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Akár régi, akár kortársakkal megesett dolgokat jegyez le az író, a szerzőn nem 
kérhető számon a pontos, valósághű megörökítés. Sem az ókor, sem napjaink 

hálószobatitkai, pletykái nem ellenőrizhetők, miután nem első kézből jutnak a kró-
nikás fülébe. Nincs az a kulcslyuk, melyen át rálátásunk lenne egykori pamlagokra, 
titkos légyottokra. Ám testőrök és ügynökök hada sem képes megakadályozni, hogy 
hamarvást elszivárogjanak hozzánk az uralkodó família viselt dolgai, hogy bizalmas 
beavatottként merészen vegyük szánkra a kitudódott pajzánkodásokat. 

A történet nem a jólértesültségen, nem a tényszerű, hiteles leíráson alapszik; 
sokkal inkább a megszépítő, ezt-azt kiszínező, avagy eltorzító képzelet szövi a – ked-
vünkre való – mesét. 

Az ógörög királyi pár meglesett ölelkezéséről tudósító historikus szavát épp-
oly komolyan kell venni, mint a mai mesefákét. A felcsipegetett hírmorzsák a me-
sélgetéssel, hagyományozással műalkotássá – s nem pedig tudományos dolgozattá 
– állnak össze. 

Hogy megidézhessem a száz év előtti boldog békeidők mulattató eseményeit, 
rézmetszetes, ódonsárga újságok és könyvek tömkelegét lapozgattam. (Még a ko-
mor – Grill-féle – bűnügyi döntvénytárak sincsenek humor híján.) De a legbecse-
sebb kincs az, amit élőszóban kaptam. A nagy idők rég porladó tanúival még eleven 
korukban, állapotukban volt szerencsém találkozni: a zentai Jankai Vendelin, a bécsi 
udvar kályhásmestere az ötvenes években az apámék tartotta szövetkezeti kocsma 
törzsvendége volt. A birodalmi fővárosból nyájas, finom modort hozott magával; 
hatévesen rögzült bennem tanító bácsis féltése, ahogyan óvott a görnyedt testtartás-
tól, és ki mást állított volna példaképül elém, mint kenyéradó gazdáját, őfelségét, aki 
élete utolsó évében is, a nyolcvanhatodikban, a schönbrunni sétányon hetvenöt cen-
tiseket lépve egyenes derékkal járt. Majszter Jankai csak ifjúkora csodás Bécsének 
tiszteletét égette fogékony gyermeklelkembe, míg egy későbbi véletlen útitársam, bi-
zonyos Zilahy Lajos, aki elbeszélőként már régóta a világhír szárnyán, velem pedig 
a Szeged–Szabadka, illetve Szabadka–Újvidék buszjáraton közlekedett, a háromórá-
nyi együttlét alatt kíváncsi kérdéseimtől ösztönözve belemelegedett a mesélésbe. 

Zilahy-élményemről néhány éve terjedelmesen írtam az újságban, de az írói 
arcképből elhagyhatónak, mellőzendőnek tartottam a hírneves epikustól hallott, 
harmadik személyre vonatkozó csattanós történeteket. Most, negyvennégy évvel 
közös utazásunk után jött el az ideje annak, hogy az útitársamtól átvett vicckurta-
ságú vázlatból adomát kerekítsek. Nem tudom, hogy Zilahy honnan vette a fabulát, 
sokadik közvetítőként ki mindenkinek, hányféleképpen mesélte el, s ő maga megír-
ta-e?

Alább arról lesz szó, hogy Ferenc József császár miként szűrte össze a levet egy 
kikapós magyar színésznővel. Az öt sorban elmondható eset karcsúsága megengedi, 
hogy – nem egészen érdektelen – bevezetőt kanyarítsak hozzá.

