
A 80-AS ÉVEK EGYETEMI ÉLETE PESTEN. EZELŐTT ötödfél évtizeddel az az érettségit tett ifjú, aki az egyetemre a 
fővárosba került, ha azelőtt még nem járt itt, várakozásában részint 
csalódottan, részint meglepetten tekinthetett széjjel. Megérkezésekor 

egy alakulóban levő nagyvárost látott maga előtt. Különösen a Belvároson túl, a 
külsőbb perifériákon, úgy a Rókus táján ötölhetett ez szemébe. Terjedelmes, 
palánkokkal körülvett zöldséges kertek között a felbukkanó apró alföldi házacs-
kák mellett csoportosan emelkedtek már a háromemeletes házak. 

Ki volt tűzve a Nagykörút meg a Sugár-út (Andrássy-út) helye itt-amott 
fölépített házsorokkal. A Stáció-(Baross-)utcában a gémes kutak ritkás erdeje 
közt már épültek a klinikák. A nagy utakon el-elzúgott egy-egy zörgös ablakú 
lóvonat; de inkább felemás ülésű, suta omnibuszok jártak szerte, legtöbbjén a 
bak mellett «két pisztolyos» táblákkal (mert a Széna-tér, ma Kálvin-tér sarká-
ról indultak, ahol azelőtt a «Két pisztoly»-hoz címzett beszálló csárda állott), 
ezek végigvittek a városon s a Király-utcán és Fasoron (Vilma királyné útja) át 
mentek ki a Városligetbe. A régibb házak, kivált a Belvárosban, többnyire egy-
emeletesek, dísztelenek és alacsonyak voltak, ritkán akadt köztük stílusos 
barokk vagy új-román cifrasággal ékesített homlokzat. Alul egyszerű boltok 
sorakoztak egymás mellé, majd mind kismesterember és iparosnak műhelyes 
üzlete, kis szekrényablakos kirakattal vagy készített holmiaiból a bolt elé 
állított mintákkal. Nagyobb kirakatok csak a Váci- és Hatvani- (Kossuth 
Lajos-), meg az Úri- (Koronaherceg-, sőt ma Petőfi)-utcákban voltak láthatók. 

A forgalom, az utcai élet főkép a kikövezett gyalogjárókon bonyolódott 
le; az úttesten megrakott fuvaros kocsikon kívül néha egy-egy úri fogat, liberiás 
kocsissal bakján, kényeskedett végig. Korcsma sok, de igénytelen, kávéház 
kevés s az is sötét és füstös, tünt fel az utcák során ; kávémérés annál több. 
Mindenről valami bátortalan, szegényes kezdet rítt le ; az egész inkább az el-
maradt, egyszerű, nem hivalkodó élet képét mutatta ; tömegekről, sietésről szó 
se volt sehol. Ami a magyar vidékekről újon érkezettet leginkább meglephette 
s nem a legkellemesebben érintette, az a feltűnő sűrűn felhangzó német beszéd 
volt. Ha szállásadóinak panaszkodott miatta, a bennszülöttek azzal vigasz-
talták, hogy ez még hagyján, de azelőtt mást sem lehetett hallani német szó-
nál. Ez is átalakulóban levőnek mutatta a főváros belső életét. Hogy hova, mivé 
fejlődik majd, nem tudhatta akkor még senki. Ám azért sokat beszéltek róla, 
nem várva valami különöset, de nem is tartva tőle; inkább a közömbös néző 
beszélt belőlük, aki az akkori helyzet gyökeres megváltozásáról nem is álmodik. 

