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A  KIRÁLYNÉRÓL  (1887)
 

Ámbár az utolsó négy évtized alatt többé-kevésbé kö-
zelről ismertem legnagyobb részét azoknak, akik mo-
narchiánk politikájában kiváló szerepet játszottak, s az 
ezen idő alatt előfordult történelmi események kelet-
kezésére s fejlődésére nézve némely fontos és érdekes 
részleteket tudok, amelyek szélesebb körökben aligha 
ismeretesek, mégis mindenkor nagyon óvatos voltam 
a jegyezgetésben. Nem bízom a papírban, mely olyan, 
mint a hűtelen nő: midőn azt gondoljuk, hogy legjob-
ban őrizzük, egyszerre csak azon vesszük észre ma-
gunkat, hogy eltűnt és – elárult. Hiszen minden elővi-
gyázatom dacára megtörtént, hogy 1860. március 3-án  
a bécsi rendőrség két liszteszsákkal vitte el tőlem azon 
összes leveleket, amelyeket 1849 óta megőriztem volt,  
és mellesleg mondva, mai napig sem kaptam azokat 
vissza. Szerencsére oly nagy halmaza volt ez a magyar 
nyelven írt leveleknek, hogy még akkor is, ha az ösz-
szes bécsi rendőrségi személyzet e nyelvet bírja, hóna-
pok alatt sem lettek volna képesek e leveleket elolvasni,  
s talán csak ezen körülménynek tulajdonítható az, hogy 
akkoriban a levelek íróinak egyikén sem esett semmi 
baj. Az egész papírhalmaz alkalmasint olvasatlanul 
vándorolt valamely papírmalomba, kivéve az épp akkor 
tollam alatt levő két tudományos munkának kéziratát, 
melyet csakis úgy kaphattam vissza, hogy határozottan 
tudattam a rendőrséggel, miszerint az illető kiadóval 
szemben tetemes bánatpénz fizetésére köteleztem ma-
gamat, ha a kéziratot a megszabott idő leteltével át nem 
szolgáltatom, és így, ha a rendőrség vissza nem adja, 
neki lesz szerencséje ezt az összeget megfizetni. 
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Azóta természetesen még jobban irtóztam a jegyez-
getéstől, és kivételt csak egyetlen egy esetben tettem, 
tudniillik arra az időre nézve, midőn szerencsém volt 
naponkint királyné őfelsége előtt megjelenhetni. Mert 
minél jobban ismertem meg ezen úgy szellemére, mint 
szívére nézve  egyaránt kitűnő fejedelmi asszonyt, any-
nyival élénkebb lett bennem a kívánság, hogy vala-
mikor az ő teljes jellemrajzát megírjam. Nem tettem 
azonban ezt eddig, s alkalmasint ezentúl sem fogom 
tenni. A mindennapi folyó munka oly nagy mértékben 
veszi igénybe időmet és erőmet, hogy ily feladatot meg-
oldanom úgy, ahogy én azt képzelem, többé nem lesz 
lehetséges. Jegyzeteimből időközben egyet-kettőt köz-
zétettem már évekkel ezelőtt azon lapban, melyet szel-
lemdús barátném, Pulszky Polyxena úrhölgy valamely 
jótékony célra kiadott;1 azóta hozzájok nem nyúltam, 
és csak most vettem azokat ismét elő, midőn e folyóirat 
tisztelt szerkesztői tudatták velem, hogy nagyon szeret-
nének a magyar királynéról cikket hozni, de oly írótól, 
akinek szerencséje van őfelségét személyesen ismerni, 
és engem szólítottak fel ily cikk megírására. Teljesítem 
ebbeli kívánatukat tiszta tudatában annak, hogy amit 
nyújtok, irodalmi értékkel nemigen bír, és ha egyálta-
lában érdekes, az érdekességet csakis azon kitűnőség-
nek köszönheti, akiről szó van, és aki valóban megér-
demelné, hogy hazánkban jobban ismernék, mert  
e haza határtalan, soha teljesen le nem róható hálával  
tartozik neki. 

Mikor jutottam én a királyné közelébe? Ez oly kérdés,  
melyen annak idején igen sokan törték fejőket,  anélkül 
hogy arra a feleletet megtalálni képesek lettek vol-
na. Én magam is csak később tudtam meg, miképp 
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történt a dolog, de nem mondhatom meg ma sem;  
mert én szabadon rendelkezhetem saját titkaim fe-
lett, de a másoké fölött nem. Tény az, hogy boldogult  
Majláth György, akkori udvari kancellár, aki köztudo-
más szerint igen zseniális, de határozottan konzerva-
tív államférfiú volt, egyik reggel egész felháborodás-
sal jött be egyik udvari tanácsosának szobájába: 

– Tudja-e ön – kérdé ismeretes éles hangján –, hogy 
az a Falk, aki a Pesti Naplóba ír, most minden nap-
királyné őfelségéhez fog járni?

