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AZ O L V A SÓ H O Z

Gyűjteményünknek elsősorban szórakoztatás a
célja.Aszemelvényekidőrendifelsorakoztatásanemaztalátszatot
akarjakelteni,hogyittamagyarhumornakmintegyfejlődés-
történetétkívánjukadni.Eztkétokbólsemtehettük.Azegyik
ok:elkellettkerülnünkasokvaskosabb,durvábbtréfát,melya
maikényesebbízléstsértenéscsakatörténetiérzékkelbíró
tudóstérdekelheti,mintkorrajziadat.Amásikok:időtszerűt-
lennektetszik— különösennapjainkban— pl.aíj.századi
vallásosharcokemlékeinekfelújítása,hiszenezekinkábbelszo-
morítók,mintmulatságosaksnemannyiraahumornak,minta
szatíránakszolgáltatják—igennyers—példáit.Némilegtudomá-
nyosjellegűgyűjteménybenhelyettalálhatnakilyenszemelvények,
denemanagyközönségszórakoztatásáraírtkönyvben,melya
múltbólisinkábbaderűsebbszínekettörekszikbemutatni.
Aszórakoztatáscéljahoztamagával,hogyPetőfiésArany

közismerthumoroskölteményeibőlkevesetközöltem.Mindkét
költőműveimamármegvannakalegkisebbfalusikönyvtárban
is.Teljesenazonbanmégsemhiányozhatnakgyűjteményünk-
bőlsígyatőlükvettnéhányszemelvénytegyigenérdekesrész-
szelegészítettemki:PetőfiésAranylevelezésével,melynagyobb
könyvtárakon kívülAranyhátrahagyoltirataiban,tehát
nehezenhozzáférhetőhelyentalálhatómegsaközönségnagy
részeelőttteljesenismeretlen.Pedigezeknekalevelekneksze-
retetreméltósága,humoraésőszinteségeavilágirodalombanis
párjátritkítja.
Amúltszázadvégsokélclapjaközülkettőtmutatokbeegy

párkedveltebbillusztrációval,azelsőmagyarélclapot:aChari-
vari-tsakésőbbiekengyőzedelmeskedő,leghosszabbéletetélt
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BorsszemJankó-t.Mindakettővelazidősebbnemzedéksok
tagjakívánságánakteszekeleget,deazthiszemcsalódásériőket.
Azélcekcsak»szikrák«shamarelhamvadnak.Aminvalami-
kornagyokatkacagtak,aztsajnos,mosolyraisaligfogjákérde-
mesíteni.Atöbbiélclapmégjobbanelavult.Azótaelcsépelt
zsidó-éscigányadomák,időszerűségüketvesztettpolitikaiélcek
éscélzásoktöltikmegőket.
EgyébmondanivalóknakaJegyzetek rovatában

adokhelyet.
Ekönyvmegjelenéseakiadóötletevoltéshálásvagyok

érte,hogyélvezetesmunkáraadottalkalmat.Deváratlanul
haszonnalisjártamunkám,mertahumornakaszatírával
valógyakoriérintkezésemiattszatíránktörténetétisáttanulmá-
nyozvaérdekesadatokrabukkantamsígycsaknemkészenáll
egymásikhasonlóantológiám:ötszázévszatírája
címmel.
Köszönetakiadóknak:azAthenaeum,Dante,Franklin-

Társulat,RévaiTestvérek,SingerésWolfnerírod.Intézet,
StádiumSajtóvállalatnak,hogyszemelvényeinkközlésétolykész-
séggelengedélyezték.
KöszönetetmondokTrócsányiZoltánnak,ökértmeg,

hogysegítségérelegyekemunkában,nagyelfoglaltságamiatt
azonbankénytelenvoltvisszalépniaszerkesztéstől.Deazutánis,
hatehette,segítettnekem.
Legnagyobbköszönettelazonbanazíróknakésazírókjog-

utódainaktartozom,nemcsakén,hanemazolvasóis.Ahumor
gyógyszeréthoztákekönyvbe,hogyaszenvedőket,betegeket,
szomorúakatenehézidőbenfelvidítsák,serősítsék.

Budapest,1942.májusában
KeményfyJános.



X.SZÁZAD



ELŐHANG
LEGRÉGIBBFELJEGYZÉSAMAGYARSÁG

HUMORÉRZÉKÉRŐL

ASANCT-GALLENITÁBOROZÁS.*

Engilbertapátmegmutattalélekjelenlététenehézidő-
ben.Mihelythírejöttaveszélynek,azizmosabbszerzete-
seknekmegparancsolta,hogyöltsenekfegyvert.Ezenkívül
erősítiaklastromcselédségétésmagais,mintazÚrkato-
nája,páncéltöltveafölöttviseliacsuklyátésazövetésa
társainakugyaneztparancsolja.Nyilakatkészítenek,daróc
bólpáncélkészül,parittyákatfonnak,összeillesztettdesz-
kákbólésfűzfafonatbólpajzsfélétcsinálnak,adárdákatés
dorongokatmeghegyezvetűzbenkeményítik.
Egyesekabarátokésacselédségközüleleintenemhisz-

nekahírnekésnem akarnakmenekülni.Menekvőhelynek
kiszemelikalegalkalmasabbhelyetakolostorközelébenés
várépítéséhezfognak.Nehezenmegközelíthetőhelyenemel-
kedettazigenerősvár,megerősítvesánccaléslevágottszál-
fákkal.Gyorsanbeszerzik,amicsakszükséges.Odaviszik
aklastrom kincstárátis,sőtrögtönözvemégkápolnátis
rendeznekbe.Azöregeketagyermekekkelegyüttazapáta
tavontúlra,Wasserburgbaküldötte,melyetszinténszámos
cselédségvédett.
Éjjel-nappaljártak-keltek az őrszemek,hogy előre

jelenthessékazellenségközeledésétabarátoknakéshogy
ezekmégidejekoránmenekülhessenekavárba,bársehogy
serriakartákelhinni,hogySanct-Gallenvalahabarbárkézre

* 926-ban a magyarok Dél-Németországban a sváb földön
pusztítottak s egy kisebb csapatjuk a Bodensee közelében a mai
Svájcbanfekvősanct-gallen-ikolostorighatolt.A kolostorélénakkor
Engilbertapátállott.
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juthasson.MagaEngilbertiscsaknemelkésettalegnagyobb
drágaságoknakazerősségbevalószállításával.Ígymaradt
ottazután azellenségnek SzentOtmároltármennyezete.
Azellenségugyanisnem jártegytömegben,hanem ellen-
állásraseholsemtalálva,csapatonkéntszállottamegaváro-
sokatésfalvakatéskifosztásutánfelisszoktaazokatgyúj-
tani.Ilymódonváratlanultámadhattakráameglepettekre,
aholakartak.Azerdőkbőliselőszoktaktörnialigszázra
rúgócsapatokban.Csakafüstésatüzektőlvöröslőlánghatár
jelezte,holvannakazegyescsapatok.

AmieinkköztvoltakkoregyHeribaldnevűigenegy-
ügyűésbutafráter,kinekmondásainéstetteingyakran
nevettekatöbbiek.Midőnezttársairémültenszólították
felamenekülésre,ígyválaszolt:»Fusson,akiakar,énbizony
nemfutok,mertagazdaazidénmégnemadtakinekema
saruravalóbőrt.«Ésmidőnaztánavégsőpercbenerővel
akartákelvinni,ellenszegültésmegesküdött,hogyelnem
megyaddig,míganekijáróbőrtkinemadják.
Beisvárjamindenfélelemnélkülamagyarokat.Majd-

nem elkésvemenekülnek abarátok,mialattmindenfelől
hallatszikarémültkiáltás:»Tüsténittazellenség!«Őpedig
makacsulmegmaradvakimondottakaratamellett,ottsétál-
gatott.Egyszerrecsakbetörnekanyilasok.Azegészhelyet
gondosanátfürkészik,nem remélhettőlükkegyelmetkor
vagynem.Ottlelikabarátot,kitmindeznemzavarnyugal-
mában.Csodálkoznak,hogymitakarésmiértnem futott
elésavezetők,megparancsolva,hogyaddigmegneöljék,
tolmácsútjánkikérdezik.Mikoraztánlátjákszörnyűosto-
baságát,nevetvemegkímélik.
SzentGalluskőoltáráhoznem isnyúlnak,mertmár