Valósággal csak a Belváros és annak közvetlen periferiái voltak teljesen 
beépítve. Középpontja, főékessége a nagy négyszegre épült, oromsorán szobor-
alakokkal díszített s közepén magasra felnyúló tűztoronnyal ellátott Város-
háza volt ; előtte és a régi piaristagimnázium előtt fákkal szegett térség : a 
virágpiac. Innen le az alacsony partú Dunáig és mögötte ki a Fővámházig 
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szűk, görbe utcácskák, kis terek sokasága lepte el az egész belső területet. 
A Belváros úribb része a Városház homlokzatával szemben terült e l ; a téren 
túl a Váci-utca irányában a régi Színház-térig (a régi német színház helye ; 
később Gizella-, ma Vörösmarty-tér) s azontúl a Lánchíd pesti végéig nyult el 
az elegáns negyed, ahova a pesti szegényebb diáknép legfeljebb sétálni s az 
úri korzót bámulni ment. — Az egyetemi élet sajátos középpontját a mai 
Egyetem-tér s annak közvetlen környéke képezte. Nem torkollott bele annyi 
utca, mint ma ; alacsonyabb házak szegték s azért elég téresnek tetszett. Az 
egyetemi főépület régi, rozoga homlokzatával szemben hosszú, mérgessárga 
emeletes ház nyult végig a Károlyi-palotától a Kecskeméti-utcáig; ez volt az 
első bérkaszárnyák egyike messze benyuló kettős udvarával, benne szerkesz-
tőségek, diákszállások és a Nemzeti Zenede. Az Egyetemnek vele összeépített 
balszomszédja a gyönyörű Egyetemi-templom volt, jobboldalán a közbe be-
nyuló Szerb-utcának másik sarkán stílszerű elhelyezéssel a Központi Zálogház 
állott (ma Közgazdasági Egyetem). 

