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KÖNYVTÁRI SÉTÁK
PÁR SZÓ JÓKAI KÖNYVTÁRÁRÓL

z e r k e s z t ő  barátom 
egyre nógat: írjak 
valamit Jókai Mór 
könyvtáráról. 

Könyvtár!
Egy analfabéta 

bibliográfust megbízni azzal: írjon 
egy nagyon régen — és főleg nem 
szakértőszemmellátott.nézettkönyv- 
tárról . . . Kegyetlenség!

írjon anélkül, hogy ne csak ma
gát, (ez nem volna baj, asszony) de 
ne blamálja a komoly tudományos 
lapot. Lehetetlenség.

Előre figyelmeztettem : pirulni fog 
miattam. Nem bánta. Ám lássa !

Tudom, Papának nagyon nagy ér
tékű könyvei voltak. De én soha, 
se gyerekkoromban, se később nem 
aszerint nézegettem őket. Ami tet
szett, érdekelt, — cirógattam, ha ér
tettem, — elolvastam, — de az érté
kén, tudományos meghatározásán 
nem sokat gondolkoztam.

Nem is tudok most egyebet, mint 
elsorolni néhány szép példányt, ami 
a fantáziámat izgatta, — és ezáltal 
belevésőáött.

Azt hiszem, a 40—60-as évek
ben adták ki az összes magyar író
kat (régi magyar népköltészet, nép
mesék összegyűjtve, aztánBerzsenyi,

Gvadányi, Csokonai, Garay, Tompa 
stb. föl Vörösmarty-ig) abban a bi
zonyos zöld borítékban piros betűk
kel. Mind megvolt Papának, — s em
lékszem, — mint gyereknek Csoko
nai Dorottyába volt a kedvencem. 
Esténkint Papa, Mama fel szoktak ol
vasni egymásnak, s nem tudom, az 
én kedvemért-e, vagy nekik is ked
vencük volt? — de legtöbbször azt 
vették elő és én olyankor egész bol
dog voltam. Szinte benne éltem a 
levegőjében. Láttam Dorottyát, a haj
dút, összes zsinóraival és ételeket, 
ruhákat, szobákat; minden élt ben
nem és körülöttem.

Csokonait egyáltalán rendkívül 
szerette Papa.

Ugyanilyen zöld borítékba kötve 
voltak meg neki Paul de Kock ösz- 
szes munkái és Béranger is. Paul de 
Kock-on rengeteget mulattak. Milyen 
a korkülönbség ! Én halálosan untam. 
Pedig szerettem volna olvasni, — 
mert tudtam, hogy nem illik, — mégse 
ment. „Quand mérne“ nem ment.

Ellenben határtalanul izgatott nö
vekedő éveimben s éjszakáimat vé
gig kísértette Gavarni. Világos zöld 
füzetekbe volt kötve. Sok, nagyon 
sok ilyen Gavarni-illusztrációs füze
tünk volt.

Párizs vidáman és borzasztóan; — 
táncoló,részeg, potrohosbourgeois-k,
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féktelen debardeurök, — a színházak, 
mulatóhelyek, utcák élete, le egé
szen az éjjeli szörnyűségek, kórházi 
rémképek, kártyabarlangok rejtel
meiig.

Akkor még nem tudtam, hogy azok 
szépek, — de megigéztek, muszáj 
volt néznem őket.

Egy gyilkos miatt, aki az ágy alul 
bújik ki késsel a kezében és vigyorog, 
két hónapig nem aludtam. De nem 
mertem elárulni, mi bajom van.

Az illusztrációkról beszélve, — 
eszembe jut Papa egyik büszkesége: 
Okén nagy természetrajza számta
lan kötetben. Ma már nem igen isme
rik, azt hiszem. Akkoriban nagyon hí
res volt. Párezer állat színesen, nagy
ban. Minden, ami él, — sőt néha még 
több is, — mert a jó Okén úr nem 
elégedett meg az Úristen fantáziájá
val, hanem adott neki kölcsön a sa
játjából is. Különösen az akkor még 
kevésbbé ismert forró égövi mada
rak, halak, hüllők világában eresz
tette meg a képzeletét.