– Hallottam – válaszolt az udvari tanácsos.
– És nem tudja ön – kérdé tovább Majláth –, kinek  

a műve ez?
– Ha excellenciád nem tudja, én nem tudom – vála-

szolt az udvari tanácsos a legártatlanabb arckifejezés-
sel. Pedig – ezt ma már elárulhatom – ő volt egyike 
azon keveseknek, akik csakugyan tudták. 

Másnap Majláth György ismét megszólítja ugyanazt 
az udvari tanácsost:

– Most már tudom – monda –, hogyan történt ez  
a dolog! Ezt Eötvös Pepi csinálta, hogy bennünket  
bosszantson.

Pedig „Eötvös Pepi” ebben a dologban éppoly ártat-
lan volt, mint Majláth Gyuri, amint ez kétségtelenül 
be fog bizonyulni, ha egyszer a boldogult bárónak 
hozzám írt levelei nyilvánosságra jutnak. 

Külsőleg a dolog lefolyása ez volt: 1866 szeptem-
berében – én akkor a bécsi első takarékpénztár tit- 
kára voltam, s éppen visszatértem volt rendes sza-
badságutamból –, kevéssel az osztrák–porosz háború  
lefolyása után, egyik napon beállít hozzám egy csi-
nos fiatalember, s átadja Königsegg grófné, Erzsébet 
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császárné akkori főudvarmesternőjének látogató-
jegyét azon üzenettel, hogy a grófné arra kér: láto-
gatnám meg őt másnap déltájban. Fogalmam sem 
volt, vajon mit kívánhat tőlem a grófné, akit nem is-
mertem, sohasem láttam, kivel soha semmi néven 
nevezendő összeköttetésben nem állottam. De nem 
sokat törtem rajta a fejemet, gondoltam magamban:  
 „Qui vivra verra!” Másnap tiszteletemet tettem a gróf-
nőnél, aki engem nagyon udvariasan, de meglehe-
tősen hidegen fogadott. Szép asszony volt, s igazán 
impozáns női alak. Rövid szavakban tudatta velem, 
hogy császárné őfelsége – királynéról akkor még 
nem volt szó – tőlem kívánna oktatást nyerni a ma-
gyar nyelvben és irodalomban. Kérdé: vajon hajlan-
dó vagyok-e ezt a missziót elfogadni? Erre kijelentem, 
hogy hála Istennek régen túl vagyok ugyan azon az 
időn, amikor még órákat kellett adnom, de őfelsége 
kívánatát magamra nézve nemcsak parancsnak, ha-
nem kitüntetésnek tekintem, s amennyire gyönge 
erőm megengedi, iparkodni fogok a felség bizalmá-
nak megfelelni. Erre a grófné utasított, hogy a kö-
vetkező napon déli egy órakor jelentsem magamat:  
 „in der Kammer Ihrer Majestät”, és ezzel az audienciá-
nak vége volt. 

Másnap elmentem a Burgba, és egy kis kérdezős-
ködés után csakugyan megtaláltam az épületnek azt  
a részét, amelyben őfelségének „kamarája”, azaz lak-
osztálya volt. De midőn az első terembe léptem, mely-
ben néhány előkelő hölgy társalgott, azonnal elémbe 
jött egy fekete frakkos egyén, aki, midőn nevemet 
megmondtam, ismét levezetett ugyanazon a lépcsőn, 
melyen feljöttem volt, átment velem azon kis udvarra, 
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mely a Schaufler utca felé szolgál, és fölvezetett egy 
másik lépcsőn a császári vár ama részébe, mely köz-
vetlenül a nagy óra alatt fekszik.

– Őfelsége nem akarja, hogy ön bármi ceremónia ál-
tal zsenírozva legyen – mondta útközben az én fekete 
frakkosom, – azért azt parancsolta, hogy ön mindig 
ezen az oldalon menjen fel hozzá, ahol kívülem senki-
vel sem fog találkozni.