gyakrantapasztalták,hogyilyenekbennem találnakmást,
minthamutéscsontokat.Megkérdezikabolondjuktól,hová
rejtettékelakincset?Ezkészségesenodavezetiőketakincs-
tárrejtekajtajához,melyetfeltörnek,denem találnakott
mást,mintgyertyatartókatésaranyozottcsillárokat,melye-
ketasietősmenekülésközbenotthagytak,amiértrászedő-
jüketpofonokkalfenyegetik.Kettenfölmásznakatoronyra
abbanahitben,hogyatetejénlevőkakas,ahelyistene,
nem lehetmásból,mintaranybólésamintazegyikerősen
előrehajlik,hogyalándzsájávallefeszítse,azudvarbaesik
ésszörnyethal.A másikpedigatetőzetszéléreállott,de
lebukottésösszetörtemagát.Ekettőt,mintkésőbbHeri-
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baldelbeszélte,azajtóbanelégették,úgyhogyalobogó
máglyabelekapottaszemöldökfába,debárdorongokkal
piszkáltákatüzet,Gallusnaktemplomátmégsem bírták
felgyújtani.A barátokközöspincéjébenvoltkétszínültig
teleboroshordó,melyetúgyhagytak,mertabbanahely-
zetbensenkiseértrábefogniazökröket.Ezeketazellenség
nem nyitottafel,talánmivelszekereinelegethozottmagá-
val.Mertmidőn azegyikbárdjávalcsapkodvaátvágott
egyabroncsot,Heribald,kimáregészbizalmasanjárt-kelt
közöttük,ígyszólt:»Haddel,jóember,hátmimitigyunk,
hatielmentek.«Eztolmácsútjánmegértveadolgot,kacagva
kértetársit,hogynebántsákazőbolondjahordóit.
Ezalattőrszemeketküldenekmindenfelé,hogyminde-

nüttkutassákátazerdőségetésarejtekeketésarétenelszé-
ledvegazdaglakomáhozfognak.Avezetőkaklastromterére
telepedve,bőségesenlakomáztakasereggel.Heribaldis,
mintmonda,úgyjóllakottakkor,mintsoha.őkszokásuk
szerintegyenkintlehevertekagyepreazebédhez,abolond
pedigmagánakésvalamifogolypapnakpadokathozott,
őkalapockákatfélignyersen,késnélkül,fogukkalmarcan-
goltákszétésazutántréfábólegymásrahajigáltákalevá-
gottcsontokat.Aközépentelekupákbanállottabor,min-
denkiannyitmerített,amennyitcsakakart.Mikorpediga
bortól nekimelegedtek, mindannyian rémesen elkezdtek
kiáltozniisteneikhezésapapot,megabolondjukatiskény-
szerítették,hogyugyanezttegyék.Apap,kijóltudottnyel-
vükön,aminek életbenmaradásátis köszönhette,erősen
kiabáltvelökésmiutánmárnyelvükönelegetlármázott,
könnyezveelkezdteazantiphonát1aszentkeresztről,amely-
nekmegtaláltatásaünnepemásnap(máj.3.)volt.Heribald
pedigazőrekedthangjánveleénekelt.Afoglyokszokatlan
daláraösszegyűlnekmindéscsapongójókedvveltáncolnak
ésbirkóznakavezérekelőtt.Másokpedigfegyveresenössze-
csapvamutattákkiharciügyességüket.Ezalattapap,ki
avígságezidejétalkalmasnaktaláltaarra,hogymegszaba-
dulásáértkönyörögjön,könnyezveavezéreklábaihozborult,
deazokvadulmorogva,csaknem röfögvetudtáraadták
szolgáiknakakaratukat.Azokdühösenelőrontanak,nyomban
lerántjákazembertéskivonjákkésőket,hogytonsuráján2
csúfotejtsenek,mielőttlenyakaznák.

1Egyháziének,melyetakarokváltakozvaénekelnek.
2Pilis:afejbúbonkiborotválthely.
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Mígezektörténnek,azerősségfeléesőerdőbőloda-
sietnekazőrszemekkürtszóvaléslármával.Hírülhozzák,
hogyaközelbenvanegykatonasággalmegrakottvár.Erre
apapotésHeribaldototthagyvaaklastromban,gyorsan
kirohannakésszokásukszerintegypillanatalattcsatarendbe
állanak.Hallván,hogyavárszintehozzáférhetetlenéshogy
aVédők,mígvanélelmök,haférfiak,nemadjákmegmagukat,
elhagytákaklastromot,mivelGallus,annakistene,úgyis
bíratűzzel.Dehogyjobbanláthassanak— mertmáralko-
nyodott— afalunémelyházátfelgyújtották,azutánteljes
csöndbenelmentekaKonstancfelévezetőúton.A vár-
beliek azon hitben,hogy eltávozásukkorfelgyújtották a
kolostort,mellékutakonutánukeredtekésaseregmögött
messzebb haladtőrszemek közültöbbetmegöltek,egyet
pedig megsebesítve fogságba ejtettek.A többiek meg-
menekültekéskürtszóvaljeltadtakaseregnek,hogyvi-
gyázzon.Ezolygyorsan,mintbírt,megszállottaamezőt,
síkságot,gyorsancsatarendbeállott,azutánpedigszekerek-
keléspodgyásszalöveztemagát,őrszemekvédelmealatt
csendesentöltötteazéjt,elnyomvaabortólésazálomtól.
Hajnalbanpedigbejárták aközelifalvakat, megnézték,
mithagytak ottazelőlük menekülők ésazépületeket,
amerrementek,felgyújtották.



XV.SZÁZAD



JANUSPANNONIUS
CSEZMICEIJÁNOS
1434—1442.

Mátyáskirályhoz

Bölcsakirály,haaharcmezejénsefelejtelölelni,;
VénuszacsóknakörülsmegnyeriMarskegyeit.

Apipogyaférjhez

FérfiasasszonyanődLadvancusoméstepuhányvagy,
Meglásdmégasajátnődfeleségeleszel.

Egynyomorékról

Ássaaföldetsbárnyomorék,mégszántaniistud;
Addnekivisszakezétslopjamegintanapot.

Aurispáról

BárhatudósAurispa,nemírsohasemmit.Ugyanmért?
Attóltartaderék,hogybutaságakisül.

Silviához

Aztmondod,gyerekedvantőlemsjárszanyakamra
Silvia; furcsa a vád s jogtalan is kicsikém.
Merthatedústövisekköztjársz,mondd,ígykeseregsz-e:
Vérzikalábamsjaj,pontezatüskehibás.
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Atanítóhoz.

Írnitanítodagyermekeket,tederékGaleotto,
Többaranyatkap,akikozmetikáratanít.

AhajótöröttFraudushoz.

FraudusaPóbamerültsvergődveazégrekiáltott:
Ó, ez a csúnya halál ér utol engemet is.
Hogyha a végzetpontfolyadékba akartbeleölni,
Bachuszomannyiabor,mértigyaménavizet?

(BerczeliA.Károlyfordításából)
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K Ó D E X E K

MIÉRTNEMGYÓNTATNAKAZAPÁCÁK
CORNIDESKÓDEX
1514—1519

...kérdetik,hogyurunkKrisztusmiértjelentémeg
azőfeltámadásátasszonyállatoknak.Feleltetikerre,hogy
ezttévéuronk Jézuselőszerméltóságnak okáért,hogy
ezbenadnanekőnkpéldát,hogyazszeplőtelenszűzMáriá-
nak,Istennek anyjának tisztességéértmenden asszonyálla-
tokattisztelnénk.................Másodszer tévéeztidvezítőnk
azért,mertaztakará,hogyazőfeltámadásamegjelentet-
nékegyebeknek.Demiértasszonyállatoktitkotnem tart-
hatnak,devalamithalinak,aztlegottanmegjelentikegye-
beknek.Azértakaráuronkisazőfeltámadásátelőszer
megjelenteni asszonyállatoknak, hogy hamarabb kihirdet
tessék.Ezrőlilyen példa olvastatik:némely klastromban
valánakapácák,kikönnenköztőkeztelvégezek,hogyő
közölek elbocsátnának kettőt,kik elmennének Rómában
úrpápához.Eshogy pápátulmegnyernéjek eztőnekik,
hogy ők egymásnak az apácák meggyónhatnának.Mél-
tatlannakalejtákazt,hogyazőtitkaikatésgyarlóságokat
egyférfiúnak,azazegypapnakkijelentsék.Azértmikoron
ez apácák jutottak volna pápához,könyergöttek volna
pápánakazconfessorságért.Hallvánezeketpápaésmeg-
értvénazapácáknakeggyőgyőségeketéspokolbelierdeg-
nek csalárdságát,ada őnekik egy berekesztettszelen-
cét,mondván:menjetekelazszállásraésvigyétekoda
veletekez szelencétésholnaponreggelezenképenbére-
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kesztvemeghozjátok,ésmitkértek,megnyeritek.Tehát
őkelmenénekazszállásra.Kezdeknézegetni,forgatniaz
szelencét,és igen örömestmegnyitnák vala.Végezetre
kedégmondaazegyikapáca:nyissukmegazszelencét
éslássukmeg,mivagyonbenne.Feleleazmásik:nenyis-
sukfel,mertpápaparancsolá.Demagavégezetre,meggyő-
zetének késértetnek miatta és megnyiták az szelencét.
Akarjákvalamegazonkepenberekeszteni.Azértmikoron
felnyitottákvolna,legottanegymadárrepülekiazszelen-
céből,kitazpáparekesztettvadabele.Eztlátvánazapácák,
megrettenének.Ésmikoron reggelmegtérnének pápához
ésmegtudta volna az pápa,hogy elszalasztották volna
azmadarat,mondanekik:ezben esmértetik meg azti
állhatatlanságtok ésgyarlóságtok,mertezenképen tenné-
tekegyikmástoknak,hatiegymásgyónásáthallgatnátok.
Mertmikoronazegytekmástokatmegbántanája,semmi-
képenazőnekimeggyóntmásnakbínétmegnem tarthat-
ná]a,hanem haragjábankimondanája.Ezenképenaztár-
sakhozhéuontérénekmeg,azszegényconfessoranyáim,

