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LEVÉL AZ APÁMHOZ





Hogy jó lett volna, édes apám, központi szolgabíróvá 
választódni Zilahon, kivirágoztatni a hét szilvafát 

s becsületet szerezni az elkoldusodott diósadi Adyak
nak ? ... Bizony talán jó lett volna. Sohse nyeltél volna 
keserűen a nagyobbik fiadra gondolva, kit haza, a kis 
fehér házba csak a megveszekedett idegei kergetnek 
olykor s aki úgy érzi az érmindszenti nyugodalomban, 
hogy megölte az életét, bolondokat mível, mert künn 
a sokadalomban, harcok, tépődések, gondolatok és 
kínok között bomlasztja, veszejti el magát. Úgy van, 
úgy van! Barátkozom az öreg ákácfával, kinézek a rétre, 
belecsalom a mélységes csöndességet a szívembe, bele
olvadok a csöndes, gondolattalan vegetálásba, szagolom 
az isteni, a csíráztató, a nagyerejű földet és olyan sem
mivé, a nagy semminek (vagy a nagy mindennek?) 
olyan kicsike rabszolga-pehelyévé válok, mint Mouret 
abbé a nagy tenyésző kertben ... Egy napig ... Te 
tudod, édes apám, hogy csak egy napig ... Aztán rés 
törik a nagy kerten . .. Besüt a nap, bezúg a lárma, be
zsibong a lelkembe az élet s én rohanok tóletek el, 
vissza ... Úgy érzem, agyonnyom a csönd, darabokra 



bomlik a testem, elrohad a tüdőm, ha nem szaladok a 
zajba, ha nem csapok össze valakivel, ha harsogva nem 
kiabálok én is bele a nagyvilági lármába ... És te meg 
az anyám ilyenkor újra elsirattok ... És jaj, talán iga
zatok van.. .

Ez, ez. Amivel most is karcolok. A penna. Mit akar 
ez a rongyos, acélhegyű kis diabólus ? Miért csal el a 
nyugodalomból annyi és annyi békés kétlábúnak ké
szülő jámbort ? Miért kenyér és grádusokra emelő esz
köz az egyiknek s miért űző démon, szent őrület, már
tírium a másiknak ? ...

Heine Henrikkel szeretnék válaszolni neked, édes 
apám, de ez a néhai ember zsidó volt s ti mostanában 
ott a kis falukban és itt a nagy városokban kezditek a 
zsidót nagyon nem szeretni. Ő szólt vala a szentlélek 
lovagjairól, a misszió boldog bolondjairól és az embe
riség boldogtalan szükségeseiről. Ma már azonban, 
édes apám, nem divatos ez a Heine. Azok az urak ma, 
akikről ő végrendeletében sem feledkezett meg. A szent
lélek lovagjait pedig magyar agrárius nyelven zsidó 
skriblereknek nevezik manapság ...



Hát mik is vagyunk most ? Néha és a napi világban 
cinikus fáradtak, a tekintélyeket már nem is rombolók, 
csak hanyagul leköpködők. Fáradt olimpusi istenek és 
kiközösített, magasról lenézett páriák ... Vagyunk 
nagyon sokszor komédiások. Alkuvóbbak a lócsiszár
nál s hajlékonyabbak a nádnál ... Addig ... Addig, 
míg nem int, nem hív a gyilkos, az acélhegyű ördög... 
Az istenes ördög ... És akkor csupa hit a világ, csupa 
szerelmes lángra érdemesség az élet. És ilyenkor bele
verjük, belekorbácsoljuk nyomorult testünket, összeté
pett idegeinket e nagy szerelembe. A jobb életért, a 
becsületesebb világért, az előretörésért, a világosságért 
s a fantomok legfantómabbjáért, legbolondabbjáért és 
legszebbjéért, az igazságért... Ilyenek vagyunk és ezek 
vagyunk mi, szentlélek lovagjai, fáradt, cinikus legé
nyek, zsidó skriblerek. És nem belőlünk lesznek a kép
viselők, a miniszterek, kormányzó nagyurak, de azok
ból, akik a mi vérünk árán s a mi arcunkat csak masz
kolva, a mi toliunkat megbecstelenítve, a mi szent őrü
leteinket meg nem értve törtetnek előre... Mi maradunk, 
akik voltunk, míg összetépve le nem roskadunk, akkor 



is a hitben, hogy az emberek, a bennünket lenézők és a 
bennünk reménykedők megváltásán dolgoztunk ...