Ami magát az Egyetemet illeti, a térre néző régi épületrész még II. József 
idejéből való dísztelen, dohos szagú alkotmány volt, amely benyult a Szerb-
utcába. Az új szárnyon szép és világos helyiségek vártak bennünket s bennük a 
legkülönfélébb előadások zuhogtak ránk. Az öreg Kerékgyártó historikus adat-
tömegeit anekdotaszerű epizódok elmondásával fűszerezte; csodáltuk a fiatal, 
hórihorgas Ábel Jenő tudását és Ponori Thewrewk Emil budai németséggel 
kiejtett latinságát. Akkori kezdő filozopter szemével nézve rettegett alakká 
magasodott előttünk Budenz József. Nehézkes germán volt a nagy tudós, aki 
a finn-ugor nyelvészet legmagasabb ormain járt s azt hitte, fel tudja készü-
letlen hallgatóit magával oda vinni. Áhitattal néztünk rá, de nem értettük még 
akkor sem, mikor már dünnyögő hangjához és kegyetlen német kiejtéséhez 
hozzászoktunk. Mi tagadás benne, miatta a nyelvészettől rettegve fordultunk 
el mindaddig, míg a fiatal Simonyi Zsigmond úgyahogy meg nem békéltetett 
vele. Ellenben rögtön megnyert bennünket az akkor szintén elég fiatal Beőthy 
Zsolt. Nagy könyvet tett maga elé : «Tragikum»-ának kéziratát s abból magya-
rázott, ceruzáját forgatva, pompás jelzőkben gazdag, momentán fogalmazású 
mondatokban ; plasztikus komáromi beszéde jól esett a fülnek, csak sajnáltuk 
a beteges véznaságát, ideges fejrázásait; mohón jegyeztünk utána, mert nem 
adtunk a beteg szervezetének néhány évnél többet; hogy 70-dik életévéig 
elél, ki gondolta volna akkor? — Közvetlen szeretetünk diákos melegével mégis 
Gyulai Pált vettük körül. A már akkor is őszes kis emberből valami őszinte, 
egyenes férfiasság és közvetlenség sugárzott, ami szemünkben megnövesztette 
kicsiny alakját. Hirhedt kritikusi neve, pattogó harciassága mit sem csökken-
tett vonzalmunkon ; tudtuk, hogy minden szava meggyőződésből fakad s 
közvetlenül áramlik belőle. Az igazság nyers kimondása mindig szimpatikus 
a fiatalság előtt. Nem törődtünk előadásának döcögös voltával, amely csak az 
anyagközlés során volt észrevehető, de amint kitért, amint a maga kritikusi 
tapasztalataiból szőtt közbe epizódokat és műfaj elméleti törvényszerűségeket, 
olyankor áradt ajkáról a szó s felejthetetlen szempontokkal gazdagította meg-
ítélésünket. Amellett élénk, humoros lélek volt, aki sohasem érzékenykedett. 
Amikor egyszer az új tanári szobában több más kollégája jelenlétében az év 
elején egy gólya kereste, hogy indexét aláirassa vele és egyenesen feléje tartott, 
Gyulai csodálkozva nézett fel rá : «Honnan ismer maga engem?» Az meg zavará-
ban elszólta magát, hogy : «Kérem, a vicclapokból» — jóízűt nevetett rá és meg-
veregette a gyerek vállát: (Jól van, öcsém, csak mondja ki mindig az igazságot». 
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Igen sokat foglalkoztunk, mert legközelebbről érdekelt, az irodalom-
mal. Magunk is titkos vagy bevallott poéták, novellisták, cikk- és tárcaírók 
voltunk s az ujságokban, különösen a «Fővárosi Lapok»-ban sűrűn jelentek 
meg közleményeink, melyeket előbb a pajtásoknak felolvasva, azok bírálata 
alá bocsátottunk. Az Akadémia és a Kisfaludy Társaság felolvasó ülésein mi 
töltöttük meg a karzat nagy részét s rendezett matinékkal magunk is követtük 
a nagy példákat. A szerbutcai épületszárny végén erre a célra impozáns dísz-
terem (promoveáló terem) állt rendelkezésünkre s az Olvasókör égisze alatt 
havonkint rendeztünk egy-egy felolvasó ülést, bemutatva szépirodalmi dolgain-
kat vagy tanulmányt; szavalóink is akadtak a más karbeliek közt, úgy hogy 
az összejöveteleknek hire ment. Válogatott szép publikumot kaptunk, a pro-
fesszorok is gyakran megtiszteltek megjelenésükkel. Különösen lányközönsé-
günk volt a nagy társaságokénál is különb ; mamáikkal jöttek, hogy báli tán-
cosaikkal beszélgethessenek, mert a régi szigorú felügyelet rájuk akkoriban 
még teljes érvényben fennállott. A rendezés szellemi részét a más karbeliek 
ránk bízták, azonban ők vezették be karonfogva a hölgyeket s melléjük tele-
pedtek hallgatóknak. Szellemi vezére az egésznek a pompás megjelenésű, jó 
poéta : Kadocha Lippich Elek volt, sürgő társai: Erdélyi Pál, Madzsar Gusztáv, 
Petri Mór és a két egyforma nevű unokatestvér: ifj. és legifj. Szász Károly; 
utóbbiak valósággal dédelgetett kedveltjei a közönségnek. Rokonszenves, jó 
előadók voltak, különösen a kész poétaszámba menő kisebbik. Néha professzor 
is akadt, aki felkérésre egy-egy népszerűbb témát fejtegetett. Egyszer Vámbéry 
Ármin vállalkozott ilyenre, ázsiai utazásaiból szemelve ki érdekesebb epizódo-
kat. Az előadót Erdélyi Pál vezette be, én utánuk a megjelent Heinrich Gusz-
távot. Amint a professzor előttünk Erdélyivel bevonult s mi követtük, Hein-
rich rájuk mutat és azt mondja fejcsóválva : «Rossz a ritmus !» Nem értettem, 
kérdőn néztem rá. «Na ja, az egyik jambusban lépked, a másik trochaeusban.» 
(T. i. mindkettő bicegett, de más-más lábra.) 