AFÓKUSZKOVÁCSRÓLSZÓLÓPÉLDA

ÉRSEKÚJVÁRIKÓDEX

1530—1531

Tituszcsászárrómaivárosbanországla,kiilytörvényt
szörze,hogyőegyetlenegyfiánaknapjamindenektülszen-
teltetnének.Ésvalakiőegyetlenegyfiánakszületésenapját
munkálódologbanmegtörnéje,halállalhaljon.Eztörvény
kihirdettetek.Hivatá őhozzá Virgiliustés monda neki:
szerető atyámfia,ily törvénytszerzek.Jóllehetgyakorta
titkonmegtérhetik,kiketénnyilvánmegnem esmérhetek.
Kérlekérttégedet,hogy tetudományod szerént,valami-
nemőtudománytszerezki,mia1 megesmérhessem azokat,
kikeztörvénytnem tartják.Ésömonda:Uram,legyen
akaratod.Virgiliuslegottanerdegitudománnyalnéminemő
bálvántazvárasközepinfelállata,ésazokosaznaponmin-

1Miáltal.
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denrejtekbentöttbíneketszokottvalaazcsászárnakmeg-
mondani.Ésővádolásánakmiattasokemberekvesznek
valael.Ésvalaazvarasbannémineműkovács,Fókusznevő
kiaznaponmívelkedék,mintegyébnapokban.Ésegyszer,
mikorőágyábanfekünnék,legottangondoljavala:mikép-
penezbálvánnakővádolásamiásokemberekhalnakvala
meg.Éshóival1felkele,azbálvánhozmene,mondaneki:
Ohtegonoszbálván,tevádolásodnakmiattasokakvettet-
nekhalálra.Énuramramondom,hogyhateengembévádo-
landasz,bezzegottanatefejedetbetöröm.Ésakovács
kezébenvittvalaegyverőt,2ésazzalfenyegetivala,hogy
betörnéagyát.Ezeketmegmondván,elhazaméné.Elő
órán3azcsászárminkéntszoktavala,őkövetitazbálvánhoz
elbocsátá,hogymegkérdenéjek,havalakikaztörvéntmeg-
szegtékvolna.
Ésmikoronazbálvánhozmentekvolna,ésazcsászár-

nak akaratjátmegmondották volna,monda az bálván:
Atyámfiai,emeljétek felszemeteketéslássátok,melyek
írvánvannakénhomlokomon.Mertimmár-nem mervala
szólniésazok,mikoronfelemeltékvolnaszemeket,látákaz
őhomlokánezeket,hogy:Időkváltoznak,emberekkiseb-
bilnek,éskikigazatmondnak,törettfejekleszen.Menjetek
el,uratoknakmegizenjétek,melyeketláttatok,ésolvasta-
tok.Azkövetekelmenénekésuroknakmindezenképenmeg-
mondák.Ésazcsászárhogyazthallottavolna,mondaaz
ővitézinek,hogyfelfegyverkedvénazbálvánhozmennének.
Éshavalakiazbálvánellenmondottvolna,kezeiéslábai
megketezvén,nekivinnéjek.Az vitézek az bálvánhoz
ménének,mondván:Kellemetes császárnak,hogy meg-
mutassadésmegmondjad,kikaztörvénytmegszegtékvolna.
Mondaazbálván:Fókuszkovácsotfogjátokmeg,mertő
mindennaptörvénytszegésénnekem nagybosszúttett.
Ésőtetottanmegfogákésazcsászárelejibenvivék.És
mondanekiazcsászár:atyámfia,miaz,mithozják4hallok,
mirehogyazszerzetttörvénytmegtöréd.Ésőmondaaz
császárnak: uram,énaztörvénytsemmiképpenmegnem

1Másnapreggel.
2Kalapácsot.
3Korán.
4Rólad.
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tarthatom,mertmindennaponkellénnékem nyolcpénzt
lelnemésazokatnemlelhetemmunkanélkül.Azértaztör-
vénténnemtarthatommeg.Mondanekiacsászár:ésmire
kellazanyolcpénz?Kimondaneki:mertesztendőnked1
mindennapontartozom adnom kétpénzt,kitgyermeksé-
gembenkölcsönvöttemvolt.Ésadokkettőtkölcsönéskettőt
elvesztek és kettőtelköltök.Monda az császárőnéki:
mondjadmegénnekem,nyilvánabban,ezpénzeknekértel-
mét.MondaFókuszkovács:uram hallgassmegengemet.
Kétpénztmindennapontartozom adnom énatyámnak,
mertmikoronénvolnékkisdedénatyám énreám minden
naponkétpénztkölte.Ésmaazénatyám nyomorúságban
ésszegénységbenvettetett.Azértokaadja,hogyéniske-
nyérüljekszegénységébenőrajtaésazértmindennaponkét
pénztadokőneki.Annakutánakétpénztesmégadokén
fiamnakkölcsön,kiimmártanusághelyremegyén,annak-
okáérthogyhaénnyomorúságbanésszegénységbenesen-
dem,mintazénatyám,énnekem azkétpénztmegadja,
miképpenadtam énatyámnak.Kétpénztkegyiglenminden
naponelvesztek,énfeleségemrekeltvén.Mertnekemminden-
koronellenem rugódozóésellenem járóésszabadakaratú.
Ésezhoromértakarmiténnekiadjak.Éselvesztem.
Ésmégkétpénzténmagamraiskőltekmindennapon
ételreésvenerékre.2Ésennélkülemben,egynaponesnem
lehetek.Hanem szinetlen munkálkodnom kell,kibőlez
felőlmondottpénzeketmegkelllelnem.Azértimmárcsászár
hallottadazénnaponkéntvalómunkálkodásomat,adjigaz
ítéletét.Mondaazcsászár:Fókuszelég bölcsen feleltél
menjelésmátólfogvamindenkoronmunkálkodjál.Ennek
utánahamarmeghalaacsászárésFókuszkovácsőbelcses-
ségeértmindenektülválasztatékcsászárrá,kinagybelcses-
séggelbírávalaazcsászárságot.

TRÉSVERITATES
ÉRSEKÚJVÁRIKÓDEX

Valaegynéminemőkirályrómaiakközött,kinekAsmo-
deusvalaneve,kiilytörvénytszörze,hogyvalakineki,

1Esztendőnkint.
2Italra.
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halálravalóemberekközül,akármelynagyvétkötavagy
bínttettvolnais,hahárom igazatolyatmondhatna,kiknél
igazabbaknem lelethetnének,háthaláltulmagátmegment-
hetnéjek.Történekazért,hogyazkirálnakegyvitézeaz
királtigenmegbántaegynagyvétkével,kiérthaláltérdemié
azkiráltul.Ésmikoronazítéletrehozatottvolna,mondaaz
királyneki:szerelmesbarátom,tudod-eaztörvényt,melyet
énszörzettem,hogyvalakihárom igazatolyatmondhat,
hogy kiben semmihamisság nincsen,tehátmegmentheti
magáthaláltul.Annakokáérttégyelegetaztörvénynek,
haakarszmegszabadulni.Kimonda:eremestbeteljesítem
csakhogyhaláltulmagamatmegmenthessem.Kinekmonda
azkirály:mondelazértazigazságokat.Mondaazvitéz:
uram király,ezazelsőigazság,hogymindéngyermeksé-
gemtülfogvagonoszembervoltam.
Ezthallvánakirály,mondaazkörnyülállóknak:igaze

ez,hogymindkicsinységtülfogvagonoszembervolt?Es
mondánakazkörnyülállók:uram,hagonoszembernem
voltvolna,ezhalálravalódologranemjutottvolna.Monda
azkirály:monddelazmásodikigazságotis.Kimonda:
uram,azmásodikigazságez:hogyénnekemigenkellemet-
len,hogyénilymódonittállok.Kinekmondaazbíró:
bizony,aztjólhisszük.Monddmegazértazharmadik
igazatis.Kimonda,ez az harmadik igazság:hogyha
ezúttalmegszabadulhatokinnentova,sohaakaratom sze-
réntmegidenemjüvek.Kinekmondaazkirály:bizony,bi-
zonymondomneked,hogynagybölcsenmagadatmegszaba-
dítsad,azértmenjelbékességgel.Ésezenképenmegszabadula.



ADHORTATIOMULIERUM1
1548—körül

Mastanegyifiúmegházasodott,
Újonnanhoztaszépházastársát,
Kitugyanszeret,mintönnönmagát;
Nagyszépbeszéddelőtetígyoktatja:

Asszony!széptársamésszépvirágom,
HaIstenminketkettenösszebír;
Tanítlaktégöd,kérlek,hogynebánjad.

Hamikorasszony!tégödszóllítlak,
Mondjakkorengemédösuradnak;
Merthanemmondaszédösuradnak:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondnakszólhatatlantársnak.

Mikorvendégökházunkhozjönnek,
Vigasságotmutassjámborvendégnek;
Merthabánatjátlátjákszívednek:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondnakazébbülkészültnek.

