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AZ ELVESZTETT MESE IRTA: TÓTH LÁSZLÓ

A SZÁZADVÉGI GYERMEK TÖRTÉNETÉBOL

Nagyapa kemény ember volt. Peckes járásával, kihúzott derekával, ma
gasan hordott, rövidsörtés és szürke császárszakállas szigorú fejévei, kiálló,
hegyes vatermörder gallérjával, szarunyelű vastag botjával, - amelyben
keskenyacélpenge rejtőzött - mindíg úgy ment végig a pesti utcákon, mint
valami öreg generális, aki láthatatlan hadtestet vezényel. Pedig nem volt
hivatásos katona, sőt ellenkezőleg: hivatalnokember és könyveket bujó
magántudós volt, aki kora reggel Juvenalist szavalta, ebéd előtt Voltairet
olvasta és vitatkozó széljegyzetekkel látta el, délután elmerült a Parsifal
partiturájába, este Macaulayban, és éjjel Schoppenhauerrel virrasztott. Mély
ségesen tisztelte a tudományt, amelyet mindenekfölött valónak tartott és
felolvadt a zenében, amelyet Isten legcsodálatosabb ajándékának hitt. De
közben olyan erélyes volt, mint egy bakakáplár s olyan cifrán káromkodott,
mint egy öreg betyárbóllett csikósgazda. A katonás külsőt Olmützből hozta
magával, ahol öt évet szolgált, mint az osztrák ármádiába besorozott volt
honvéd, a tudományszomjat pedig a veszprémi kegyesrendiek oskolájából,
ahol egy bizonyos Rafai nevű piarista volt a magistere, akinek neve hallatára
mindig könnybe lábadt a szeme.

Acélos nagy kék szeme volt, amely méltóságteljessé tette tatáros arcát
s amelynek fölényes és fürkésző tekintete lenyűgözteazt, akire ránézett. Hiva
talában pontos, lelkiismeretes, tekintélyt tisztelő és a fegyelmet megtartó
volt, odahaza azonban rettenetes zsarnok. Ajtaján szivdobogva kopogtak
be fiai, lányai pedig csak akkor mertek szólni hozzá, ha kérdezte őket. Fele
ségét, a törékeny és bájos nagymamát a lovagias és várúri tirannusok módjára
kezelte. Néha hóvirágcsokorral, vagy ibolyabokrétávallepte meg, de ha egy
szer véletlenül elbeszélgetett valamelyik barátnéjánál és nem volt otthon
nyolckor, akkor három napig nem beszélt hozzá.

A vendégeket szerette s elragadóan kedves volt velük, mulatságosan és
szellemesen csevegett, akár De Ryon a Nők .barátjá-ban, de ha olyan valaki
jött, akit utált, akkor táblát tett ki a szobája ajtajára ezzel a felirással, hogy
"Nem vagyok itthon". Ez a szeba különben különös vegyüléke volt egy könyv
tárnak, egy szerzetesi cellának, egy kovácsműhelynek és egy zeneteremnek.
Óriási acél üllő mellett kis harmónium állott, a mennyezetig érő könyvesállvá
nyok előtt pedig szörnyű keménységű vaságy, amelyen matracok helyett,
keresztbe mogyorófa rudak voltak elhelyezve, a mennyezet közepeből pedig
lámpa helyett egy nagy csiga lógott le. Ezen télidőben faakasztón rövid bunda
lógott lefelé szellőzés végett, nyáron pedig egy spárgahálóba helyezett vizes
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spongya, amely ötpercenként hideg cseppeket ejtett az alatta álló gyönyörű

intarziás asztalra helyezett és jeges vízzel tele pléhtálba. A szoba különleges
ségét rendkívül növelte az is, hogy soha sem volt szabad benne takarítani,
mert nagyapa szerint örülni kellett annak, ha a por a levegőből leszállt s épp
ezért rendkívül helytelen lett volna a port törülgetéssel, vagy söpörgetéssel
újra felkavami. A bútorzatot viszont roppant érdekesen egészítette ki néhány
óriás üveghordó, ebben barnaszínű ecetágyakkal nagyapa maga készítette az
ecetet, nemkülönben egy ócska karikás, amellyel valamikor a pusztai lovakat
kergette az Alföldön és egy nem is olyan régi kancsuka, amelyet kisebb gyer
mekeinek enyhébb megfenyítésére használt egykor. Akik a szobát először