Ugyanott a folyosó végén volt a «Bölcsész Segélyegylet» helyisége, a 
filozopterek állandó érdeklődése tárgya, itt voltak u. i. a kondiciók kiírva. 
Aki vidékre vagy helyben nevelőt, korrepetitort keresett gyermekei számára, 
itt jelentette be s a hallgatók megválasztottjaiból álló vezetőség pártatlanul, 
ambicióval közvetítette az ügyeket. Megesett olykor, hogy igen megfelelő 
valakit ajánlván, a családfő hálából elemózsiát vagy italt küldött föl az inté-
zőknek; ez volt egyetlen honoráriumunk. Más meglepetés is ért bennünket. 
Egy szép napon beállít hozzánk egy őszes, sovány úr és tört magyarsággal 
bemutatkozik, hogy ő Mehner Vilmos könyv- és lapkiadó és elpanaszolja, hogy 
a nála megjelenő «Képes Családi Lapok» szerkesztője megszökött tőle, a heti 
lapnak pedig meg kell jelenni pontosan, vegyük át rövid időre a szerkesztést, 
míg alkalmas valakit talál. Bizony szegény Mehner félévig keresett megfelelő 
helyettest s ez alatt ott a Segélyegyletben mi szerkesztettük a lapot. Minden 
régi firkánkat, amit máshonnan köszönettel visszakaptunk, elhelyeztük hasáb-
jain ; csak a külföldön vett és agyonkoptatott fametszetducokkal voltunk 
megakadva, mert sokszor nem lehetett tudni, mit ábrázolnak és csak lenyom-
tatva jött ki valahogy a kép persze nem odaillő magyarázattal. 

Á Segélyegyletnek volt még egy nagy előnye. Onnan közvetítettük a 
színházi kedvezményes jegyeket. Az ilyen karzati jegy akkor egy-két hatosért 
volt kapható. Ezekért délelőttönkint el kellett menni a Nemzeti és a Népszín-
házhoz. Mindig akadt köztünk, akinek «véletlenül» ablakórája volt és elrohan-
hatott a jegyekért. Nem az önfeláldozó humanizmus vitte olyan szívesen oda, 
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hanem egészen más ; a Nemzeti még régi formájában állt: oldalt a kőrisfás 
nagy udvarral, ahol ilyenkor a színészek padokon üldögélve vagy álló csopor-
tokban mind láthatók voltak hétköznapi ábrázatukkal. A jegykiadásra vára-
kozni kellett ; azalatt megbizottunk végigszemlélhette nagyratartott ked-
venceit : a kislányos «szőke csodát» Márkus Emiliát, Jászait, Helvey Laurát, 
Benza Idát, Molnárnét, mind viruló szép nőket; a daliás Nagy Imrét, mozgós 
fejű Ujházit, kacsázóan járó Vizvárit, az elegáns Halmit és az utolérhetetlen 
Náday Ferencet. A félgyerek szemlélőben fölmerültek szerepeik s mint túl-
világi lényekre, úgy tekintett rájuk. A jegyeket megkapva loholnia kellett 
tovább, messze ki a Rókuson túl a Népszínházba. Már itt nem nézgélhetett 
olyan zavartalanul; a szereplők kint a nyilt utcán sereglettek a hátsó kis be-
járat körül, mint a kas nyilásán a méhek. De mennyei boldogság volt, ha vélet-
lenül megpillanthatta köztük Blahánét, Pálmai Ilkát, Hegyi Arankát. Sok estét 
végigvitatkoztunk, melyikük különb, már úgy egyéni vonzalom szerint, a vége 
mindig csak az volt, hogy néhány különvéleményt letorkolva, Blaháné maradt 
a győztes, az utolérhetetlen, a bűbáj megtestesülése. Nemcsak mi, lobbané-
kony fiatalok voltunk így ezzel a tüneményes asszonnyal, az egész város varázs-
hatalma alatt állott. Akkor élte a népszínmű virágkorát; nem volt még régi 
darab a «Falu rossza», új a «Sárga csikó», a «Piros bugyelláris», néhány klasszi-
kus operett: a «Kornevillei harangok», a «Rip» s amit Blaháné ezekben a kö-
zönséggel művelt, az kész boszorkányság volt. Valamikor, sokkal később 
Rákosi Jenő megkockáztatta azt a vakmerő kijelentést, hogy Budapestet 
magyarrá voltakép Blaháné tette. Hihetetlennek tetsző állítás, de mi, akik 
ennek a rohamos átalakulásnak szemtanui voltunk és láttuk a népszínházi 
diadalokat, nem mernénk neki ellentmondani. A pesti nehézkes kispolgár-
elemet sem ujságok, sem a parlament, sem az irodalom nem tudta volna meg-
nyerni, ahhoz asszonyi bűbáj kellett, ami csak ebből a csodanőből sugárzott 
ki oly ellenállhatatlan megbabonázással. Ott is voltunk, amint csak tehettük, 
ha mindjárt a kakasülő legtetején is, a tűzoltó és a vészcsap barátságos szom-
szédságában és a végén láttuk kijönni a pesti polgárfamiliákat könnytől csil-
logó szemekkel, kipirulva vagy egy-egy népdalt dudolva «magyar» szöveg-
gel. S ha utána visszatértünk is a csöndes, szürke életbe, a felejthetetlen élmé-
nyek még bennünk zsongtak sokáig s ma sincsenek kitörölve merengő emlé-
keinkből. 

