
Magyar regények

A m ja s  fasor vezetett le a  Ba- 
lalon-partra. és ennek a sze

gényén állt az az asztalka, amely
re a könyvárus a kisebb-nagyobb 
köteteket fektette. Némi szemlé
lődés után Knidynak egy posta- 
kocsiszinú, vörhen.ves kötésű 
könyvét vettem meg, az Egy kró
nikás könyvéből címűt, mert ez 
látszott a leginkább alkalmasnak 
arra, ■hogy homlokráncolás vagy 
mérgelődés nélkül lehessen a 
strandi napozón elnyúlva olvas
ni. A sors azonban másként ak a r
ta. Megérkezett a  hidegfront, és 
a  könyv az olvasójával együtt 
fölútazott Pestre. Itt aztán kide
rült. hogy magasabb összefüggé
sek akarhatták  így. A krónikás 
könyve ugyanis telis de-tele volt 
pesti történetekkel, amelyeket 
majdnem illetlenség lett volna a 
helyszíntől távol, egy vidéki nya
ralóhelyen elolvasni.

Budapest „vőlegényéről". Pod- 
maniczky  Frigyesről szólt a leg
több krónika, aki egy szép na
pon arra ébredt, hogy a század 
legszabályosabb gavallérjából — 
más helyütt a 19. század utolsó 
szeladonjának nevezi őt Krúdy — 
az Északkeleti Vasút főnöke lett 
(és mivel oly sokszor kellett a 
nevét leírni a különféle papiro
sokra, hát, hógy könnyítsen a 
munkán, elhagyta a neve elől a 
„báró" szócskát is). Később az
tán a Közmunkatanács alelnö- 
kekcnt látjuk Podmaniczkyt vi
szont. am int Budapest büszkesé
gét. a  Sugár u tat tervezi, és az 
első kapavágást teszi az akkor 
még eléggé elhagyatott Hermina- 
mezón, ahol az Operaház fog 
majd felépülni, aztán halljuk öt, 
am int a Király utca kiszélesítésé
ről beszél, vagy a „nagy bulvár” 
kiépítéséről, és más hasonló, e l
sőrendű fontosságú létesítm ények
ről. Ezek a  történetek á t vannak 
szőve a különböző pesti szépasz- 
szonyok jelenlétével is — hogy 
is lehetne ez másképp K rúdynál? 
—. de mellettük azoknak az ak 
koriban működő m agyar politi
kusoknak és közéleti személyek
nek a nevével is. akikből aztán 
pesti utcanevek lettek a későbbi 
évtizedek folyamán.

„C ründerzeit” — mondja a ne
met. ha erre  a korszakra gondol. 
De miért nincs erre a kifejezés
re nekünk magyaroknak is meg- 
felélő szavunk, mikor éppen K rú
dy, a nagy álmodozó a meg
mondhatója. hogy ennek a  kor
szaknak a modem nagyvároso
kat megalapozó és a fejlődéssel 
lépést ta rtó  évtizedeknek nálunk 
is megvoltak a legendás szerep
lői és az élet későbbi kereteit 
nyújtó még legendásabb vállal
kozásai?

T alán nem is hinnéd, de 
megint „gründolunk". 

S>/índbád — szóltam halkan annak 
az árnyalaknak, aki az esti lám 
paoltás után kiszállt a pesti kró
nikákból és sélapálcáját az asz
talon maga elé téve úgy nézett 
rám . m intha én lennék az a pin
cér. akinél a szokásos boradag
já t az im ént megrendelte. — 
Én. mint afféle művészettel fog
lalkozó ember, a legkevésbé va
gyok illetékes, hogy elmeséljem a 
részleteket — folytattam m ente
getőzve. — Van azonban egy mú
zeumi jellegű történetem, ami 
majnem úgy hat. m int egy plnt 
bor.