Hamikorkettenvendéggéhínak,
Nyelvedésaszádkérdveszóljanak;
Merthaőkkettensokatcsácsognak:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondnakcsácsogószajkónak.

1Asszonyokintése.
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Mikoregyútoncsakkettenmegyünk,
Eléttemnejárjakkor,hogymegyünk;
Merthaeléttemjárandasz—félők:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondanakkabolavezérnek.1

Hamikorkettenegyútonmegyünk,
Tepalástodathátamraneadd;
Merthapalástodhátamraadod:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Engömetmondnakasszonyszamarának.

Hamikorkövetökházunkhozjönnek,
Temegnefeleljazkövetöknek;
Merthamegfelelszazkövetöknek:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
TégödetmondnakazSimonbírónak.2

Hamikorruhátnéködvehetők,
Ruhatetűledmegtiszöltessék;
Merthaazruhákróladlesirnak:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondnakpohánkötöttrokkának.

Haazpiacrael-kilépendesz,
Sokatnekéssélésneterécselj;
Merthamulatszéssokatterécselsz:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondnakítélőmesternek.

Kevésbúzánkat,kevéslisztünket,
Elnetékozoljadazmimarhánkat;
Haeltékozlodazmimarhánkat:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondnakfeneketlenkasnak.

Azbortházunkbólámbátorigyad,
Deazkorcsomattenegyakoroljad;
Hagyakorlándodteazkorcsomat:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondnakjelösborcsiszárnak.

1 Kabola:ló,kanca.
2Aférjénuralkodónőcsúfneve.



26

Asszonyszéptársam!Ímmostmegmondom,
Tebűneidetelnemszenvedőm;
Habűneideténelszenvedem:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Engömetmondnakkétagebegyiknek.1

Azmiházunkattetisztántartsad,
Kicsincellánkatgyakranmegsöpörd;
Merthaházunkatrusnyáultartod:
Ifiak,kiklátják,csakmegcsúfolnak,
Tégödetmondnakrusnyacundorának.2

Hamegfogadod,magamígérem,
Marháméspénzemmindtiédlészen,
Teleszénnéköm nagytisztösségüm;
Ifiak,kiklátják,megnemcsúfolnak,
Engömetmondnaknagyboldogembörnek.

Hanemfogadod:Istennementsön,
Bottul,pálcátulaztehátadat,
Pirosorcádatszégyönvallástul
Hátadnakhosszátszépsudárpálcátul.

Eztanóságottavaikilelek.
Szamosvizénekmagasazpartja.
Akkorfejszévelvágtákazvizet.
Azénekszörzőtmondjákjóembörnek.

1 Ageb:szitkozódó,gyalázkodószó.
2 Cundora:ringy-rongy.



HELTAIGÁSPÁR
1520—1575

EGYESZVÉRRŐL,RÓKÁRÓLESFARKASRÓL

Egyszépeszvérjárvalaafűbenegyerdőmellettés
otteszikvalaabban.Jőveegyrókahozzájaésnagykevé-
lyenmegkezdéazeszvértkérdezni,mondván:kicsodavagy
te?Feleleazeszvér: egyszegény,oktalanállatvagyok.
Mondaaróka: nem aztkérdem,hanem kicsodavoltaz
apád?Feleleazeszvér:egyszegénylóvalaazapám.Monda
aróka: mégsem aztkérdezem,hanem kineved?Felele
azeszvér:nem tudom nevemet,mertigenkiscsikóvoltam,
hogymindapám,sígy(mind)anyám megholt.Dehogy
feledségbennem jutnaazénnevem,azénszeginapám a
balutolsólábomnakatalpárairtamegnevemet,ottmegol-
vashatod,haigenkévánod.Dearókamegértéazeszvérnek
ravaszságátésakaratját,ésnem akaráazolvasástmegkésér-
teni.Valapedigarókánakegyellensége,egyfarkas,melyet
alattombanigengyűlölivala.Elméneezokáértazerdőbeés
megkéréséafarkast.Éstalálvánazt,monda:szégyenate
dolgod.Ittfekszelazárnyékban,ésúgyéhezel,hogyugyan
lantornás1ahasadbelé.Amottazerdőszélenegyigenszép
kever,gyermekdideszvérjár,aztkönnyenmegfoghatnád
ésúgy,mintegymenyekzőbenlakhatnálazzal.Deinkább
kedveledteazárnyékotésazaluvást.Mondaafarkas:
holjár?Mondaaróka:jere,megmutatom.Ésmidőntávol
megmutattavolnanekiazeszvért,odasieteafarkasésmeg-
kérdéazeszvért:kicsodavagy?Feleleazeszvér:egysze-
gény,oktalanállatvagyok.Mondaafarkas:nem aztkér-
1Azéhségtőlmegvékonyodottabőreis.
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dem,hanem kicsodavoltapád?Feleleazeszvér:egyló
voltazapám.Mondaafarkas:nem aztakarom,hanem
kinevedtenéked?Feleleazeszvér:énnemtudomnevemet,
mertigenkiscsikóvoltam,hogymegholtazapám.Dehogy
feledségbenejutnaazénnevem,azutolsóballábomnaka
talpáraírtamegazénapám aznevemet.Hamegakarod
olvasni,meglehet.Afarkasnemvévéeszébeazeszvérnek
szándékját,hanem odaméne,hogymegtisztítanáazeszvér-
nekalábát,éshogymegolvasnáanevét.Deazeszvérúgy
rúgáhomlokbaafarkast,hogymindakétszemekidölyede
ésugyanottanelájula.Egynémineműüdőbe,1mikoronmeg-
újultvolna,felcepekezék.2 hogyelmenne.Tehátottálla
rókaésigenkacagván,monda:eredjelszégyen,elmehetsz
nagytisztességgel.Úgykellaggebnek,baccaláriussátötted
magadat,írástakarszolvasni,magasemte,semegésznem-
zetedsohaegybetűtnemtanolt.Óh,jaj!Eszégyen.Tetszik,
hogyhomlokodhozütöttékazérctáblát.Ésafarlaselpiron-
kodékonnég.

1Időmúlva.
2Feltápászkodott.



NÉVTELEN

BÉLAKIRÁLYÉSBANKÓLEÁNYA
1570

Halljátokmegmostan,rígidolgotmondok,
AzBélakirálynakideirúlszólok
ÉsazvénBankónakleányárúlszólok,
Kitemlékezetértelőtekbenadok.

ParancsolatjalönazBélakirálynak
Ésutánavalósokfő-föuraknak,
Százéshetvenhétszenteltvitízeknek,
Hogyőkhamarsággaludvarhozgyölnének.

EztadáktudtáraazvitézBankónak,
Kivénségemiattmegnehezőltvala,
Fírfiúmagzatjanekienemvala,
Kitküldhetettvolnakirályudvarába.

Kilenchajadonszéplányanekievala,
Melyközöttifjabbikalegszebbikvala,
Dejárásanekifírfimódravala,
Feleleatyjának,őeztmondtavala:

»Énszerelmesatyámborotváltasdhajamot,
Huszármódramostancsináltasdrihámot
Ésénvelemadjadtejólovaidot
Ésvelembocsássadsokjószolgáidot.
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Éntefiadlévén:Budárafelmegyek,
Királyhozudvarbanhelyettedfelmegyek,
Mindentisztességeténottmegjelentek,
Mitillekfiadnak,énottugyanteszek.«

Hamarfelkészétéleányátazatyja,
Bankóeleresztékirályudvarába;
Mikorjutottvolnakirályudvarába,
Bélakirálylátá,nekieigyszóla:

»Melyigenifjúvagy,kinnagycsodámvagyon,
Teszéptekéntésedleánymódravagyon;
Tejárásodnekedférfimódravagyon,
Hogyénmegérthessem,akaratomvagyon.

Dehonnatvalóvagyéskicsodavagyte?
Énnekemmegmondjadésmegjelentsedte,
Merthaleányvolnál,igenszeretnélek,
Budánál,mindeneknélinkábbbecsülnélek.«

Királyparancsoljaazfő-főuraknak,
Hetvenhétötvenegyszenteltvitézeknek,
Budapiacárahamarkimennének,
Orsót,rokkátmindvennék,vegyenek.

Úgymond:»Ifjuvitézhogyhaleánylészen
Orsóra,rokkáratekintetilészen;
Dehafírfileszen:melletteelmegyen
Ésfényesfegyverrenekiszemeleszen.«

Hetvenhétötvenegyvitézekménének,
Budapiacáramulatnijövének;
Orsóra,rokkáranemakaranézni,
Hanemaszépfinesfegyverreszemléli.

Ifjúvitézfelvonegyszarvaskézíjat,
Azidegbenvetenagy,széphosszúnyilat;
Hamaráltalvontakétújjalaznyilat;
Eztműveltevalavitézekláttára.
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Isméglenmondánakvitézekmindnyájan:
»Jer,lőjünkazcilhoz,zálogértmindnyájan.«
Vitézekazcilhezlövénekmindnyájan,
öközölökazciltsenkinemtanálván.