látták, rendesen nagyon megcsodálták azt a végtelen hosszúságú, keskeny és
hengerformára fölcsavart papírlepedőt, amelyen a világ összes irodalmaiból
és összes íróiból kivett idézetek sorakoztak föl egymásután, természetesen az
eredeti nyelveken. Ezeket nagyapa reggel, öltözködés közben előbb megtekin
tette, aztán hangosan elmondta éspedig mindíg öt görögöt, öt latint, öt fran
ciát, öt németet, öt olaszt, öt angolt és öt magyart, amikkel is részben a nyel
veket, részben emlékezetét gyakorolta. új vendégek néha csodálkozva nézték
nagyapa íróasztalán azt az esüstbe foglalt hosszú kristálypoharat is, amely
ben hol tejes teát ivott beledobált főtt gesztenyével, hol kakaót apró száraz
zsemlegombócokkal. Kétségkívül érdeklődésre tarthatott még számot az acél
sörtéjű, lóistálló szamara való lapos kefe is. Ezzel nagyapa reggelenkint magát
súrolta le. Továbbá az óriási szolgálati lovassági revolver. Ez esetleges rabló
támadások ellen volt hivatva megvédeni nagyapa íróasztalát, amelynek kö
zépső fiókjában apró facsészékben gyönyörű rendben sorakoztak, a filléresek,
kétfilléresek, tízfilléresek és húszfilléresek, s az egy-, két- és ötkoronások.
Ezekből időnként, esetleg azonban csak indokolt írásbeli folyamodványra,
utalt ki kisebb-nagyobb összegeket a család szükségleteire.

Ebben az íróasztalban sok fiók volt s azokban patkószögtöl a fiáker
porig s a nadrággombtól a kocsíkenöcsíg minden található volt, kivéve ter
mészetesen mindíg azt, amit nagyapa éppen keresett. Ezek között a fiókok
között azonban volt egy, amelyik csak bizonyos személy számára nyílt ki.
Ebben a fiókban csokoládék, száraz sütemények, építőszekrény, pléhágyú és
több század gyalogos és lovas ólomkatona várta vasárnaponldílt a ház nagy
és öreg zsarnokának kicsiny és ifjú főzsarnokát, - az unokét.

Akinek egyedül volt szabad ki- és bejárása ebbe a szobába, akinek bár
mikor szabad volt megzavarni nagyapát, akár Tacitust olvasta, akár 81 Neue
Freie Presset s akinek mindíg akkora rendetlenséget volt szabad csinálnia
ebben a szobában, amekkorát csak tudott. Ezt a rendetlenséget nagyapa néha
azután hetekre állandósította.

Kivételes helyzetét az unoka kétéves korától kezdve foglalta ei nagyapa
birodalmában és mindvégig meg is tartotta. ti VOlt továbbá az egyetlen, aki
nagyapának ellent mert mondani,
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A dolog ott kezdődött, hogy egyszer a pöttöm kölyök betotyogott nagy
apához és azt mondta:

- Apapa, tunun tetején titi.
Nagyapa nem értette, hogy mit mond az unoka, aki erre megismételte

követelését és makacsul kitartott mellette, mert még legalább huszonötször
elmondta.

Nagyapa közben vakarta a fejét és mindenfélét próbált a kölöknek oda
kínálni, de az mindent visszautasitott, még a botformájú ikamot is és kitartott
az eredeti követelés mellett: tunun tetején titi.

Mivel pedig nagyapa nem tudta előadni, hát ő maga odatipegett az író
asztalhoz és kihúzta azt a fiókot, ahol nagyapa addig a kétszersülteket tartotta.
Belenyúlt és óriási diadalordítással kiemelt belőle egy hosszú magas süteményt,
aminek a teteje tele volt szórva cukorral.