Egyébként mindennapos életünkben a hónap elején más volt a napi 
beosztás, mint annak végefelé. Némi kis pénzmag birtokában kávéházi törzs-
tanyánk a «Kammon» volt a hatvaniutcai Pálffy-házban. (Szép-utca sarkán a 
Nemzeti Kaszinóval szemben.) Ez volt akkoriban az el nem ismertek irodalmi 
összejövőhelye: Koroda Pál, Prém József, a két Palágyi s néhány kisebb 
nagyság trónoltak ott, de köztük ült az örökké békétlen Vajda János is és a 
veszedelmes gyülölködő Tolnai Lajos. Nem ültünk közéjük (majd adott volna 
nekünk Gyulai!), de ők barátságos szomszédságot tartottak velünk, zöld ifjak-
kal. Tovább politikusok ültek, ellenzéki képviselők; itt Kaas Ivor és Herman 
Ottó vitték a szót. Máshol ujságírók verődtek össze. A csoportok nem voltak 
elszigetelve, mind ismerte egymást és váltották helyeiket, amint valami meg-
beszélni valójuk akadt. Úgy éreztük, hogy a közélet fókusában vagyunk. Saj-
nos, a dicsőség nem tartott sokáig, a filozopterzseb nem bírta. Lassan vissza 
kellett szállingóznunk a kecskemétiutcai kis kávémérésbe, legszokottabb ta-
nyánkra. Ott olvastuk fel egymásnak elmeműveinket, ott referált némelyi-
künk érdekesebb olvasmányáról, az irodalmi áramlatok megbeszéltettek, 
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problemák kerültek szőnyegre, majd a közélet új eseményeit vitattuk meg nem 
kis, öreges fontoskodással. Talán az különböztette meg tárgyalásmódunkat a 
mai ifjúságétól, hogy személyekre át nem vittünk semmit. Nem egyes embere-
ket tettünk felelőssé a kritizált jelenségekért s emiatt legélesebb rosszalásunk 
sem fajult gyülölködéssé; maga az ügy érdekelt s amikor ítéletünk kialakult 
róla, mint letárgyalt témáról áttértünk másikra. Közbejátszott ebben fiatalos 
idealizmusunk, de főkép a feltétlen tekintélytisztelet, amely a kiválóságok 
iránt a mi nemzedékünkben még kiirthatatlanul benne élt s bizonyos fegyel-
mezettségre vezetett. Különben is távolból néztünk mindent s aktive, tudtom-
mal, csak egyszer avatkoztunk a közélet folyásába, de akkor alaposan. 