LegutolszorlővevénBankóleánya,
Azcélközöpébenegyenesttalála,
Övélőnmindjárástvitézekzálogja,
Mondánakvitézekmingyárástazomba:

»Tevitíziffiu,jervessünkmostkövet.«
Mindnyájanvitézekelvettékakövet;
LegutolszorvetevénBankóleánya;
Vitézeknéltovábbegysingnyivelhajta.

Azhetvenhétvitézötvenegymagával
Mondánakmindjárást:»Jertek,fussunkpályát!«
Mingyárástmegfuták,vitézekazpályát,
Utolszorindula:elíréazpályát.

Harmadszorfelvéveazvitézekzálogját:
AzBankóleányaígyjelentémagát.
Vitézekmondánakisméglenaziffiunak:
Jerülőnkmindnyájanmiazboritalnak.«

Vitézekfejenkéntasztalraülének,
VénBankóleányátköztökleöltetének;
AzBachusistennekáldoznikezdenek,
Mindfejenkénthamarelrészegedének.

VénBankóleányamégjózanonvala,
Felvonegyszépkupát,kibenjóborvala
Esavitízekreaztköszöntévala,
Királyegészségeirtaztmegittavala.

Mindnyájanvitézekkirályhozménének,
Felségeskirálynakígyenfelelének:
»Nemleányazvitíz,hanemk...fia,
mertminketmeggyőzeazvínBankófia.
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Azcílhezlövésbenőminketmeggyőze,
Apályafutásban,abbanismeggyőze,
Azkőhajításbanisfelettemeggyőze,
Azboritalbanisőminketmegnyere.«

Ezthallvánakirály,igencsodálkozék
Nagycsudatételénazifjúvitíznek.
Végreőmagábansokatgondolkodék,
Bankóleányánakhogyömegmondaték.

Végremondakirálymindazvitízeknek:
»Azfördőbenmenjünkmindnyájanvitízek!«
Fördőbenölénekmindnyájanvitízek,
Fölségeskirályisottvalaközöttek.

FördeninemakarvénBankóleánya;
Azfördobenkirályottül,ig3'enszóla:
»MiértnemföridelvénBankóleánya?«
Föridniegyüttvélekparancsolja.

FelelekirálynakvénBankóleánya:
»Tehatalmaskirály!csodálkozomrajta,
Netalánnemtudodénkeserőbúmat:
Azénvénatyámravalónagygondomat?

lmlátodkezembenatyámnaklevelét,
Kibenirjanekembagykeserűségét:
»Törökök,tatárokmindenváraimot
Égettek,raboljákmindentartományimot.«

Ezthallvánakirályhamarfelszökelék,
Hadvánferödésétrajta,emelkedék,
FenszóvaleztmondjaBankóleányának,
Azvitézekelőtt,öjószolgájának:

»Siess,fiam,haza,oltalmazdföldedet,
Teszépváraidot,teszépörökségedet
Ésazteatyádnaktápláljadvénségét
Ésengedelmeslégy,hallgassadbeszédét!«
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Eztjónevénvévekirályőfelségétűl,
Szépajándikokatvőnkirályifelségtűl;
AzBankóleányahamarelkészöle,
Azőszolgáivalmingyárásteredé.

Mikorbeszörződeszépkönnyőgályában
AzDunavizénekaláfolyásában,
Hamarkapcsoljakomoka1dolmányát,
Királynakmutatászépkétalmáját.

AzBankóleányaeztmondtakirálynak:
»Teremnek-ekirálytebirodalmadban,
Azteszépkertidbenilyendrágaalmák,
Mintazénkertemben,kikelőttedvoltak?

Budárahoztamvoltazkétdrágaalmát,
Denemtudtad,király,megszegniazalmát!«
Felszóvalkiálta,utánaindita,
Mindennépéneksokaságátinditá!

»Utána,utána,vitézek!utána!«
Nagyszépfolyósajkánsietnekutána.
»örökfeleségemlesz!«—királyaztmondja,
»Tinektekfejenkéntkirálynéasszonytok.«

JóDunamentibenolysebestmegyénvala,
Mintazláthatatlansebesszélfutása,
Bíkévelatyjához,vénBankóhoz,juta,
Mindenőjárásátőnekimegmondta.

AzőleányátúlBankóezthogyhallá,
Felségeskirálynakmintudvarlottvolna:
Nagyfennhahotávalazonnevetvala,
Azőleányánakigenőrölivala.

Horvátiulmagyarranemrégenfordéták,
SebesVágmentibenSemptevárosában,
Rendeléegyiffiugondolatjában,
AzIstenhezvalószerelmetmutatván.

1(kamuka)-damaszt
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Mikoronimánakennyiesztendőben,
Azezerötszázbanéshetvenesztendőben,
Kisasszonyhavánaklegelsőhetiben,
DicsértessékIstenazmagosmenyekben.



SALAMONÉSMARKALF

...Vala pedig Markalfrövid állapatú ember,igen
temérdekéspotrohos,fejeőnekinagyvala,széleshomloka,
piroséssömörgesorcája,füleifeletteszőrösökésel-alá-
függenekvala,szemeinagyokéscsipások,ajakaiisnagyok,
temérdekek,felettemintegylónak,szakállarútésigen
illatos,mintakecskének,kezeirövidekésfelettetemérdekek
valának,azorrapenig mintegy sósuborkatemérdek
szeplőséshorgas,mintakonyának.Ábrázatjanekiolyan
mintaszamárnak,hajaolyanmintazbaknakaszőreés
sarjaiigenparasztokvalának,bőrepeniglenrútésigenszep-
lősésfeketemintasár;ruhájakurtaéscsakazbalfenékig
érvala,nadrágaszéllelkitérjedettvalaésmindenöltözeti
éktelenekvalának.

Salamon:Mitgondolkodol?
Markalf:Arrólgondolkodom,hogynagyobbatermé-

szetazszokásnál.
Salamon:Hamegnembizonyíthatod,meghalsz.
Markalf:Várjegy kevesetésminekelőtte elalunál,

megmutatomaztistenéked.
Mikorimmáranapelnyugodtvolnaésavacsorának

idejeelközelgetettvolna,akirályleüleazvacsoráhoznagy
készülettel,mindazudvarnépévelegyetembe.ÉsMarkalf
ülvénatöbbszolgákkal,három egereketrekesztettvala
aKöntösujjába.Mertvalaazkirályudvarábanegymacska,
kitúgyszoktattakvala,hogymindenvacsoránakidején
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gyertyáttartanaazkirályelőttésmindazudvarnépeelőtt,
állvánakétutolsólábánésazkettejivelavilágottartván.
Mikorazértimmármindnyájanvacsoráltanakvolna,Mar-
kalfkibocsátaegyetazegerekközül,kithogylátottvolna
amacskaésutánaakartvolnaindulni,akirálymegfenye-
getéésnemmozdulakihelyéből;amásikkalishasonlatos-
képpenlőnadolog.HarmadikatisMarkalfkibocsáta,melyet
hogymeglátaamacska,továbbnem tarthatáagyertyát,
hanemelvétéésazegérutánfutamékésmegfogáfuttában.

EztlátvánMarkalf,mondaakirálynak:Imékirály,
teelőttedmegbizonyítani,hogynagyobbatermészeta
szokásnáléstanításnál.
Salamonfelele:Űzzétekelőtetésvessétekkiszemem

elől.Éshatöbbszöridejövend,huszítsátokreáazénebeimet,
szaggssákel!
Markalfszólamonda:Mostantudombizonnyalésnyil-

vánmondhatom,hogyottvagyongonoszudvar,aholnincsen
igazság.
Mikorazértkiűzték volna az udvarbólMarkalfot,

kezdemagábanekképpenbeszélgetni:Semímígy,semám
úgyazbölcsSalamonnaknem lészennyugodalmaMarkalf-
tól:meglátja.Másodnapazértfelkelvénágyából,gondol-
kodnikozdett,miképpenmehetneakirályudvarába,úgy
hogyakirályebeiőtetmegneszaggatnák?Éselméne,
vőnegyelevennyulatésruhájaalátakarítá,ésúgytere
akirályudvarába.Kitmikoraszolgákmegláttakvolna,az
ebetőreájahusziták.Markalfpenigaznyulatkibocsátaés
mindjárástazebekMarkalfotelhagyákésaznyúlután
rohananak.EkképpenMarkalfazkirályelejibefelméne.Kit
hogyazkirálymegláta,monda:Kibocsátottidebetegedet!
Markalffelele:Nem kevésravaszság!Salamon monda:
Mitűznekazebek?Markalffelele:Azmielőttekfut.Salamon:
Mifutelőttek?Markalf:Amitűznek!
...Markalfszemtelenviselkedésénfelháborodva,Sala-

monmondaaszolgáknak:Fogjátokmegésakasszátokfel
alatrot!
Mikorazértmegfogtákvolna,szólaMarkalfazkirály-

nak,monda:Uram király,csakaztnyerhessem megtőled,
hogyazmelyfáténszeretendek,arraakasszanakfel.
Salamonmonda:Legyenúgy,amintkönyörgesz,mert

énnekemkisgondomvagyonarra,micsodafáraakasszanak.
AkkorazszolgákazértmegfogákMarkalfotéskivivékaz
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várasról,hogyfelakasszákésáltalmenvénJosephátvölgyén,
Jutának az Olajhegynek tetejére,mind Jerichóig járván
éssemmifátnemtalálának,kireszerettevolnamagátMar-
kalfakasztani.