Micsoda szörnyetegeket és csoda
szép madarakat teremtett a papi
roson!

Emlékszem egy madárra, amelynek 
nem volt lába, csak szárnya és farka 
és csak nyíló virágok kelyhében él. 
Egy másik pedig, amelyiknek egy 
nagy lant a farka ragyogó színű tol
iakból s ha fúj a szél, — gyenge, — 
de földöntúli szép hangokat hallat.

Elképzelhető, hogy ezek voltak a 
kedvenceim.

(De nem tudom, Papának is nem-e,
— és ő is nem hitt-e bennük, mert 
sokszor rajta kaptam, gyönyörködik 
bennük . . .)

De legkedvesebb képeskönyve Pa
pának a Le tour du Monde volt.
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Megvolt neki a teljes, — és leszá
mítva fantáziájának kéjútazásait, — 
nagy hasznát is vette írás közben. 
Sok földrajzi, helyrajzi, néprajzi ada
tot szerzett magának belőle.

Nagyon, nagyon szerette a szép 
illusztrált könyveket.

Milyen büszke volt a Doré-jaira! 
Talánösszes munkái megvoltak neki. 
A francia népmeséktől egész a Don 
Quijote-jáig. Sőt, gyönyörű Bibliája 
is, díszkötésben, ezüst csattokkal. 
Volt azután Mamának egy végtelen 
érdekes francia könyve : Histoire de 
la Mode. Az akkori könyvpiac leg
hatalmasabb, legdíszesebb ruha-, bu
tor-, lakás- stb. történelme. Tündér vi
lág volt szépre éhes gyerekfantá
ziámnak.

Ugyancsak nagyanyámé volt a 
nagy illusztrált Shakespeare, sok kö
tetben. Hogy ezt ki illusztrálta, már 
nem tudom.

Az csodálatos, — hogy Papát, aki 
fiatal korában festőnek készült — 
valahogy nem érdekelte a képzőmű
vészet. Legalább is arra vall, hogy 
képzőművészeti munkái egyáltalán 
nem voltak. Kiállításokra se járt, 
múzeumok, képtárak se nagyon iz
gatták.

Három festőért lelkesedett csak, — 
emlékszem: Verescsaginért, Munká- 
csyért és Ligeti Antal naplementés, 
sivatagos, romos képeiért.

A festők valahogy nem tudták a 
fantáziáját kielégíteni, — csak az il
lusztrátorok.

Azokért rajongott.
Szép régi Hogarthjai is voltak, s 

egy régi Lavaterje.
No és azután az utazások!
Megszámlálhatatlan, kisebb, na

gyobb, mégnagyobb, híres, kevésbbé



híres útleírás, képekkel és képek 
nélkül.

És az égboltozat!
Hány csillagászati könyve volt!
És hány természettudományi!
És hány történelmi !
Hisz néha 5—6 könyvet tanulmá

nyozott egy-egy regénye írása köz
ben.

Aztán mémoire-ok, külföldi fordí
tások ; egy világ, egy egész világ volt 
ez a könyvtár.

És — amit legelői kellett volna 
említenem — egy egészpolctelerégi, 
megsárgult papirosú bibliákkal. A 
Káldy, Károlyi és nem tudom még 
hány.

És legeslegvégül, ami azonban 
egyik legnagyobb büszkesége volt: 
egy szakácskönyv a XVI. századból!

Esténként, — ha jó kedve volt — 
felolvasott belőle, főztünk theoriá- 
ban: bizony meg is próbálta néha a 
régi-régi ételeket. De jók voltak!

Valahonnan Erdélyből küldte Pa
pának egy lelkes honleány.

Az Isten áldja meg érte, mert sok 
rossz hangulatot elmosolygott a Jó- 
kai-ház felett az az ódon fedelű, ke
délyes szakácskönyv . . .