Egy késő tavaszi napon, 1886 május 21-én, délután Gyulai előadását hall-
gattuk, mikor az óra vége előtt kinyilt az ajtó s azon vagy egy tucat máskarbeli 
hallgató, többnyire jogász, nagy papirzacskókat cipelve, libasorban bejött, hátul 
letelepedtek az utolsó padba és csendesen várták az óra végét. Nem tudtuk mire 
vélni a dolgot. Valami diákcsínyt sejtettünk, maga Gyulai is ezen a nézeten 
lehetett, mert nyugodtan folytatta a prelekciót; majd kiderül, mi készül itt. 
Csengetéskor megkapta az obligát éljenzést, kiment, hátulról pedig egy stentori 
hang ittmaradásra szólított fel bennünket. Megtudtuk, miről van szó. — A nem-
zetet aznap délelőtt felháborító merénylet érte. Janszky dandárparancsnok kive-
zényelte tisztikarát a katonai temetőbe s minthogy aznap a 49-es Budavár 
bevételének évfordulója volt, ünnepélyesen megkoszorúzta beszéd kíséretében 
az akkor elesett Hentzi generális sírját. Az osztrák Hentzinek, aki 49-ben 
Pestet bombázta, a Lánchidat fel akarta robbantani s a várban fenn emlék-
szobra állt a Szent György-téren, emléke már eddig is vörös posztó volt a ma-
gyarság szemében. Ime, a nemzetet újabb arculcsapás érte a magyargyülölő 
szoldateszka részéről a császárhűséget emlegető beszéddel, még inkább halálos 
ellenségünk megkoszorúzásával. A fiúk csomagjaikból előszedtek fütyülőt, 
csengőkolompot, kereplőt, játékdobot, sőt kavicsokat; kiosztották köztünk és 
felszólítottak, vonuljunk Janszky lakása elé, adjunk neki macskazenét és ver-
jük be ablakait. Mint egy ember, csatlakoztunk hozzájuk. Lent az Olvasókör 
előtt feketélett a diákok tömege. Ellenzéki képviselők beszéltek hozzánk elke-
seredett szenvedélyességgel s megindult a menet a Nemzeti Múzeummal szem-
ben levő Brázay-ház elé, melynek első emeletét Janszky lakta. Éktelen zsivaj 
harsogott a ház előtt, ablaküvegek csörrenése hallatszott, néhány pillanat alatt 
az összes ablakok be voltak zúzva. A tüntetés nem tartott sokáig. A diákság, 
mint aki dolgát jól végezte, el akart vonulni, de nem lehetett; három oldalról 
rendőrök sorfala állta útunkat. Kelepcében voltunk; kívül a bámész tömeget 
lovasrendőrök kergették szét, minket pedig közrefogva tereltek a Hatvani-
utca felé, ahol a Gránátos-(Városház-)utca sarkán a rendőrség központi épületébe 
nyomtak. Itt sorra kérdeztek, kik rendezték a zavargást. Azt mondtuk, hogy 
nem tudjuk. A kormány részéről, úgy látszik, intést kaphatott a rendőrkapi-
tányság, hogy enyhén bánjanak velünk, szigorú fenyegetőzés után szépen szél-
nek is eresztettek mindnyájunkat. Másnap a házban Irányi Dániel interpellált; 
Tisza Kálmán válaszában Janszky eljárását önhatalmúnak és tapintatlannak 
bélyegezte. Délután tömegsétát tartottunk Janszky elcsapatását követelve. 
Erre harmadnap Bécsből megjött a válasz : Janszkyt soronkívül előléptették. 
A vihar csak most tört ki igazán. 