Végezetreazkirályszolgái,hogynemtalálánakolyfát,
kitMarkalfisszeretettvolna,ezokáertvisszavivékkötve
akirálynakésmegbeszélekmind,hogymintjártánakMar-
kalffal.
Melydolgothallvánakirály,nagycsodálkozvamonda:

Vagyakarok,vagynem,dekedvemelleniselkellénnékem,
ezttartanom.Eltartom ennekokáértőtetmind örökké
mindfeleségévelegyetembe.Mertimmármeggyőzettettem
azőgonoszságitólésnem akarom,hogytöbbszerengemet
haragraindítson.
Annakokáértmindőmagánaksmindfeleségénekadas-

sékétel,italésruházatmindenszükségeknekidején.Es
ekképpenMarkalfkimenekedékazSalamonkirálykezéből
ésmindéltignagybékességbennyugovék.Deám mostis
nyugszik.



AZKOPASZSÁGNAKDICSÉRETI
1589Kolozsvár.
—Részlet.—

Egyjókedvűtársaságbanlakomaközbenegyjelenlévő
kopasz öregemberrőlrossz ékeketfaragnak:az élcelők
szerintaházigazdaazérthívtamegakopaszurat,hogykeve-
sebbgyertyafogyjon;aborbélyoksem gazdagodnakmeg
afejeután,stb.
Azöregúrazélcelőknekakövetkezőkbenfeleltmeg:
»Nem értem uraim,mivelvattoktüékesbekésjob-

bakazkopaszoknál,nohasűrűhajatokésüstökötökvagyon.
Tudjátok-e,hogyazhajésszőrigenalávalómarha(kincs)
ésaztestnekcsakhaszontalannedvességébőlésverejtékéből
lészen,mintszinteazköröm.Azértatermészetúgymint
heabanvalóésártalmasdolgotaztestnekkülsőrészéretaszítja
ki.Azemberekis,miképpenazverejtéketéskörmét,azon-
képenazhajatiselszoktákmetélniéshánnitőllük,mint
haszontalandolgot.Hogypenigaszőrefélenedvességből
teremjen,megtetszikabbólis,hogyazmelytagjanedves
azembernek,ottszokottnőniésmégaholttestekenisterem:
minténezthallottam ésolvastam ishistóriákbanegyiffiú
felől,hogyazakasztófánharmadnapranagyszakállanőtt
volt...«— »Deugyanazokossághozéseszességhezsem
illikahajésszőr,mintcsakabbólismegtetszik,hogyater-
mészetazoktalanállatoknakbővéssűrűszőrtadott,az
embernekpenig,minthogyokosbelmévelbír,jobbrészére
testemezítelen,szőrnélkülvagyon...«— »Azvadászokis
azttartják,hogyazmelyebnek;mezítelenazfüleéshasa,
azolyanjobb.AzembernektagjaiIcösöttis,melyeklegbecsü-



39

letesebbek,szőrnélkülvadnak, mintszinteaszem is,kit
mindentagjainknálinkábbszeretünkésféltünk,igensima.«
— »Nem tudom azért— folytatá az öregúr— mit
dicsekedtekhajatokkal,halátjátok,melyalávalódologból
lészenésmelynagyellenségeazeszességnek.Azkopasz
emberekmindenidőbenbecsülletesek,tudósokésbölcsek
voltak...kopaszokvoltak:Aristoteles,Sokrates,Diogenes,
Cicero,Anacreon,Aristophanesésatöbbifőpogánybölcsek,
stb.«— »A természetismegmutatjaezt,mertazgyerme-
keknekésifjaknakszokottbővéssűrűhajatadni,mely
időbenazemberektudatlanokésgorombák.Mintazgyü-
mölcsnemterem meg,mígavirágésszükségtelenlevelek
elnemhullnak,úgyeszességsincs,míghajvan.Ezértkopaszt-
jákmegmagukatapapokésbarátokis.«

— »Valamivagyonaszélesnagyvilágban,azmind
rövidsummábanazemberbenmegtaláltatik,mintanagyvi-
lágnaktükörreésábrázatja.*— »Afejehasonlatosamennyor-
szághoz,mertmiképpenamennyországkerekésgömbölyű,
azonképpenazembernekfejeis,ésmiképpenazmennyben
hétplanétavan,azonképpenazfőbenisazérzékenységnek
seszközivadnak:azkétszem,kétfül,kétorrlyukésazszáj.
Ésmiképpenazmennybenlakoznakazangyalokésazbódog
lelkek:azonképpenazemberiokosságnaklakóhelyeafő.«
AzIstenlelke:abölcsesség,örömestebblakikasimakopo-
nyában.— »Mertazalsódolgoknakhasonlatosoknakkell
lenniazfelsőésmenyeiekhez.Mennybenpedigsemmisincs
hajas,szőrös,hanem mindenkopasz,mintaHold,Napés
Csillagok.«Azüstökösöknem csillagok,»hanem csakazalsó
égbenlesznek«.Azily»hajascsillagok«veszedelmethoznak.
HogypedigaHoldkopasz,abbanismegtetszik,hogyköz-
példabeszédben az kopaszokatmikorlátják,aztszokták
mondani:ámfelköltaHold.«
,,Azegészségnekishasználakopaszság.Főfájástól,szem-
fajastólfélőkelvágatjákahajukat.Aesculápotrendesenhaj-
talannakfestik.A sokhajúembereknedvesek;anedvesség
mindenbetegségéserőtlenségoka.Hadiembereknekisalkal-
matlan.Azasszonyoknakhosszúhajók,rövideszök...

Jobbvolnaazért...hameggondolnátok,hogyazIsten
aztermészetazkopaszembert,kitsok ajándékivalfél-
esített,nemcsúfságul,hanemvezérüladtaközitekben.
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RÉGIMAGYARELEGYESDALOK

ÚJHÍRTMONDOK...
Lakodalmigajd1636-ból

Újhírtmondok,mindenreáhallgasson,
Illikbeszédemnekhogyhiteltadjon,
Azitalnakbátormástbékéthagyjon—
Azutánmeglehet,báritton-igyon.

Hozokelőmastanegyhistóriát
Hogyhameglölhetnémannaknótáját,
Éshamegtudhatnámrövidsummáját:
Azértkikihagyjamástboritalát!

Egyszegényemberrüllészenbeszédem—
Haszómjólszolgálna,mastanénnékem,
Deszárazaztorkom,azértnincskedvem,
Köszöndreámazbort,netiltsdmegtülem!

Egyvénemberilyenpanasztindíta:
Háromfeleségenékijevala,
Azszerencsenekiígyszolgáltvala,
örömötéltébenmindennekhagya.

Azelsőigenjóésszelídvala:
Csakhogydirreldurralmindennekszóla,
Háza-nugélhete—csinosanálla:
Hathónapbanegyszerkisöprivala.
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Azkenyeretszépenmegtudtasütni:
Desótelfelejtettbeléjetenni,
Sületlentaláltamindenkorhagyni—
Ígyszokottvoltszegényengemtartani!

Ilytermészetivoltnékiszegénynek:
Azdolognemköllöttsohakedvének,
Azszemétbenlábamegbotlottennek,
Savátnemérzettemsohaétkének.

Mikorszóltamnéki:engedelmesvolt:
Csakhogymindenekbenellenemszólott,
Elistékozlottaazmijavamvolt,—
Azjóllakásutánolyanvoltmintholt.

Meghalaazonbanszegénynyavalyás:
Kiértreámszállámindenbúsulás,
Bánat,keserűség,ésnagyóhajtás,
Sokjajgatásutánméltókárvallás.

Deazonbanismétmegjővekedvem:
Mertlőnharmadnapramásfeleségem,
Azmegvidámítábánatosszívem—
Kinekazjóvoltátnemfelejthetem.

Ezmindenrejóvoltazmireköllött:
Csakazszövés,fonásnékinemköllött;
AzholcégértlátottodaSietött:
Akárkiittameg—deőfizetött.

Sőtmikorszegénynekpénzeelfogyott:
Azkontyátbéittásőtmégisjóllakott,
Néhanégykézlábisel-hazamászott,
Nagylustánágyambanenméllémcsúszott.

Nagykegyesenakkorcsókkalimádott,
Soknyálatorcámon,gyakorta,hagyott
Néhanyakamonisáltalokádott—.
Kebelemisakkortelirakódott.-
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Ugyanazkorcsománszegénymeghala,
Nékemnagybánatotéssokbúthagya,
Könnyemnemhullhatasokáutána—
Hogyeszembenjutaőállapotja.

Harmadikatelveménfeleségül
Kinekazénszívemfölötteörül,
örömömbenhajammegcsaknemőszül.—
Gyakortarámteként,rajtamkönyörül.

Valaaznagykegyesmagaviselő
Mindendolgaibanjódologtevő:
Csakhogytélbennyárbanvalahenyélő,
ősszeléstavasszalvesztegheverő.