A családi nyelvészek megállapitása szerint az unoka ugyanis a torony 
tunun - tetején cukrot - titit - követelt, amit a hosszú süteményben végre
meg is kapott.

De a kiméletlen határozottság úgy látszik tetszett nagyapának, mert
ettől kezdve a gyerek akkor mehetett be, amikor akart, a tunun tetején titit
pedig nagyapa ezután maga adta elő számára.

Az unoka tekintélye különösen megnőtt nagyapa előtt akkor, amikor
egyszer az őszfejű, márványhomlokú tábornok eljött meglátogatni az ő öreg
honvédtüzérjét. Nagyapa egyik legkitart6bb és leghűségesebb katonája volt
az azidőtájt olyan méltatlanul vádolt nagy magyar hadvezérnek. Nagyapa
büszkén mutatta be az unokát, akire mamája ez alkalomból új ruhát adott föl.
Ez a ruha azonban nagyon hosszúra sikerült s be kell vallani, kissé lyányos
volt, - bár az unoka 'ekkor már elmult négy éves.

A tábornok mosolyogva lehajolt a gyerekhez és azt mondta:
- Hogy hivnak téged, kislyányom 1
Amire az unoka kétségbeesetten ránézett nagyapára, aztán kihúztamagát

és villogó szemmel fölkiáltott :
- Tábornok úr, én fiú vagyok!
A tábornok megsimogatta a fejét:
- Hát ezt most már látom, - nagyot nevetett - de akkor nadrágot

hordj öcsém, ne szoknyát !
A kisfiú erre kirohant, hazaszaladt a mamához, mert egy folyosón laktak

nagyapával, -letépte magáról a ruhát és irtózatos bömbölés között nadrágot
követelt magának.

Ettől a perctől kezdve nagyapa a szó legszorosabb értelmében tisztelte
az unokát.

Mikor az unoka úgy tiz-tizenegy éves lett, már úgy beszélgettek, mint a
barátok. Esténkint, ahogy a nagy szobában - ahová nagyapa kijött vasárnap
délutánonkint egy órára családi életet élni, - mondom, ahogy anagyszobában
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estefelé besötétedett s a fehér mennyezeten az utca fényei árnyékokat futkos
tattak ide-oda, az unoka arra kérte nagyapát, hogy meaéljen neki.

Nagyapa nagyon sok érdekes történetet tudott 48-ból, meg az azután
következő Időkből, hogy csapott <5 fel honvédnek tizenöt éves korában, hogy
fagyott le a keze, amikor az elvesztett móri csata után - <5 ágyú tetején, az
ágyúceö két fülébe kapaszkodva - csikorgó hidegben vonultak vissza Pestre,
hogy történt az, amikor Isaszegnél Damjanich rákiáltott: "Mit állsz itt, te
mafla, nem látod, hogy onnan lőnek l" - és rámutatott egy nagy épületre,
amelynek ablakaiból tüzeltek a mieinkre a cserepárok, hogy célozta meg ő

akkor a ház tetejét a kis mozsárágyúval, hogy röpült föl a bomba, hogy gyul
ladt ki a tető, hogy nyomott a tábornok a kezébe egy ezüsthuszast, amelyet
nagyapa élete végéig ott viselt a szíve fölött, - hogy volt a fegyverletétel
Világosnál, ahonnan egy icurka-picurka darab magyar zászlót elhozott magá
val, mert széttépték és elosztották egymás között, hogy bujdosott a Bakony
ban meg a balatoni nádasokban hónapokig, hogy fogták el végül mégis a
zsandárok, hogy vitték el Olmützbe, hogy vesszőzték akkoriban a katonákat,
hogy írta le akkor <5 magának Petőfi Sándor verseit s hogy tartotta azokat
titokban a szalmazsákja alatt, hogy volt az, amikor áthelyezték Erdélybe,
hogy szökött meg onnan, hogy járt a bojároknál, meg Törökországban emigrá
cióban, hogy jutott el onnan Párizsba Teleki Lászlóhoz, aki azt mondotta
neki, amikor útba akarta igazítani, "ha fölmontiroz az eszka lién", hogy jutott
el megint Magyarországra, hogy volt házitanító Somssich Páléknál, hogy olva
sott német újságokat a haza bölcsének. hogy kapta tőle azt a magafaragta
pálcát, amit az unoka mindíg ikam-nak nevezett furcsa manófeje miatt, hogy
volt az, amikor Liszt Ferenc náluk zongorázott és hogy volt, mikor Coquelin
Pesten járt ...