A spanyol ági Habsburgok a 16. században kialakították azt a merev udva-
ri szertartásrendet, amelyet kötelező tantárgyként oktattak a kékvérűek körében, s 
amely szigorú előírásaival szabályozta az uralkodó és a nemesi előkelőségek minden 
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lépését. Ez a spanyol etikett az udvari és a magánéletre egyaránt rátelepedett. Az ifjú 
herceg nem választhatott magának tetszése szerinti feleséget, s ha már egyszer meg-
házasodott, csakis az előírt ceremónia betartásával „környékezhette meg” hitvesét. 
A kijelölt napon és órában a főudvarmester – a gyertyát és vizes palackot magával 
hozó két főúrral együtt – kísérte a királyt a tett színhelyére. Állami hivatalnokok és 
páncélos vitézek tömör sorfala között vonultak el. Eközben a királyné a maga főud-
varmesterével ugyancsak az udvari léhűtők bámész tömege előtt andalog a király 
fogadására szolgáló helyiség felé. Aztán a mennyezetes ágy szenvedélyes megnyikor-
gatása után az előírásos módon történt a visszavonulás.

Az udvari viselkedéstan főbb elemei a Habsburg-császárság végéig megma-
radtak, de a szabályok olykor kirívó felrúgását a kezdetektől fogva elkövették. Már az 
etikett első kifundálója, megalapozója – V. Károly (1500–1558) – se élt saját regulái 
szerint.

Alighanem a maga kicsapongásait vélte egyensúlyba hozni az erkölcsi parag-
rafusok megfogalmazásával.

Úgy három évszázad múltán egy fiatal főherceg már jórészt túlesett a zord 
papi, katonai, tanári dresszírozáson, amikor egy napon szigorú és céltudatos any-
ja, Zsófia főhercegasszony is elővette, és a francia nyelvlecke helyett egy – orvosilag 
szűznek találtatott – zsenge baronesszel röpke percekre össze óhajtotta boronálni. 
Az „önfeláldozásra” előkészített kislány csak nagy sokára tudta megvilágosítani jö-
vetele céljáról a nemes úrfi elméjét, s a megszabott idő lejárt anélkül, hogy a kettős 
szűztelenítés megtörtént volna. Ferenc Jóskánk végül buja előélet híján is beevezett 
a boldog szerelmi házasság révébe. Csakhogy a felséges nej imígyen szedte versbe 
szexuális hitvallását:

 
Mit nekem szerelem, mit nekem bor,
Mind a kettőtől rám tör az undor!

Ehhez is tartotta magát Erzsébet királyné; jóformán csak utódot, trónörököst 
biztosítandó hajolt meg a birodalmi államérdek előtt, máskülönben változatos ürü-
gyekkel rekesztette ki urát hálószobájából. A ceremóniamentes bajor környezetből 
jött ifiasszonyt az udvari kötöttségeket minduntalan számon kérő anyós – egy sze-
mélyben nagynéni –. Zsófia, a császár anyukája igyekezett betörni, aminek Ferenc 
József itta meg a levét. Holott ő a kéjek kelyhére vágyott, hasztalan. Az erényes, hideg 
bálvány oldalán amúgy sem lehetett része pikáns csínyekben. Sziszi önimádata le-
hetetlenné tette az önfeledt odaadást, szépségféltő igyekezetében kóros koplalással, 
erőltetett gyalogtúrákkal fogyókúrázott, végül a családi pörpatvarból menekülve 
gyakran odahagyta Bécset, örökös külországi bolyongásra adta fejét, árvaságra, ri-
deg magányra kárhoztatva férjét és gyermekeit. (A szeretetlenség okozta neurózis 
különösen Rudolf fiacskáján ütközött ki a későbbiekben.) 

A még ifjú császár házasságának ötödik évén túl más nők karjaiban keresett 
vigaszt. A keresés nem az ő dolga volt; a főudvarmesteri hivatal válogatta ki a meg-
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felelő hölgyeket. Az ágyasjelöltek között jócskán akadtak színésznők, balettkari – és 
más, kiszolgáltatott helyzetben lévő – lányok. A procedúra orvosi vizsgálattal foly-
tatódott, és anyagi ellenszolgáltatással fejeződött be. Közben lezajlott az excellenciás 
úr szerelemmentes, udvarlás nélküli kielégülése.