Az árnyalak nem  mozdult. így 
hát (ölbátorodva folytattam. — 
Két esztendeje, hogy a  nyáron 
kiállítást rendeztek a művészbé
lyegek böl a Szépművészeti Mú
zeumban. Hogy mi a művészbá
l i g ?  Olyan haszontalanság, ami 
nem  bérmentesíti a küldeményt, 
bár senki sem tiltja  meg, hogy 
ráragasszák a  borítékra. Művé
szek tervezte „magán "-bélyegek 
ezek afféle kisgrafikai műfaj, vic
ces. ötletes, játékos időtöltés, a 
mostanában divatos „postaművé
szet" egyik fajtája. Galóntaí 
Györgynek van belőle egy nagy 
gyűjteménye, hasonlóan a  régi 
ex libris kollekcióhoz. Hát ezt á l 
lították ki az illetékesek, és m i
vel sokan vannak, akik nem tesz
nek különbséget a kertészek ne
velte virágok és a vadvirágok kö
zött. ezeknek a vadon növő, a 
posta által nem szentesített bé
lyegének is nagy sikere volt — 
még filatéliai körökben is.

— A történetnek azóta folyta
tása kerekedett — tettem  hozzá. 
Szindbád bólintott. — Tudni kell, 
hogy az ilyen művészbélyegek
nek volt K anadában egy gyűjtő
je. aki olyan tisztséget tö ltö tt be 
a postaművészek között, mint az 
Országos Széchényi Könyvtár a 
könyvkiadók körében. Mivel azt 
ígérte, hogy katalogizálja a bé
lyegeket, 6 volt az a  hely. ahová 
a  művészek a „köteles példányt” 
küldték. Artystamp volt a  m ű
vészneve ennek a  fiúnak, célzás
ként a művészbélyegekre. És a 
gyűjteménye az egyetlen teljes
nek mondható ilyen kollekció a 
világon. Egy megismételhetetlen 
csoda.

Éreztem, hogy az utolsó meg
állapítással jó Irányt adtam  a tö r
ténetnek. — Persze, ahogy a mű
vészetre érzékeny emberek és a

nagy gyűjtők esetében lenni szo
kott. ennek az Artystamp nevű 
fiúnak Is volt egy gyógyíthatat
lan nyavalyája. Kórházba került, 
és a beígért katalóguson sem tu 
dott tovább dolgozni — csak a 
művészbélyegek érkeztek to
vábbra is a címére. Ekkor került 
a kezébe a  Szépművészeti M ú
zeum Bélyegképek cím ű kiállítás- 
katalógusa. amiből azonnal látta, 
hogy Magyarország az az egyet
len hely, ahol a postaművészet
nek ezeket a vadvirágait megbe
csülik. ahol tudják, hogy minden 
híres virág vadvirágként kezdte 
egyszer, érdemes hát azon vad 
form ájában is kiállítani. Ez a fiú 
akkor a rra  gondolt, hogy Ma
gyarországra. a G álán tai-féle 
gyűjtem ényre hagyja a páratlan 
értékű múvészbélyeg-kollekció- 
ját.

Az árnyalak a szobámban meg
mozdult és az asztalon fekvő bot
ja  után nyúlt, m intha csak ve
szélyt érezne. — Igen — folytat
tam gyorsan —. ez a hír tényleg 
igaznak is bizonyult. Először csak 
egy dallasi galériás, John Held 
Junior ír ta  egy levelében, hogy 
meglátogatta A rtystam pet a kór
házi ágyánál a messzi északon, 
Kanadában, és az erről az  ado
mányozásról beszélt neki. De az
tán kom olyabbra fordult az ügy. 
mert egy kanadai postaművész és 
lapszerkesztő, Anna Banana is le
hozta a hírt, hogy a nagy gyűjtő 
meghalt, és a fontos gyűjtemény 
átmenetileg  egy hölgy kezelésé
be m ent át. akinek Rosemary volt 
a keresztneve. Nyugtalanító volt, 
hogy az újsághír nem té rt ki a r 
ra. hogy hová kerül a kollekció 
ezután az átm eneti „kezelés" 
után. Talán van valaki más is, 
aki szívesen örökölné a gyűjte
ményt. például egy kanadai mú
zeum? Ekkor érkezett meg Ro
semary sokszorosított levele, am e
lyet ahhoz a három ezer postam ű
vészhez irt. akiknek a bélyegei 
(több mint kétszázötven kiló!) 
mo6t nála időztek. A körlevél a r
ról értesített, hogy A rtystam p 
végakarata szerint kiadót keres 
a hatalm as gyűjtemény publiká
lására. Ha egy év a la tt ez nem si
kerül, tovább kell adnia az anya
got a G alántai-féle Artpool a r 
chívumba, Budapestre.