A hír késő délután terjedt el a városban s az Egyetem-téren pillanatok 
alatt ember-emberhátán szorongott. A tömeg öklöt rázva kiabált, polgárok 
szidták németül az osztrák ármádiát és Bécset. Mi felülről, nyitott ablakokból 
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néztük a forrongást; az Olvasókörből több képviselő jött fel közénk, meg akar-
tak velünk tárgyalni a helyzetet, amit nagyon komolynak festettek le. Értesül-
tek, hogy a kaszárnyákban két osztrák ezredet készenlétbe helyeztek s ezek 
csak a kivezénylést várják. Felmerült a gondolat, hogyha a sokaság tovább is 
itt marad ezen a zárt kis téren, abból ki számíthatlan vérengzés támadhat. 
Valamikép el kellene a tömeget innen vezetni szabadabb helyre, ahonnan köny-
nyen szétrebbenhetnének. Polónyi Géza szerint erre a diákság lenne legalkal-
masabb, de nem egy-két ember, hanem testületileg kellene kivonulni s a soka-
ságot maga után vonni. Szép elmélet volt, de a gyakorlat rácáfolt. Mikor kér-
tünk, a tömeg nem akart mozdulni, körülfogott bennünket és egyre csak hall-
juk !-ozott. Nem maradt más hátra, a boltokból széket, asztalokat kellett ki-
cipelnünk s a tér három sarkán más-más vállalkozónak beszélni a néphez. Jó-
hangú fiúk kiáltó szavait hallottuk felénk röpködni. Némelyik néhány mondat 
után berekedt, más ugrott helyébe. Madzsar öles alakját majdnem vállukra 
emelték egy-egy elkeseredett mondására. Másik sarkon Laky Imre tüzelt, 
Beksics Gusztávnak, a nagy mameluknak unokaöccse. A fiú fényes szónoknak 
bizonyult, minden mondatára rivalgás volt a válasz. Lassankint beesteledett, 
de mindnyájunkat valami tömegmámor ejtett hatalmába. Észre se vettük, hogy 
a homályban milyen mozgolódás támadt a sokaság közt. A rendőrség csodálato-
san háttérben tartotta magát, de mások keveredtek a hallgatóság közé. A pol-
gárság helyébe a kültelkekről a mob, a söpredék furakodott be, kiktől a polgár-
elem, úgy látszik, lassankint visszavonult és eltávozott. Hihetetlen rongyos 
alakok tolongtak körülöttünk. Kiéhezett arcú, sebforradásos, meredt szemű 
suhancok, piszkos ingű, kócos asszony-lánynép. Hallottam, mikor az egyik 
apacs elkiáltotta : «Gyujtsunk fel valamit, így nem látni!» Nem későbbi kiszí-
nezése ez az emlékeknek, néha utóbb is szorongó álmaimban ezt a képet láttam 
megelevenedni. A hirhedt Thaisz-éra idejét éltük, ami egyjelentésű volt a köz-
biztonság teljes csődjével. Távolról közeledő trombitaszó harsant fel ; nem 
osztrák gyalogság, huszárok jöttek kétfelől a teret megtisztítani. Megváltás-
ként üdvözöltük a recsegő hangokat, bár amint nyomni kezdék a tömeget, egy-
egy sikítás, ordítás arra vallott, hogy nem a legkíméletesebben léptek fel. Ki-
vont karddal lovagoltak a csőcselék közé, jobbra-balra kardlapozták a tétová-
zót vagy ellenállót. Egyfelé hagytak menekvő utat, a Kecskeméti-utca irányá-
ban. Ideáradt hanyat-homlok, egymást taposva a fejvesztett nép. Végigrohan-
tunk a Széna-tér felé, de ennek nyílásán, keresztbe álló sorfalat állt a rendőr-
ség. Előttünk hármas-négyes egymásmögötti sorokat látva belőlük, észrevettük, 
hogy zsákutcába kerültünk. Az első rendőrsor a gyanus alakokat átadta hátra a 
hátsóknak, akik ott mindjárt megkötözték őket. Minket a jobb ruhánk mentett 
meg a letartóztatástól, bár tucatnyi kollégánkat és épen az előbb szónoklókat 
szintén oltalmukba vették néhány napra m. kir. Andrásék. 