Régen volt; — tán nem is volt igaz 
mindez. Tán csak álmodtam.

Olyan régen volt, s valahogy még 
régebbnek tűnik fel, amint most visz- 
szamerengek . . .

Miért vagyok asszony, szórakozott, 
bohém, tudatlan !

Milyen érdekes katalógust csinál
hattam volna.

És így, — csak kusza képekről be
szélek.

Bocsássanak meg!
özu. Feszty Árpádné 

Jókai Róza.

RÁKOSI JENŐ KÖNYVTÁRA

j  u t a s d  meg a könyv
tárad és megmon
dom, ki vagy. Nem 
tudom, van-e eféle 
aforizma a magyar 
mondások gyűjte

ményében. De ha nincs, hiányzik 
belőle. Mert ahogy madarat tolláról, 
embert barátjáról, úgy — különösen 
írót — könyvtáráról lehet megismer
ni. Különösen írót, mondom, mert az 
író műhelyének a könyvtár olyan fon
tos kiegészítő része, amely olvasó
kedvén, hajlamain, érdeklődésének 
körén túl felkészültségét is elárulja. 
Gyakorta forgatott, sokat lapozott 
könyvei: munkaeszközök, a múlt ál
tal megszerzett anyag és mesterség
beli készség őrízői, sokszor rejtett 
rokonságok, szellemi családfák zeg
zugos elágazásának nemeslevelei. 
Mindenesetre azt a folytonosságot 
jelzik, amely az irodalomban a mát 
a tegnaphoz kapcsolja. Amellettmin- 
díg közelebb visz egy ilyen meghitt 
könyvtár ismerete gazdájának, az író
nak megismeréséhez is. Mindig jel
lemző : milyen szerzők munkái között 
keres frissülést pihenő óráiban a te
remtőfantázia s Anatole France, Wil
de vagy Zolaírói portréjának jellemző 
vonásai bizonyára még élesebben, 
még tisztábban, még több finom ár
nyalattal gazdagodva vetítődnének 
elénk, ha seregszemlét tarthatnánk 
mindamaz auctorok fölött, akikkel 
ezek az írók naponként barátkoztak?

Nem fölösleges fáradság s nem 
puszta hiú kíváncsiság tehát betekin
teni, hacsak futólag is, egy ilyen dol
gozószoba szomszédságában meg
húzódó könyvtár szekrényeibe. Pil-
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lanatok alatt kavarog át rajtam mind
ez a meggondolás, míg Rákosi Jenő 
gondos rendben tartott, jól katalogi
zált, könnyen áttekinthető könyvtá
rát nézegetem. A Lisznyai-utcai villa 
egyik kertre néző szobájátbarna pol
cok borítják egészen a mennyezetig. 
Az abc betűivel jelzett polcokon 
könyvek tömött sora, mintegy hét
ezer kötet. Háromnegyed részében 
magyarnyelvű anyag. A gyűjtemény
nek alig egy negyedét teszik német, 
francia, angol és spanyol munkák. 
De talán nem is egész helyesen mon
dom, hogy gyűjtemény. Rákosi Jenő 
maga tiltakozik ellene: Nem vagyok 
én gyűjtő. Se pénzt, se könyvet nem 
gyűjtöttem soha. Ez a kis könyvtár 
csak úgy magától lett és szaporodott 
fel, szinte anélkül, hogy észrevettem 
volna. Mikor aztán már több polcra 
kezdett sorakozni, a húgom hozzálá
tott a katalogizálásához. Hát így lett 
nekem könyvtáram . . .