Nagyapa ilyen történeteket mondott el. Később, évek mulva az unoka
ezeket sokszor újra meg újra elbeszéltette magának, de akkoriban még nem
ilyen meaékre vágyott, tündérmeaéket szeretett volna hallani, királyfiakról
szóló meséket, akik feleségül veszik Tündér nonát, meg olyan mesét, mint az
Ali Baba és a negyven rabló ...

De nagyapa nem tudott ilyen meséket.
- Menj a nagymamához - mondta mérgesen egy vasárnap este - az

majd mond neked ilyeneket. Én csak olyat tudok elmondani, ami igaz.
- A mese nem igaz 1 - kérdezte az unoka.
- Azért mese, mert nem igaz, - ami igaz, az történet.
- Kár, - mondta halkan az unoka s nem tudta miért, de valami na-

gyon fájt.
A következő vasárnap este azonban nagyapa bejött a nagyszobába s

kiadta a parancsot - nagyapa mindíg parancsokat adott ki, - hogy gyujtsák
meg a lámpát. Ainikor aztán a lámpa kigyulladt - ami nem volt egyszerű

dolog akkoriban, mert csavarni kellett, fujni, meg megint csavarni, amíg a
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petróleumos bél szép kerek sárga-piros lángot vetett - akkor nagyapa elővett

a zsebéből egy kis könyvet:
- Na, gyere ide, - mondta - hoztam neked egy meséskönyvet. Ezentúl

ezt fogjuk olvasni.
Az unoka kezébe vette a könyvet, végiglapozta és nagyon örült neki.

Sok szép mese volt a könyvben és gyönyörű képek, az egyik képen meg vadult
lovak elől mentettek meg éppen egy csecsemőt, a másikon egy hosszúszakállú
bölcs tanított egy éppen akkora fiút, amekkora az unoka volt - s ezen a képen
még mindenféle távcsövek, földgömbök, óriási körzőkés nagy órák is voltak, 
azután volt egy kép, ahol teveháton ültek ketten, egy öreg ember, meg egy kis
néger gyerek, aki a teve nyakán csücsült. Ehhez a képhez is tartozott egy mese.

Nagyon szép mese volt. Jaj, de szép mese volt! Az volt a címe, hogy:
"Az utolsó datolya". A kép miatt az unoka mindjárt ezt akarta olvasni, de
nagyapa nem engedte. Előbb előlről kellett elolvasni végig az egész könyvet,
ez a datolyamese pedig éppen a legutolsó volt a könyvben, s ezért csak a hato
dik vasárnapon került rá a sor. Mert hat mese volt ll, könyvecskében és minden
vasárnap egy-egy mesét olvastak el. De a könyv mindíg ott maradt nagy
apánál s a másik vasárnapon el kellett mondani az utoljára olvasott mesét.

Ilyenkor nagyapa mindíg a fejét rázta :
- Nem jól mondod el! Mindenfélét hozzáteszel, egy részit meg kihagyod

belőle! A mesét úgy kell elmondani, ahogy olvastad !
Az unoka nem így érezte. Mert ha ő elolvasta a mesét, akkor egész héten

magában újra meg újra eljátszotta. Csakhogy akkor ő volt az a kis fiú, akit
a bölcs tanított, meg a másik kis fiú, aki a lukas hatost kapta és a királyfi is,
akinek a Delta nevű kutyája volt, meg a furfangos Balog Pista, aki mindenkit
bolonddá tett, meg az az arab vitéz is, akiből a szultán nagyvezért csinált és
igen és legfőképpen ő volt az a kis néger gyerek, aki a teve nyakán ült és a
három datolya közül eltette az egyiket s amikor nagy veszedelem volt, akkor ...
igen, akkor ... no, szóval ... hogy ez az "Utolsó datolya" mese - az volt a
legszebb. Nem hiába volt a könyvecske végin.