Olvasni fogod, édes apám, hogy száz forintot kapok. 
Summának nem summa. Ennek az én fajtámnak több 
a hiányzó öt forint, mint a meglévő kétszáz. Az össze
gyűlt adósság enyhítődik, avagy pár napi pihenésre el 
lehet menni Veneziába avagy Abbáziába, hova olyan 
könnyen mehet hetekre sok dologtalan, gazdag ostoba. 
De lásd édes apám, mégis nagy summa ez. Nem az 
enyém. A fajtámé és a fajtám nagy vérverejtékezésének 
eredményéé. Meglátták az újságírót. Megérezték a lázát 
s megértették a lelkét... Mintha e kicsiség is azt mu
tatná, hogy korrigálódik az élet s hogy a mi küzdő 
őrültségünkben rendszer van s ez a bolondság bölcs 
bolondság ... Teremnek Pálfy Antalok. Belátók. Véko
nyan sávolódik immár az eljövendő világos élet fénye. 
A diabólus urabb rajtam, mint valaha. Az életnek, töké
letesűlésnek szerelme nagyobb. Sohsem gyűlöltem, sze
rettem jobban, mint most... Édes apám, a fiadat nem 
kell okvetlenül siratnod már, mert jobban hisz magá
ban s az életben, mint valaha.



UJHÁZI EDE





A színjátszó talentum, az ágálás: speciális, különös 
képessége az agy velőnek és a—fizikumnak. Nincs 

semmi köze ahhoz a nagy emberi erőhöz, melyet intel
lektus néven ismerünk s mégis az intellektusra ható. 
Inkább ösztön, mint tudat és mégis teremtő talentum. 
Ha ösztön, csodálatos ösztön. Kifejtésében hatalmas, pro
dukáló, termékenyítő. Nem egyszer megkorrigálja a 
zsenit. Megmélyít sekélyes helyeket, megsugaraz homá
lyosságokat. Hogy Keanokról ne beszéljünk,eszünkbe jut 
például egy fiatal Pethes Imre nevű magyar színész, aki 
Ocskay brigadérosban két szót mond: »egyszer szeret
tem« s ebben az »egyszer«-ben egy élettragédia sír s 
olyan mélység tárul, amilyen Herczeg egész darabjában 
nincs. És ehhez mégis nagyon ritkán van az intellektus
nak köze. Mikor az öreg Szentgyörgyi bácsi Sudermann 
Pillangócsatájában megcsinálta az öreg köszvényes zsu
gori alakját, két előkelő kritikus elfogta az előadás után 
s entuziázmusban égve magyarázta neki, hogy miért s 
miben tökéletesebb ez a Salviniénál, a Novelliénél. Az 
öreg Szentgyörgyinek fogalma sem volt, milyen nagy 
dolgot mívelt s zavarodottan csak azt hajtotta:



— Én ezt igy szoktam csinálni...
Mesébe illő nagy kivétel, ha az ilyen színésztalentum 

nagy intellektusba foglalódik. A nagy ágáló művészet s 
nagy intellektus szinte históriai nagysággá teszik az 
individuumot. Nekünk, szegény kis magyar nációnak 
van egy ilyen emberünk, Ujházi Edének hívják ...

E pillanatban nem tudjuk, szükségünk van-e mind a 
tíz ujjúnkra, ha fel akarnók számolni, hány igazi nagy 
emberünk van nekünk... Nincs szükségünk. Fátumos, 
koldus kis nép vagyunk. Szinte abnormalitása a termé
szetnek, hogy vannak nagy embereink s kis gárdájuk
ban ott van Ujházi Ede. A kis nációk nagy emberei kész 
görög tragédia-hősök, összeroppannak, fulladoznak s 
megvakulnak, mert nincs elég helyünk, levegőnk és 
világosságunk ...

Ujházi Ede boldog és szerencsés a nagyok között. Ót 
a maga nagy talentuma és intellektusa fölemelték. Óh, 
nem arra a magas polcra, mely a zsenire szerencsésebb 
kultúrországokban vár, hanem egy maga építette polcra, 
a filozófia tetőjére. Napderűs, bölcs világ van e tetőn. 
Ide nem érnek kicsiségek és kicsinyességek. Itt nem 



fáj, hogy nem értik és nem értékelik az igazi teremtést 
s hogy a szoknya besöpri a színpadon kínnal, gyötrő
déssel vágott nemes nyomokat. Itt e napderűs, büszke, 
bölcs tetőn az sem fáj, hogy el kell indulni házalni 
Ujházi Edének, mert másként nincsenek meg az élethez 
szükséges forintok ... Az antik és finom kiadású epi
kureizmusnak s a modern nietzscheizmusnak kibékítő 
formáját találta meg Ujházi Ede. És erejét, fiatalságát 
megőrizte nekünk, a szegény kis magyar nációnak gyö
nyörűségére ... És epigonokkal félretolathatják, ócsárol
hatják vagy becézhetik, hiába Novelli-láz, Zacconi-láz: 
Ujházi Ede Ujházi Ede marad. Nagy és külön. Filozófus 
és elragadó aktor . ..












