az Árpád nrester lríres triptychorrja s alattlr a
,encltlsel<. Balról Emnrer Kornél,_ Berzcviczy Albert,
a fiatÁl Te]eü<i Domoko,s, Tolnai Áko,s, a szakállába
nosolygó Morel]i mester, majd tovább Bánffy
Györgyné, Berzeviczy Albertné, Bródy Sándor, Uj-
faluss5, plébárros, feiette Teleszky, alatta N{alonynyné,

- az asztalrráI hátul Hegyessy Mari, Nagy Ibolyka,
feletttik Vizváry, , Vizváryné, Náday, odáhb bá;ró
Szala1, Inrre, Fe,renczy Feri, eiőtte Rippl Rónai,
mdl]ette Kardos festő, Teleki Sándor,'Már'kus E,mmn,
Vészi József, legelől jobbra tőlem Ordódyné
és Rickl Gvulárré És a tö;bbiek? Hol \r'an

Herczeg Peiit Ö f,enrr a Jókai dolgozószobájá-
lra,n asszisztáI L\z ör,eg Vadnay Károltyal incsel-
]<edő Gytrlai Pálrlrrli, Ol; rnpusi lténves jele rct!
Miikor a férryképezés utárr lassan felballagunk Mó-
ric llácsiyal az emeletre, a szelid halhatatla,n ma-
gáhtlz irrti Herczeget s \lalarTi solra el nem felejthető
bájosan gyermeteg büszkeségge| nrutat műveinek az
óriási könyvtárírla,. Hozzánk fordul és sugjn: ,,Lássá-
toli, czt csináltan, errrryit írtam én, ü most folytassá-
tok és tegyeteli túl rajtarnl . . ." De íigyelmiink csak-
ltanrtrr a'Gyulaiéli vitája felé fordul. Ott t dolgozó-
szoba rrriisik r,égében harrgosodik a szó; Gyrrlni blrcsi
ugyarrcstrk ,,kedélyesen" rnarja és eszi az ildomos és
menekiilni rrern tudó Vadnay Károlyt. Végigveszek,
szik az egész XIX. század magyar irodalmát, már
Bajzárrál tarttrnak , , . Jézusorn, mikor érnek el a je,
lenkorhoz?! Hát azért mégis elérnek ahhoz a jelen,
hez. Ugy hajnalbarr öt óra felé. Akkor mi vagyunk
az trtolsóli, rikili a vendégszerető házból az udvarra
lépiink. Fölségesen enyhe, loratavaszi t "jry! -_ 1
ei-te,s ore§-§-a-aháy fellélegzik s a :-,Fővárosi La-poh*'
régi ilclornosságrival rneneliiilne, Szól G5,rrlai}roz:

- Örrtrek trincs igazlr. De én önnel va]ó vitírmat
ftlfiiggesztenr . . .

- Hohó. - dér ajkodik a kis Gyulai bácsi, -Ircnr oda Buda] Azt a vitát éIr most itt önnel végérvé-
nvesell eldöntönl

- Mostl) Itt? És irnhol hogl,arr ólrajtja c dörrt-

Hogyatr? Versenyfutással! Igerris: verseny,
futással, urarrr! Versetrytfutok a tekintetes úrral
i,nnen Mór-icéktól a Bajza-utcán l,égig, egész lrz Arr-
dráss1,-írtig. . .

- Örr elnrénckedik. Gyulai úr . . .'/

- 
Dehog_v is! Rajta, tessék. irrdítsa potr-ohát rr

lt,kirltetes tir! \{ajd ez az izé.. . Dodó föhadnagy
(mrir rnint én!) lesz a pályabíró, frrsson előre, öcsérn,
lrz Arrdráss1,-útig. . .

- 
frutok,,.

Szel3én_v jó öreg \ladnav Károly ugyan ílrnult:
ilyen nerrr \rclt b€nlre a Sasku KároLly ,,Illtarrában", se
az ,.írltalános" se a ,.részleges i]ltanban". De lrát in-
tlulni kellett.

- 
Rajta, tekirrtctes rir! És frlgadok, hogy legyő-

zörrr lrz ön potrohát . , .

Irrdultttk. Níicsodrr kedvesen kor-llikus vr_,rserry !

És a kis G,vulai bácsi győzött. De akkorra lrz r\lrdráss},-
űti rendőr is érdeklődött már, én hessegettcnr el , , ,

Régi szebb, boldogabb idők! Oly kcvesen vag,v-unli
rnái abból a szalorrlból, - 

és e kevesek nevéhen egy
]rálás kézcsókktl hódolok az Árpád özteg_vének , , ,
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