Az unoka ezt szerette a legjobban. De ezt is, meg a többit is - ha el kel
lett mondani, nem tudta sohasem egészen úgy elmondani, ahogy mult héten
olvasta. Mert amikor ő este - mielőtt elaludt - elkezdett ameséről gon
dolkozni, akkor kitalált hozzá mindíg valamit. Vagy elhagyott, - nem felej
tett el belőle valamit, hanem - elhagyott l Ő maga sem tudta, hogy miért,
de valahogyan úgy kellett, mert az nem volt odavaló. De azután hiányzott
is belőle sokszor valami. Például ebben a gyönyörű meaében nem volt király
kisasszony, akit a kis négerfiú a végén elvehetett volna feleségül.

Nagyapa nagyon meg is haragudott egyszer.
- Hát ha te nem figyelsz jól a mesére és mindíg másfelé jár az eszed,

nem fogunk többet olvasni! - elvette a könyvet és elzárta. Eltelt egy félév
is, amig egyszer újra előadta.
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De most azután figyelj, mit olvasol- mondta a nagyapa szigorúan 
és hangosan olvasd ...

A gyerek megint az utolsó datolyát akarta olvasni, de a nagyapa nem
engedte :

- Rendet kell tartani a dolgokban - korholta, - ha te még mindíg
ilyen csacsi meséket szeretsz olvasni, a helyett, hogy a te korodban már ko
moly könyveket olvasnál, legalább gyakorold az emlékezetedet!

így hát megint az elsővel kellett kezdeni s megint csak hat hét mulva értek
volna el az utolsó datolyához. Csakhogy ebből a hat hétből hat hónap lett
megint. Az unoka kanyarót kapott, amikor pedig az elmult, akkor már nyár lett,
ők kimentek falura és csak egy szeptemberi vasárnap este kezdték újra olvasni
nagyapáéknál a könyvet a negyedik mesénél. A következő vasárnap azonban
nagyapa megint elégedetlen volt azzal, ahogy az unoka elmondta a mesét.

- Érthetetlen, hosszú verseket kitúnően meg tudsz jegyezni magadnak,
ezekkel a mesékkel pedig folyton baj van! Inkább olvasnál valami komoly
dolgot ...

De a következő vasárnap, meg az azután következőn megint csak oda
adta a könyvet s a gyerek végre újra elolvashatta az utolsó datolyát. Csak
hogy közben itt valami furcsa dolog történt. Az ő utolsó datolya meséje 
az nem volt benn a könyvben. Egy másik volt benn, Mert az ő utolsó datolya
meséje, az mindíg megvolt, az ő fejében és mert ő azt újra meg újra elmesélte
magának lefekvés után, meg falun, ha a vízparton üldögélt, amíg édesapja halá
szott. Meg a csöndes csillagos estéken, amikor a verandán a nagyok beszél
gettek, ő meg az eget nézte egy sarokban.

-- Nagyapa, ez nem egy másik könyv? - kérdezte.
- Micsoda szamár kérdés ez? Láthatod, hogy ugyanaz a könyv !
- Igen, persze ... - motyogta a gyerek - de mégis ...
- No, csak olvasd! De a jövő vasárnap jól elmond nekem végre !
Jövő vasárnap azonban a mesefelmondás rosszabbul sikerült. mint valaha.

Az utolsó datolya mesébe mindenféle tündérek szöktek bele, meg egy nap
keleti királykisasszony, azután egy szultán és igen, egy sárkány is volt benne ...
Nagyon, nagyon szép mese volt, de nagyapa mégis rettenetes dühbe jött tőle:

- No hát, nekem ebből elég volt! - mondta mérgesen. Megint zsebre
vágta a könyvet, bevitte a szobájába és elzárta. Legközelebb pedig más köny
vet adott az unoka kezébe:

- Most már eleget tudsz franciául karattyolni, hát olvasd el ezt !
A gyerek - az immár kamasz gyerek - kinyitotta a könyv fedelét és a

címlapon ezt olvasta: "Zadig - Voltaire".
Az unoka szíve összeszorult valamitől,de azért engedelmeskedett és kezdte

hangosan olvasni a francia sorokat.
A következő héten mégis megpróbálta s elkérte a régi meséskönyvet.