Az anyag túlnyomó része szép- 
irodalmi, irodalomtörténeti, esztéti
kai művekből áll. De van bőven tör
ténelmi és politikai munka is, ami ter
mészetes Rákosi Jenőnél, a legna
gyobb magyar publicistánál. Külön 
szekrényt foglalnak el Széchenyi, 
Deák, Kossuth, Eötvös, Andrássy stb. 
hatalmas kötetei. Mellettük egy má
sik csoport: csupa dedikációs tiszte
letpéldány, magyar íróktól, költőktől 
és tudósoktól. Fenn a magasban, az 
egyik polc tetején a Brockhaus Lexi
kon teljes első kiadása, amely a tizen
kilencedik század legelején jelent 
meg. Általában feltűnnek az encik
lopédikus munkák, amint az egy sok
oldalú, polihisztor természetű íróhoz 
illik is.

Úgynevezett „szép“ könyvei, bib
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liofileket gyönyörködtető ritkaságai, 
régi princepsei nem igen vannak Rá
kosi Jenőnek. De elvétve azért akad 
ilyen is: latin auctorok, tizennyolca
dik századvégi magyar írók fordítá
sában. Ezekre az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés pincéjében buk
kant a könyvtár illusztris gazdája. 
Ott hevertek krudában, ő aztán ki
válogatta és beköttette őket. Külön
ben Rákosi Jenő könyvtárának túl
nyomó része kötött könyvekből áll. 
Egyszerű, erős, praktikus könyvtári 
kötések árulkodnak a gazda rend- 
szeretetére és puritánságára. Semmi 
henye dísz, semmi fölösleges cifra
ság nincs itt, mégse rideg ez a ko
moly bibliotéka.

Az ajtó mellett balra harminchat 
kötet Shakespeare sorakozik, bordó 
vászonkötésben. Amerikai kiadás, 
színes illusztrációkkal s bő kommen
tárral. Minden kötet csak egy darab
ját zárja magába az avoni hattyú
nak, akinek Rákosi Jenő tudvalévőén 
egyik leghivatottabb magyar tolmá
csa. Ezenkívül mégnégy-ötteí jes Sha
kespeare akad itt: magyar, német, 
francia és angol nyelvű. Egy alig 
araszos, négyszegletes fa-szekrény
kében van a teljes miniatűr Shake
speare, minden liliputi kötete puha 
antilop-bőrbe kötve. Persze nem hi
ányzik Rákosi Jenő könyvtárából az 
az egykötetes teljes Shakespeare 
sem, amely a papírkészítés és a ti
pográfia fejlettségének egyaránt dia
dala. Igaz, hogy parányi betűit csak 
nagyítóval lehet olvasni, viszont az 
egész Shakespearet úgy zsebrevág- 
hatod, akár valami vaskosabb no
teszt. Talánmondanomsem kell, hogy 
a nagy William ma is legkedvesebb 
írója Rákosi Jenőnek. Shakespeare



és Goethe — mondja kérdésemre 
mosolyogva — bizony én már csak 
őket, a régieket szeretem. Ott feküsz- 
nek íróasztalomon s mindennap ol
vasok belőlük néhány oldalt. Néha- 
néha meg Aristophanest forgatom...

De azért a mai magyar irodalom 
újságai sem kerülik el a nyolcvankét 
éves Rákosi Jenő fáradhatatlan, har
cos figyelmét. Ezeket úgy hívja: az 
én kötelező olvasmányaim. Saját mü
veit nem látom sehol a polcokon. 
Szerényen eldugva lapulnak bizo
nyára valamelyik szekrény mélyén. 
Az a sok ragyogó újságcikke sincs

összegyűjtve, amely korszakot jelent 
a magyar újságírás történetében s 
amelynek száma még ma is nap-nap 
után növekszik.

A könyvtár egyik csupasz falda- 
rabkáján selyemre festett férfiportrék 
színesednek: Szilágyi Dezső, Gyulai 
Pál, Arany János, az idősebb And- 
rássy, Ghyczy, Horváth stb. Elköltö
zött kortársai, néhai személyes jóis
merősei, barátai a mesternek. Szom
szédságukban a polcon megintköny v 
és könyv. Hátukon csillog az apró 
aranybetű: Seribe, Labiche, Molière, 
M usset. . .

Kárpáti Aurél.
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