Megvallom, hogy a felséges asszonynak ezen gyöngéd 
gondoskodása igen kellemes hatást tett reám, még 
mielőtt szerencsém lett volna vele színről színre ta- 
lálkozhatni. A második emeletre fölérve, és csak-
ugyan anélkül, hogy egy emberi lelket láttunk volna, 
az a komornyik- vagy ajtónállóféle ember – hivatalos 
címét mai napig sem tudom, de gondolom, hogy  

„Leibkammerdiener” volt, különben igen művelt mo-
dorú férfiú – a folyosóról mindjárt benyitott egy tág 
szalonba, mely első percben csakugyan meglepő be-
nyomást tett reám, mert annak közepén egy gyer-
mekasztal állott apró székekkel, és a szoba különben 
is tele volt játékszerekkel, melyeket részletesen meg-
nézni is volt alkalmam, miután a komornyik óráját 
kihúzva, fontos, hivatalos arccal mondta: 

– Még öt percig várnunk kell, még nincsen egy óra.  
 – Aztán hozzátette: – Ez a „családi” szoba, ahol a felsé-
gek a gyermekekkel játszani szoktak. 

A sok csecsebecse közt figyelmemet lekötötte egy 
miniatűr katonacsoport, mely porcelánból készült,  
s az osztrák hadsereg minden fegyvernemét tüntet-
te fel a múlt századtól kezdve a legújabb korig. Ezek  
a tarka egyenruhák történelmileg is érdekes látványt 
nyújtottak. A komornyik állítása szerint e gyűjte-
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ményt Ferenc József császár és király még mint kis-
gyermek saját apjától kapta, és most (illetőleg vagy 30 
évvel ezelőtt) a legújabb korig kiegészítve az akkor 
nyolcéves Rudolf fiának ajándékozta. 

Ezalatt a fölöttünk levő nagy toronyóra egyet ütött, 
a komornyik kinyitotta a jobbra eső ajtót (a balra eső 
félig nyitva volt, és a szomszéd teremben király őfel-
ségét láttam íróasztala mellett dolgozni), és nevemet 
kiáltva, engemet bebocsátott. Az előbbinél sokkal na-
gyobb; egyenszög alakú terembe léptem. A burgud-
varra nyíló, elég hosszú, bal oldali fal közepe táján két 
ablak közt egy kis asztalka állott s szemben egymással 
két szék. Az egyik előtt őfelsége állott, a terem túlsó 
végén pedig, az utolsó ablak mélyedéséből Ferenczy 
Ida okos kis feje kandikált ki, pajkos mosoly közben 
szép fogait villogtatva. A felséges asszony, midőn 
magamat meghajtva az ajtó mellett maradtam, köze-
lebb intett, és nyájas mosollyal, halk hangon, de tiszta 
magyar kiejtéssel megköszönte készségemet, mellyel 
kívánatának teljesítésére vállalkoztam. Ezután leül- 
tünk az egymással szemben álló két székre, és úgy 
láttam, hogy őfelsége most tőlem várja az első szót. 
Ismételtem őfelségének, mennyire boldognak érzem 
magamat, hogy bizalma felém fordult, s hogy csak  
attól félek, miszerint nem leszek képes az ő várakozá-
sának megfelelni.

– Én ellenkező nézeten vagyok – monda a királyné 
nevetve.

A szívélyes fogadtatás által bátorítva, arra kértem 
őfelségét: legyen kegyes megmondani, hogy  eddig 
mit tanult és mennyire haladt, hogy aztán ahhoz 
mérjem azt, amire őt még oktatnom kellend.  Őfelsége 