Nagyapa letorkolta:
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- Az már nem neked való! Olvasd csak tovább aZadig-ot! De az n
betűket ne mond olyan keményen, hanem inkább az orrodon keresztül.

A gyerek mégegyszer megpróbálkozott előhozakodni ameséskönyvvel.
Karácsonyeste volt. ~

- Nagyapa, - kérte - add nekem karácsonyra az utolsó datolya meséjét.
Nagyapa hangosan fölnevetett ..
- Hogyisne, egészen más könyvet kapsz te ma tőlem - és azzal elvezette

az unokáját a karácsonyfa mellett az egyik ablakhoz, amelynek mélyedésében
tíz aranycirádás nagy piros könyv sorakozott föl egymásmellett :

- Nesze, ezt olvasd. Ez Magyarország története! Millenniumi díszkiadás!
- mondta büszkén. - Hanem azért adok neked egyet ráadásul is, hogy valami
affélét is kapjál! - s azzal a nagy könyvek mellől levett egy kicsit, amelynek
a tábláján csak egy név volt: Lamartine.

Érettségi után az unoka egyszer megkérdezte nagyapát:
- Mond, nagyapa, hová lett az a meséskönyv, amiben az utolsó datolya

mese volt 1
- Ördög tudja, elraktam valahova! De az is lehet, hogy odaadtam egy-

szer a házmesteréknek. Azoknak volt egy kis gyerekük.
Az utolsó datolya meséje tehát végleg elveszett e pillanatban az unoka előtt.

Elveszett, de nem mult el.
Ez a furcsa, különös kis mese az öreg sejkről és a kis néger fiúról meg a

három datolyáról, amiből egyet eltettek ... és aztán ... azután ... no szóval.
De ez a szép mese azért mégis valahogy az eszében maradt az unokának. Csak
az volt a baj, hogy lassan-lassan már csak a szereplőkre, meg a címére emlé
kezett.

Mi is volt benne? Hogy is volt? Szultán, vagy egy napkeleti király
kisasszony, vagy sárkány? ... Benne volt ez mind, vagy nem volt benne 1
Miért őrizték azt a kis datolyát és aztán mit is csináltak vele ?

Minden esztendő lassan elvett valamit. Ha egy nagy datolyapálma egész
terméséről lett volna szó, a napok ahogy egymásra jöttek, az évek, ahogyegy
másután eltűntek, - annak is minden szeméb elvitték volna már. Hiszen min
dent elvittek lassan s mennyi mindenkit is vittek el, a tábornokot elvitték,
nagyapát is elvitték, furcsa szobáját is az acél üllőt, meg a harmóniumot,
a sok csillogó fényes koronásokat és kétkoronásokat, az acélsörtés kefét, meg
a mennyezetről lelógó kis bundát, meg apát, aki halászott, meg amamát,
aki valamikor a lányos kis ruhát varrta ... Hogyne vitték volna el az utolsó
datolyát is.

Csakhogy az unokának egyszer megint csak szüksége lett a meaékre.
Most már neki kellett mesélni. Most már tőle kérték:

- Apuka, mesélj valamit, de nem igazat! - És az unoka-apuka úgy
szerette volna elmesélni azt a szép mesét az utolsó datolyáról, ami olyan gyö
nyörű mese volt, hogy annál szebbet nem hallott soha.
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Egyszer el is mondta a családban:
- Milyen kár, hogy az a kedves kis mesekönyv, amelyben az utolsó

datolya volt, elveszett anagyapánál.
Erre karácsonykor nagy csoda történt. Jézuska elhozta a fa alá a régi

meséskönyvet.
Az öreg nagynénik, akiknél nagyapa könyveinek egy része maradt, moso

lyogtak, amikor az unoka-apuka a fa alatt csodálkozva megtalálta ezt a régi
meséskönyvet.