Gyorsvoltmindenekben,fölköltjóreggel:
Mikortikszemétenvakarcsálszéjjel,—
Mégakkorsemlátottjólszemeivel,
Csipájáttorlöttealsóüngivel.

Nemelégvoltnékidéligaludni:
Hanemmindenkoronszokottszunnyadni;
Mikorfölébredett:tudottkoslatni,
Azegyikszomszédiulmásikhozfutni.

Hogyhajámborvolnaazjóvőlegény,—
Nékeminnomadna,nelennefösvény;
Hanemád:szálljonráazszárazköszvény!...
Nelégyhátbarátoménhozzámkemény!

Azezerhatszázbanésharminchatban
Karácsonyhavábanaratástájban
Egyjámborőtársátmindendolgában
Ekképpendicséréazmalomházban.



FENÉKKELFÖLFORDULT...
Mendikásének

Abbanazországbanazmelybenénvoltam
Egytudatlangyermekökörrévált,láttam;
Hogyottökörnemvoltazelőtt,nemtudtam,
Hogybolhánszántottak,akkorénottvoltam.

Láttamolyszúnyogot,melyneklába,szárnya:
Dunátáltalérteannakhosszúsága;
HídnaktettékaztottDunakétpartjára
Azsokkereskedőemberekszámára.

Láttamolyhalatisazmelynekgyomrában
Egykegyetlenerdővala,tágasságban
Hogyháromszázemberparipánjártában
Elegetnyulászottbennehamarjában.

Láttamolyökrötis,melynekődöreka
Azhegyeketérteannakhosszúsága;
Hogytizenkéthegyrülazfüvetlerágta—
Melyencsudálkozikaz,kiaztnemlátta.

Láttamolytikotis,melynekőtojása
Rettenetesnagyvoltannakhosszúsága,
Hogyhuszonkétfalutelmosottazárja—
Ugyfelhántamagátmintaztengerhabja.

Mostolyathazudok,kitmagamsemhiszek,
Talámazurakisegypolturátvetnek
Vagyazasztalféreengemetültetnek—
Avagyazajtónisebrúdonkivetnek.

LáttamazDunátishogyegyszermegégett,
Másuttismétláttamolyanembereket
Kikszélnélegyebetsohasemettenek,
Egymásraköszöntékazlevegő-eget1
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—Azkiezénekettöbbénemhallotta
Avagyazéneklőtüresenbocsátja,
Kivolnanejutnailyenállapotra
Azleányokközékalefaktorságra.

FURCSAÚTRAVALÓ

Záporessővezesse
Aforgószélkergesse;
Mindenlovarúgjonfel,
Arúdszegehulljonel,
Repedjenagyeplő-szíj,
Pincetokjafolyjonki!

ABORDICSÉRETI
—TöredékaXVII.századmásodikfeléből—

KÁNTOR

Csakaligdúdolokhogyhaboromnincsen
Melyeténnemadnéksemmidrágakincsen.

Azfazéküresentelesnéljobbankong:
Kántorhajóborralmegtelik,jobbandong.
Fazekashaherpent:jólforogazkorong—
Haígynincs,bárérjehatomatnagydorong.

POÉTA

Igaz;kántortorkaazbortulmegzendül—
Úgy,hogyahíveknekfülökismegcsendül;
Kántorralpoétaszint'egyhúronpendül:
Tapsolnakmindkettenmikorszőlőzsendül!

Bornélkülelméneklassanfuthatlova,
Olytompasostoba,keménymintakova;
Hánnyavetimagátszéjjelidestova:
Demégsemcsinálhatfutóversetsoha.
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Minapegypatrónusszegényvoltomszánta:
Borralmegitata—elmémaztnembánta,
Mertasokszépversetcsakúgyszórta,hanta:
Akkorénpoémámugrottsnemvoltsánta.

Hapenighasambantöltökcsakhóvizet:
Akkorapoézisnékemkarcsúnfizet,
Aligirokversetkilencetvagytizet
Azispenignemadsemmikedvesízet.

Dehaborkátiszom:versetírnimerek.
Mertbennembuzognakazversszerzőerek.

NEMVAGYOKÉNPARASZTEMBER ..

Nemvagyokénparasztember,reámúgynézzetek!
Famíliám,nemzetemrebárfigyelmezzetek.
Bizonyosapámvolt
Kirőlanyámisszólt:
Hogyafagybanaratáskormegholt.

Eszem-iszoktörzsökébőlszármaztakeleim:
Eztmutatjákakorcsmákonadósleveleim.
Apámakárholjárt:
Avízbennemtettkárt,
Evett,ivott,sokkínálástnemvárt.

Eztörzsöknek,hogyénvagyokegyigazmagzatja:
Bizonyítjaeztettorkomgyakorszomjúsága;
Ihatnámmindenkor,
Reggeléséjfélkor,—
Csakkaphassam,mindenkorjóabor.

Elsőrészecímeremnekajókáposztáshús:
Hakolbásszalnincsfoldozva—aszívemismárbús.
Oháldottkáposzta!
Paradicsom-hozta—
Áldottakikolbásszalfoldozta!
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Másikrészecímeremnekamajóbosporos,
Haasülthúsnemborosis:legalábbcsakborsos;
Mertborsnélkülméreg—
Egyemegaféreg,
Annyitér,mintebnekafakéreg.

Harmadikátcimeremnekhivjákkaszás-lévnek—
Eztettartjákamagyaroklegjobbételeknek.
Valakieztfalja:
Ajakátmegnyalja—
Kálvinistamenyországnakvallja.

Nemeslevél-pecsétemnekaviaszszáttudni
Hakivánod:nemakarokénebbenhazudni;
Ezforditottkása
Kineknincsenmása—
Scythiábólvagyonszármazása.

Tokjapediglevelemnekkétkatonás-bélés,
Rétesselvankibélelve,jóvastagésszéles,
Oháldottármális—
Böcsösuraknális!
Ezzellehetszkönnyengenerális!

AddigvalálvirágodbanhíresMagyarország
Mígazilyenjóétkektőlmagadmegnemfosztád;
Mihelytatortáta
Országodmeglátta:
Elhervadtál—elfonnyadtál...jajmikorállszlábra?!
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MIKESKELEMENLEVELEIBŐL
1690—1762

Drinápoly,29.Octobris1717.

Idejemár,édesnéném,egy levelétvennikednek,
amelyetittadtakmeg.Megérdemlimárkedis,hogymegír-
jam,miképpenérkeztünkebbenacsászárivárosban.Galli-
poliból22-ikindultunkvalameg.Azútonsemmiolyandolog
nem történt,amely méltó volna,hogy megírjam,mivel
jöttünk,amintjöhettünk,kijó,kikacsiba,lovakon.Hanem
Üzönküprinevű városban urunk szállásának azudvarán
olyannagyszőlőtőtláttunkvala,mintegynagyszilvafa,
— abbansem hazudok,haaztmondom,hogyaszőlőszem
isvoltjajtaolyannagy,mintegynagyszilva.Deacsudá-
latos,hogyegyfelőlazágainértszőlőkvoltának,másfelől
mégcsaktisztaegresvolt,másfelőlpedigmégcsakakkor
kezdettvirágozni.A három részeazesztendőnek,hogy
mintmunkálódikaszőlőtőn,ittegyszersmindmeglehetett
volnalátni.
28-ikpedigmásfélmélyföldnyireérkezvénDrinápolytól,

akajmakántinaja,azazudvarikapitánya,vagykétszázig
valótisztekkeljőveurunkeleiben,hogyköszöntseacsá-
szárésazuranevével.De,amilegjobbvolt,félmélyföld-
nyire a várostól,sátorok alattmegvendégele bennünket
azura-nevével.De,kigondolhatná,hogyatöröknekolyan
jóételevolna?Avaló,hogymindenikünkéhezett,deazis
való,édesnéném,hogyételenkeltem felasztaltól,noha
ettem legalábbnyolcvantálétekből.Eztkedelnem hinné,
haaszokástnemtudná— ebszokás! Kutyaszokás!—



54

Jaj!édesnéném,aligmártottunkegyszeratálban,hogy
aztelvittékelölünk,amásodikát,harmadikát,egyszóval
hetvenvagynyolcvantálígyrepültelelőlünk.Némelyik-
benmégnem ismártottunk,márvitték,— úgytetszik
hogycsakazorrunkotakartakmegvendégelniésígykop-
lalvakeltünkfelagazdagebédtől.Úgyvoltunkvalamint
Tantalusatelevízzelvalókádban,demégisnem ihatik
belőlle.Felfogadtam akkorharagoskoplalásomban,hogy
sohaéhentörökvendégségbennem megyek.Deazitalról
szósem volt.Avaló,hogyamennyitettünk,semmiszom-
júságotnemokozott.
Ennekaszárazebédnekvégelévén,azutánigenköny-

nyenlóraülénk.Azurunkacsászárparipájánnagypompá-
valmeneavárosonvégigaszállására,estvepedigjóvacso-
rátküldöttnekünkakajmakán,amelyjobbvoltazebéd-
nél;mertnem törökökszolgáltakazasztalnál,hanem a
micselédink,ésakkorvittékkiatálat,amikormondottuk.
Ezakajmakánpedigigenkedvesembereacsászárnak;
hogynevolna,mikoraleányávalhál?Minthogyavezér
táborbanvagyon,mostőviszivégbenhivatalját.Ibrahim-
nakhíjják.Azurunknakigenjóakarója.Ezisjovallotta
egyikacsászárnak,hogyutánaküldjönFranciaországban.
Mégnem láttam őkajmakánságát,dehasohanem látom
is,szeretemkedet.Hátkedengemet?