Valaki sóhajtott a  sötétben. Le
het. hogy én magam voltam az, 
m ert hiszen ezzel még nem ol
dódtak meg a problémák. Galán- 
tal beszélt a  Nemzeti Galériában 
Beke  Lászlóval, és megállapod
tak abban, hogyha az átvétel ak
tuálissá válik, a magyar múzeu
mok segítenek a Szállításban, sőt 
letétbe is vehetik a kollekcióf 
Talán érdem es lenne egy fllaté- 
liai múzeum ra gondolni, meg
toldva művészbélyegekkel. Ma
ga G alántai arról gondoskodott, 
hogy az éppen megjelenő Mlaté- 
liai lexikonból ne maradjon ki a 
„parafilatéliának”, vagyis a  hob
bibélyegeknek ez a fontos feje
zete. Én meg azt meséltem el ne
ki. hogy baj van. mert amióta 
Rosemary körlevele megjött, 
újabb posta is érkezeti K anadá
ból. ezúttal m ár egyetemi pro
fesszoroktól' és múzeumi szak
emberektől. Egy szó sincs ugyan 
ezekben az Artystam p-féle ma- 
mutgyújteményröl, de annál több 
szó esik arról, hogy nemzetközi 
összefogással ezek a levélírók 
egy nagy művészbélyeg-gyűjte- 
mény alapjait akarják  megvetni. 
Ehhez kérik a címzettek segítsé
gét. A vak is láthatja, hogy min 
fáradoznak: alapot akarnak  te
remteni ahhoz, hogy igényt tá 
masszanak az A rtystam p-gyüjte- 
ményre. Majd pont a kanadai 
professzorok lesznek olyan a la
muszik, hogy hagyják kicsúszni a 
kezükből a világ egyetlen teljes 
művészbélyeg-gyújteményét. Hi
szen elképzelni is nehéz, hogy 
m it fog érni mondjuk ötven év 
múlva!

Ekkor egy nagy csattanás hal
latszott a sötét szobában, 

Szindbád húzott egyet a botjával 
az asztalra. Hangja keserű volt: 
— Kegyedék a postaművészet 
vadvirágai m iatt csinálnak ek 
kora gondot, mert ez volt az. ami 
érdekelte a  kegyed történetének 
a szereplőit, és em itt volt az is, 
hogy valamennyien kitettek m a
gukért, rendesen dolgoztak! És 
erre jö tt tényleg valami vissz
hang . . .  Tudja, hogy mi lehetne 
ebből az országból, ha más té 
mák is ugyanilyen ügybuzgalmat 
váltanának ki?

Hallgattam. Szindbád hangja 
ú jra  fölcsendült, most m ár azon 
a gordonkára emlékeztető boron
gás tónuson, ami a Krúdy-hősök 
sajátjai. — Gründolás —, mond
ta, aztán: — és éppen a  bélyeg- 
művészet vad virágai Vali! Na hi
szen lehet, hogy tényleg érték  — 
tette  hozzá megbékéltem — De 
ha el Is vész* van itt egy másik 
dolog, és az is é r  valam it. Ke
gyed itt arról beszélt, hogy mit 
fog érni az ilyesmi ötven év múl
va. Hát nagy örömmel hallom, 
hogy ez az újabb ötven év tény
leg lesz majd. Ez nagyon fontos 
hír — mondta Szindbád, és el
tűn t a  sötétben.

Perneczky Géza