Megtalálta, de nem szólt semmit. Becsusztatta a zsebébe, aztán kiment
a gyerekei szebájába és letette az ő könyveik közé.

- Majd holnap olvasok belőle nektek ...
Másnap nem ért rá. Harmadnap kereste a könyvet. Nem volt sehol. Végig-

kutatta a gyerekei egész könyvespoleát. - Hiába, - a könyv eltúnt.
Tűvé tette a házat, hiába ...
- Mit keresel 1 - kérdezte a felesége.
- Volt itt egy régi meséskönyv, szerettem volna a gyerekeknek olvasni

valamit belőle.

Pedig nem is a gyerekeknek akart olvasni belőle ...
- Ja, az a kis sárga könyv 1 Azt odaadtam tegnap a vicééknek. A gye-

rekük már olvas.
- Azonnal hozasd vissza !
- Minek, van itt elég másik, sokkal szebb .
- Nem, nem, hozasd vissza. Kérlek, azonnal .
A felesége csóválta a fejét, de azután leküldte a cselédet egy másik, szebb

könyvvel, hogy tévedésből küldték azt a kicsi öreg könyvet s kérik vissza,
itt van helyette ez az új szép könyv.

A könyv hát megvolt újra.
- Mikor olvasol belőle újra, apuka 1 - kérdezte a lyánya.
- Majd holnap, fiam, holnap este - s azzal bevitte a könyvet magához

s letette az íróasztalára.
Amikor azután éjjel lefeküdt és elcsendesedett a ház, kezébe vette a köny

vet és - most már nem volt nagyapa, aki tiltsa, - mindjárt a végén kezdte
elolvasni. Ott volt a mese: az utolsó datolya.

Ott volt 1
Nem volt ott !
Az a mese, ami ebben a könyvben volt, gyönge, ügyetlen keleti mese

utánzat volt, rossz és otromba mondatokkal, régimódi, gyenge és ízléstelen
képekkel. Maga a történet sem volt semmi különös, Egy öreg arab kereskedő

elindul, hogy árukat vigyen az egyik oázisba s a kis néger tevehajcsár fiúnak
adott induláskor három szem datolyát. De az csak kettőt evett meg, mert egy
öreg bölcstől azt hallotta, hogy mindíg három dologra kell gondolni: a multra,
a jelenre és a jövőre. Egyet megevett a multért, hogy az éhségét csillapítsa,
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egyet megevett a jelenért, hogy az ízét élvezze és egyet ~ eltett a jövőért.

Azután jött a számum és elborított tevét, öreget és gyereket, s ez az egy da
tolya elég volt, hogy az elalélt öreg kereskedő magához térjen tőle a vihar
után, így szépen el is érkeztek az oázisba, a tanulságot pedig a kis néger gyerek
mindíg megtartotta. Ez volt a mese.

Ez volt 1 A könyvben ez volt. De nem ez volt az a mese, ami harminc ...
jaj, ne is mondjuk harminc és hány év előtt az ő meaéje volt. Nem. Ez más
mese. Ez, a nyomtatásba, ide a könyvbe belerögzített mese, - ez nem az övé.
Az övé ! Hol van az övé 1

Letette a könyvet s másnap azt mondta a feleségének :
- Nem bánom fiam, ha ezt a könyvet odaadják akárkinek ...
- Miért, hiszen nagyon akartad.
- Azt hittem, hogy másik ... kerestem benne valamit.
- És nem volt benne 1
- Nem! Az a mese, úgylátszik, elveszett ...
- Azért jó lesz agyerekeknek - mondta az asszony, - sajnáltam is

már tegnap, hogy odaadtam. Mégis egy olyan régi családi emlék ...
- Igen, - mondta a férfi - régi emlék, de hát ez ... - nem folytatta.
Érezte, hogy az ő meséje örökre elveszett. A könyvelőkerülhetett, de azt

a mesét ő nem fogja megtalálni többé soha. Soha, soha többé! ...
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