Ez volt a kezdete annak a hetekig tartó nagy zavargásnak, amely később 
nem egy emberáldozatot követelt. A mob fel volt kavarva és zsákmányra volt 
éhes ; amint beesteledett, az üzletek egész sorát kirabolták, eloltották a gáz-
lámpákat, utcák maradtak teljes sötétben. Kis híja volt, hogy a gázgyárat fel 
nem robbantották, ami végkép sötétségbe borította volna a várost. Az utak 
mentén gulákba rakott fegyverrel éjjel-nappal kint tanyázott készenlétben az 
egész helyőrség. A híres «tüntető négyszög»-ben (a belső körutak és a Hatvani-
utca torkolatának kereszteződésénél) esténkint kiújultak a viharos tüntetések. 
Katonákat, rendőröket húztak le lovaikról, elverték, fegyverüket elszedték tőlük; 
ezek kamatostul fizettek a kölcsönért. Földre taposott alakokon hullámzott 
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ide-oda a véres fejű emberáradat. Ezekben a szörnyűségekben közülünk már 
csak a végletekig elszánt, tüzesfejű kollégák vettek részt, mi csendes filozopterek 
legfeljebb a Klič mama tejeidéjéből (a ma is meglevő átjáróház múzeumkörúti 
oldalán) néztük szorongva a szenvedélyek tombolását. — Se képekhez kapcsoló-
dik emlékemben egy másik. A sors kegyetlen szatirája úgy hozta magával, 
hogy azt a Laky Imre pajtásunkat, aki ekkor a téren szónokolt, később nagy-
bátyja, hogy több galibát ne csináljon, elhelyezte a rendőrfelügyelőség köteléké-
ben, ahol a mi Imrénk vagy két évtizeddel azután lovasrendőrei élén ugyan-
olyan diáktüntetést kergetett szét az Egyetem-téren, mint amilyet gyerek-
fejjel egykor ő segített felkavarni. 

* * * 

Talán nem ugyanilyen élményekkel, nagyjából mégis hasonló légkörben 
élték le egyetemi éveiket a közvetlen előttünk eltelt négy év diákjai is. Köztük 
Négyesy Lászlóval egy évig együtt hallgattuk az előadásokat. Komoly, meg-
gondolt fiatalembernek ismertük, aki azért nem vetette meg a jóízű tréfát. Mi 
gólyák őt, mint negyedévest, nem kevés tisztelettel kezeltük, különösen mióta 
Gyulainál a «kritikai és irodalmi dolgozatok» óráinak egyikén felolvasta egy 
verstani tanulmányát. Gyulai, mint rendesen, ezt is lekicsinyelte, amiben nagy-
része volt az ő személyes kultuszának Arany János iránt. Hogy mer egy ifjonc 
hallgató olyan témába fogni, amit Arany «A magyar nemzeti versidomról» meg-
írt értekezésében már elintézett! Nekünk már akkor valami azt sugta, hogy 
Négyesynek van igaza. Nem cáfolt ő semmit Arany alapteoriáján, csak elmélyí-
tette. Olyan sajátságait látta meg a magyar versnek, amiről nagy elődje vagy 
nem tudott, vagy nem beszélt. A dolgozat akkor még embriójában lehetett, 
tény azonban, hogy később ebből alakult ki az a verstani elmélete, amely ma 
is és végérvényesen elfogadottá lett s amelyben tisztázta a magyar versritmus 
összes lényeges titkait. 

Négyesy László 70. születési évfordulója ébresztette fel bennem az együtt 
töltött, rég letünt idők emlékeit s amint az egykori képek amúgy rendszer-
telenül elém rajzottak, azokat itt vázlatosan papirra vetettem. 

Solymossy Sándor. 

KÉP. 
Próder Lajos festőművésznek. 

Ez szép erő és néma áhítat, 
mely az idők mélyében nőve nőtt. 
Megépítetted a szilárd hidat: 
mehetsz rajta, amikor akarod 
és megállhatsz a Legnagyobb előtt. 
Biztosságod vastraverze alul 
és fölötte nagy álmaid kék íve: 
egy lélek, mely istenülni tanul 
s a Mindenség ritmusra-verő szíve, 
így vonulsz át a hídon egyedül 
— ismeretlen-síkokban, szebb-határba — 
s az Istent, kit mindnyájan keresünk, 
harmóniád boldogan megtalálja . . . Nagy Emma. 
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