A modern kor küszöbén a királyok és hercegecskék – alkalmi kapcsolataik-
hoz – mintha a költőkre sandítva választottak volna maguknak nőideált; amazok 
megverselték a perditát, az „utcasarkok rongyát”, a koronás fők pedig szintúgy oda 
voltak a feslett erkölcsű színpadi dívákért. A maguk osztályában semmi esély sem 
volt diszkrét kapcsolatra, éltek hát a hatóságilag lebonyolított kerítéssel, prostituá-
lással. A kirakatban élő főrendiek sarkában állandóan ott koslattak a sajtóhiénák, 
ám ha a házastársi ágyban hoppon maradt nemes úr egy polgárasszonnyal teremtett 
bizalmas viszonyt, azt titokban megtehette. Egy magára valamit is adó herceg, avagy 
király elegáns belvárosi lakást vásárolt, ajándékozott kedvesének, s a bőkezű gavallér 
a bokros, jótékony homályú sétány végén bármikor benyithatott a rejtekajtón szere-
tőjéhez. (Vajda János Húsz év múlva című versének Ginája nem az egyetlen volt, aki 
Bécs előkelő kerületében, Hietzingben kapott lakot hercegi kitartójától.)

Ferenc József császár ugyanott, Schönbrunn szomszédságában, egy-egy fé-
nyes villával jutalmazta meg az őt másfél évtizedre kegyeibe fogadó, férjezett, unat-
kozó háziasszonyt, Anna Nahowskit, majd pedig a császári párral barátságot ápoló 
Schratt Katalin színésznőt. Miután a magányos államférfiú szívében egy életre lehor-
gonyzott a nagyvilági nő, elődje, Anna, busás végkielégítéssel elbocsáttatott, emezt 
pedig alkalmanként tekintélyes pénzösszeg és vagyont érő ékszer illette. Szerencsére 
nem minden fölcsípett hölgyike jelentett ekkora terhet az államkincstárnak.

A magyar színpadi világ – mára elfeledett nevű – egyik, virágjában tündök-
lő hullócsillaga annyira megszédítette az ötvenedik életévéhez közeledő uralkodót, 
hogy a nemes vad behálózása nem maradhatott el. A kabinetirodában alkalmazott 
honfitársunk volt a közvetítő. 

A kikapós menyecske vonakodás nélkül elfogadta az invitálást, és délután 
ötkor hagyta magát a Burg egyik kicsi szobájába kalauzolni. Csakhamar nyílott a 
magas fehér ajtó, és jelenésszerűen közeledett hozzá egy tábornokias, rendjelekkel 
borított, kardot viselő, örömös fénnyel csillanó, kék szemű öregúr. Szavak helyett 
csak fejet hajtott, sarkantyúit összeüté, és máris a posztópantalló gombsorán bab-
rált, majd pedig a sezlonra döntve és dőlve izgatott szuszogással átküzdötte magát 
a fodros textíliák túloldalára, épphogy magához ragadta az illatos üde testet, ám 
nyúliramban máris eltaszította, gombolkozott újra, fölállt, távoztában is néma tisz-
telgéssel bólintott és bokázott. 

Alig pár nap múltán a „kerítésügyi udvaronctól” flancos borítékban zizegő 
bankók érkeztek a művésznő címére. A színháznál egyévi fizetést kitevő összeget 
sértett önérzettel passzolta vissza a feladóhoz e szavak kíséretében: „Tudassa a király-
lyal, hogy nekem csak a színpadi munkáért jár fizetség, és mivel prosti nem vagyok, 
Őfelsége nem tartozik elszámolással hazafias szolgálatomért.” 
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