Falk Miksa 09.11..indd   12 2016.09.12.   15:46:06



13

E r z s é b e t  k i r á l y n é r ó l  v i s s z a e m l é k e z é s e k

most elég folyékony magyarsággal előadta, hogy  
a magyar grammatikát megtanulta, nem szerfelett 
nehéz irályú magyar könyveket is megérteni képes, 
de a magyar irályban szeretné magát tökéletesíteni, 
s egyszersmind a magasabb színvonalú magyar iro-
dalommal kívánna megismerkedni. A felség előadá-
sából megértettem, hogy amit ő eddig tanult, az mind 
jó és hasznos volt, de egyszersmind kissé unalmas 
is. Föltettem magamban, hogy ezt a hibát, ameny-
nyire csak lehet, kerülni fogom, s evégre háromfélét 
proponáltam őfelségének; először, hogy én neki élő 
szóval és nagy vonásokban elő fogom adni Magyar-
ország történetét – a távolabb eső korszakokat lehe-
tőleg röviden, az újabbakat részletesebben; másod-
szor el fogom neki hozni, amennyiben azok az ő kis 
könyvtárában meg nem volnának, a legújabb kori 
magyar íróknak kitűnő műveit, ezeket együtt el fog-
juk  olvasni, s én – amennyire szükséges – magyaráza-
tokkal fogok szolgálni; végre pedig megígértem, hogy 
valami érdekes munkát keresek ki, amelyet ő otthon 
lefordíthat úgy, hogy én mindig a legközelebbi órában 
fordítását revideálhassam és arra nézve netaláni ész-
revételeimet megtehessem. Őfelsége nagy örömmel 
fogadta e javaslatomat, és azonnal hozzá is láttunk  
a munkához. Ami a fordításokat illeti, éppen akkor 
jelent meg Arneth által kiadva II. József császár és Ka-
talin orosz cárné levelezése. A levelek francia nyelven 
vannak írva, s őfelsége kettős készséggel vállalkozott 
e levelek fordítására, minthogy ezúton egyszersmind  
a francia nyelvben is gyakorolhatta magát, a levelek 
pedig tartalmuknál fogva is különösen érdekelték őt. 
Mondhatom, hogy nálánál szorgalmasabb tanítványt 
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képzelni sem lehet. Fordításait kékszínűen vonalozott 
papírból álló füzetekbe írta, oly korrekte és amellett 
oly csinosan és tisztán, hogy ezért bármely iskolában 
első eminenssé megtették volna. Még mai napig is saj-
nálom, hogy nem kértem el őfelségétől e füzetek egyi-
két, amely örök emlékét képezte volna ezen feje delmi 
asszony bámulatos szorgalmának, pontosságának és 
rendszeretetének. Csak egyszer történt  kivétel. Egyik 
napon, az óra kezdetén, mikor őfelsége rendesen  
a fordítási füzetet szokta elémbe tenni, a királyné egy 
nem éppen tisztasága által kitűnő itatóspapírféle la-
pot adott át, melynek mindkét oldala irónnal volt te-
leírva. Én bámulva néztem, hogy mi ez, mire a felség, 
csodálkozásomat látva, megmagyarázta a dolgot. 

– Tegnap – úgymond – egész nap mindenféle fogad-
tatásokkal voltam elfoglalva, este udvari hangverseny 
volt, a hangverseny után pedig oly fáradtnak éreztem 
magamat, hogy azonnal lefeküdtem, de akkor eszem-
be jutott, hogy még nem készítettem el feladatomat. 
Elővettem tehát az éji asztalomon fekvő kalendári-
umot, és a fiókból egy plajbászt, kitéptem egy üres 
papírlapot a kalendáriumból, és az abban foglalt me-
sés históriáknak egyikét lefordítottam, hogy ön, ha 
már kötelességemet pontosan nem teljesíthettem is,  
legalább jóakaratomat lássa…

E tényben s ezekben a szavakban oly egyszerű, de 
szívhez szóló szeretetreméltóság rejlik, hogy annak 
hatását a gyöngéd érzelmű olvasóra csak csökken-
teném, ha azt egyáltalán bármiféle magyarázattal 
kísérném. 

E tanórák alig folytak egy-két hétig, és a szoros ér-
telemben vett oktatási jelleg mindinkább háttérbe 
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lépett, annak helyét pedig egy rendkívül kellemes  
és – amennyire ily körülmények között e szót hasz-
nálni lehet – fesztelen társalgás pótolta. Hű marad-
tam ama föltevésemhez, hogy koronás tanítványomat 
ne untassam. Soha egy percig sem feledkeztem meg 
ugyan arról, hogy ki az, akivel szemben ülök, de az 
ezáltal kiszabott korlátokon belől valahányszor vala-
mi ártatlan élez vagy tréfa tolult nyelvemre, én bizony 
azt vissza nem fojtottam, és nagy megelégedésemre 
láttam, hogy őfelsége az ily ötleteken igen jóízűen ne-
vetni képes. Kezdtünk beszélni a napi eseményekről, 
azután úgy lassacskán átmentünk a politikára álta-
lában, s ismét egy pár lépessél óvatosan előbbre ha-
ladva ott voltunk a magyarországi ügyeknél. Itt csak 
annyit mondhatok, hogy még nem találkoztam nővel, 
aki hazánk iránt oly benső szeretettel viseltetett volna, 
mint őfelsége, s ki annak érdekében annyit tett volna   
 – hanem persze hogy tehetett is, mert hiszen császár-
né és királyné volt az, aki ily érzelmekkel viseltetett 
irányunkban.

Nem tagadom, hogy e tekintetben egynémely ha-
zánkfia túlbuzgósága sokszor nem éppen kellemes 
helyzetbe hozott. A sok eset közül csak egyet említek. 
1867. év tavaszán, mikor a koronázás ideje közelgett, 
egynémely különben igen tekintélyes művész és mű-
kedvelő (a levél még megvan, és az illetők neveivel is 
szolgálhatnék) levelet intézett hozzám, amelyben 
nem éppen diplomatikus hangon szóltak bizonyos  
 – nem tudom, valósággal létezett, vagy talán csak kép-
zelt – intrikákról, melyek arra lettek volna irányozva, 
hogy a koronázás alkalmával Liszt koronázási miséje 
elő ne adassék; azután magyarázták ők nekem, hogy 
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ilyen-amolyan befolyásom volna a királynénál, és fel-
szólítottak, hogy e befolyást a Liszt-féle mise előadá-
sának érdekében érvényesítsem. Elvittem magammal  
e levelet őfelségéhez, és nem tudom már, hogy mifé-
le tekervényes utakon, de elvégre is úgy fordítottam  
a beszédet, hogy a levél tárgyát szóba lehetett hoznom. 
Elmondtam, hogy a magyar ember sohasem tud ki-
bontakozni az illúziókból, hogy abból a tényből; mert 
őfelsége tőlem oktatást venni kegyeskedik, mindenfé-
le dolgok keresztülvitelére képesnek hisznek, egyebek 
közt arra is, hogy én őfelségét rábírhatnám,  miszerint 
Liszt miséjének előadása mellett érdeklődjék és amel-
lett szót emeljen. Őfelsége mosolyogva hallgatta végig 
előadásomat – meg vagyok győződve, hogy keresztül-
látott a szitán, – mert végre azt kérdé: 

– Hogyan szól az a levél?
– Felséged engedelmével felolvasom.
A királyné végighallgatta a levelet, és nem szólt sem-

mit. Ezzel a dolog látszólag véget ért, és én többé nem 
is törődtem vele, vajon előadják-e majd azt a misét, 
vagy sem. Körülbelül egy hét múlva kezembe veszem 
az akkor Pesten megjelent, boldogult Frankenburg 
Adolf barátom által szerkesztett 1848 című napila-
pot, és abban egy hosszú dicséretet találok, hogy én 
milyen derék hazafi vagyok, mennyit teszek a hazai 
művészet érdekében, mert íme, az én befolyásomnak 
sikerült kivinni azt, hogy minden udvari ármány da-
cára Liszt koronázási miséje elő fog adatni. Akinek fo-
galma van ama kényes állásról, melyet őfelségénél el-
foglaltam, arról a sok nyílt és titkos ellenségről, aki az 
én akkori szereplésemet nagyon rossz szemmel néz-
te és csak leste az alkalmat, hogy – magyarán szólva 
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 – nyakamat szegje, az el fogja hinni, ha azt mondom, 
hogy ama hírlapi újdonság elolvasásakor úgy éreztem 
magamat, mintha a guta megütött volna. Azonnal le-
ültem s írtam egy rövid nyilatkozatot, melyet a neve-
zett hírlap szerkesztőségének beküldtem, s melyben 
egyszerűen kijelentettem, hogy őfelsége kegyes tőlem 
oktatást venni a magyar nyelvben és irodalomban, de 
hogy ezenkívül nekem semmiféle más szerepem nincs, 
hogy én az ezen körön túl fekvő dolgokba nem avatko-
zom, így tehát a szóban álló ügyről sem tudok semmit, 
annak érdekében nem tettem semmit, nem is tehetek, 
és ha a koronázási mise csakugyan előadatik, amiről 
nincs tudomásom, és amivel nem is törődöm, ebben 
nekem semmi legkisebb részem sincs. Délben azután 
e nyilatkozat másolatát az illető hírlappal együtt elvit-
tem őfelségének, s felolvastam neki, hozzátévén – ami 
egyébiránt a valóságnak megfelelt –, hogy ezen tapin-
tatlanságban én teljesen ártatlan vagyok. 

– Helyesen cselekedett – mondta őfelsége, s ezzel  
a dolognak vége volt. 

Az oktatásra visszatérve, meg kell említenem, hogy 
az újabb kori írók közt nevezetesen báró Eötvös  
József volt az, kinek művei iránt őfelsége a legnagyobb 
rokonszenvvel viseltetett. Talán mondanom sem kell, 
hogy nem a filozófiai és politikai munkák, hanem  
a költemények voltak azok, amelyek leginkább fölkel-
tették őfelsége érdeklődését. E költeményeket egytől 
egyig elolvastuk, és nevezetesen a Végrendelet című kis 
vers volt az, amely őfelségét elragadtatásra bírta. 

– Kár – monda őfelsége, – hogy testvérem, a nápolyi 
királyné nem tud magyarul, mert ő igen élénk érzék-
kel bír az ilyenek iránt!

Falk Miksa 09.11..indd   17 2016.09.12.   15:46:06