Drinápoly,12.Decembris
1717

Ma,édesnéném,avezérizenéazurunknak,hogyjó
szívvellátná,hahozzájamenne.De,minthogymimind
hajdúkvagyunk,csakazurunknakvagyonhárom lova,
azértmindenikünk aláegy-egy lovathoztanak,ésnagy
törökceremóniávalmenénkavezérhez.Deeitéljeelked,
mintmegijedtem volt;mertmidőnavezérházábanlép-
tünk,asoknéptelitorokkalkezdekiáltozni,mintmikor
aztkiáltják:tolvaj!— Csakaztnéztem már,hogymelyik
ragadmeg.Deazijedtségnem sokáigtárta;mertavezér
jószívvelfogadáazurunkot,ésmagamelléülteté.Kérdez
temazután,hogymirevalóvoltazakiáltozás?Mondották,
hogyszokáskiáltani,mikoravezérvalamelyidegenúrnak
ádaudienciát: ÉljenMahumet! Éljenagyőzhetetlen
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császár! Éljenahatalmasvezér! Édesnéném,látjaked,
mikorazemberaszokástnem tudja— másszorénsem
ijedekmeg.Eléga,hogyazurunkkétóráigvoltamészá-
rossal.1Aztmondjakfelőlié,hogytöbbeszevagyon,mint-
sem egymészárosnak,ésnemcsakabárdottudjaforgatni,
hanem azországdolgátis.Csakelhihetjük,mikorolyan
nagyeszűembermondjaaztfelőlié,mintamiurunk,aki
isavezérparipájánmentvissza,ésaztideajándékozta—
máreszokás.Tudom,hogymikoracsászárhozmegyünk,
akkorisleszegyparipánk.
Mondottam már,hogyezekavezérekaföldiistenek.

Egykirályhozillenékezekneknagypompájok,gazdagsá-
gok;nagyudvarok.Deminthogyapompájuknakegyik
részeabbanáll,hogymindenkorsokszolgaálljonelőtte,
mikorpedigországosdolgokrólbeszélnek,aszolgákott
nem lehetnek:azértnéma szolgákottartanak és azok
azintéstúgyértik,minthaszólnának,ésezekvannakbenn
aházban,amidőnavezértitkosdolgokrólbeszél.Enem
jószokás-é?talámmégnálunkisjóvolnaazilyenszokás,
ésnemvolnaannyitemondaaháznál.
Mijutotteszembe?Hanálunkazöregasszonyoknémák

volnának,aleányasszonyoknem bánnák:deénaztbánom,
hogyamidolgunkigen-igennémánfoly,éssemmielébb
valómozdulásátnemlátom.Deattóltartok,hogyméghát-
rábbnemenjen,ésittnetelepedjünkmeg.Édesnéném,
afazakasakaratjánkelljárniafazéknak,ésaztnemmond-
hatjaafazakasnak:miértküldöttéiengem Drinápolyba?
jobbanszerettem volnakáposztásfazéklenniErdélyben,
mintsem kávétivófincsájaacsászárnak.Aztnem okosan
mondja-éatörök,hogyazIstenrakáskenyerekethintett
elimitt-amottazemberszámára,ésodakinek-kinekel
kellmenni,ésottkellmaradnivalamégakenyérbentart?
Ittvagyonamirakáskenyerünkelhintve,azértegyünk
belőle,amígabbantart,zúgolódásnélkül,ésaztnemond-
juk,hogyjobbvolnaErdélybenmálétenni,mintittbúza-
kenyeret.
Édesnéném,talám nem oknélkültartokénattól,

hogy,haajóIstenmegtartebbenabujdosótestben,talám
egykazalnyirakáskenyeretkellmegennemebbenazország-
ban; mert,haegyszermegverikatörököt,halehettőle,

1Aszóbanforgóvezérröviddelazelőttmégmészárosvolt.
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aztbékességgelkenimeg.Amimészárosunk,hajóvezér
is,denemjóhadiember;haszintejóhadiembervolnais
deőtetacsászárúgynem szereti,mintakajmakant,a
kinekigennagyeszevagyon,deahadakozástúgyszereti,,
minténaprókátorságot,csakannyitistudhozzá— de,
avezérségen,tudnivalódolog,hogykap;acsászárveje
lévén,elisérheti;haaztpedigeléri,abizonyos,hogy
abékességetmegcsinálja,hapedigabékességmeglesz,
csaküljünkarakáskenyerünkmellé;mertinnétkinem
megyünkaddig,amígaztmegnemesszük.Énpedigmind-
addig,valamígarakáskenyerembentart,szívesenszere-
tem kedet.Hátkedengemet?Azegészségirejólvigyázzon
ked;semminincsenannáldrágább.

Drinápoly,22.Ápr.
1718.

Nem tudom,haaNoébárkájábólírom-éeztalevelet,
vagyDrinápolyból;mertittmindenüttolyannagyárvíz
vagyon,hogyazegészvárosvízbenvagyon.Csakajó,
hogy tiszta idők járnak,máskéntaztgondolnók,hogy
esmétözönvízleszen.Hihető,hogyahegyekenlevőhavak
szaporították meg azittvaló folyóvizeket;mert,amely
folyóvízmegyénelaházunkelőtt,úgymegáradott,hogy
azutcákoncsónakokonjárnak.Deittolyandologtörtént,
amelycsakazözönvízkortörtént;mertittlóhátonkel-
lettelhozniazétketakonyháról.Hallottakedazt,hogy
mégarómaicsászárokisilyenpompávalküldöttekvolnaj
akonyhára?CsaképpenHabakuknaklehetettvolnaszáraz
lábbalétkethozni.Ezapompásétekhozástalám kétnap
tartott.Aztnegondoljaked,hogyteljességgelgyalogis
elnem hozhattákvolna,mivelavízcsakszárközépigért,
deaszolgákinkábbmenteklovonakonyhára.Abizonyos,
hogynem voltszükségünkarraanagyóriásra,akifelől
azttartjákazsidók,hogyazözönvízkor,hafelmentaleg-
nagyobbikhegyre,avízcakövéigért,ésmindenütta
bárkamellettjárt,valamintacsatlósahintómellett.Már
ezutánlehethíreketírni,mertmindahazám melegebb,
mindpedigahírekmegolvadtak.A szeretetemetazözön-
vízelnem oltja;hátked,szeret-éengemet?Vigyáz-é
kedazegészségire?
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Jenikö,22.Oct.1718.

Csaknemlehetekaddigcsendességben,amígmegnem
tudom,mintérkezettkedhaza;mivelaligindultmegked
innét,hogynagyszéltámada.Gondolom,hogyahabok
megrengettékkedet.Eléga,hogyazótanemvagyoknyugo-
dalomban.Nekem úgy tetszik,hogy azóta egylevéllel
kitehetettvolnakedanyughatatlanságból.A melynagy
halakelmentekazablakom alatt,mindeniktőlkérdeztem,
hanem ették-emegazénnénémet?Deazátkozottegyik
sem felelt.Csakfüggőbentartom elmémetmindaddig,míg
bizonyostnem hallokkedfelől.Reménylem,hogynem jár
kedúgy,mintJónás,ésnemleszszükséges,hogyvalamely
halgyomrábaküldjem kednekeztalevelemet;mertúgy
megnem tudhatáked,hogymitegnapakonstancinápolyi
kapuelejébementünklóháton,ésottazútmellettegy
kertbenazurunkcsaktitkonmegakartalátniacsászárt
akiisDrinápolybólérkezvén,nagypompávalmentbé
avárosban.
Nemtudom,haleírjam-e,kikmentenekelőtteésutána.

Haleírom,talámaztmondjaked,hogymiértterhelemannyi
írással:hanemírom,aztmondhatjaked,hogyrestvagyok.
Restnevetpedig,hogyneviseljek,inkábbleírom.Legyen
kedfigyelmeteshallgatással.Azutcákonkétfelőljancsárok
állottaksorban.Legelőijővesokadmagávalazassasbasa—
azutánacsauzok,azemírek,azulémák,(azazapapok,
azírástudók),akapicsibasák,ajanicsáragaamistacibasá-
val,akajmakánakapitánbasával,— azutánafővezér
amuftival,acsauzbasa— azutánaMahumetatyjafia
azászlósamellett,acsászárvezetékji— azutáncifrán
felöltöztetettkéttevék,kikazalkorántvitték— azután
egyfestettésaranyoskocsi,melybenvalaaMahometkön-
töseésfegyvere— ezutánmeneacsászárigenkívántam
paripán,mellettelévénafia— azutánménénekazisoglá-
nok ketten-ketten — mindenik tized különb-különbféle
színűköntösben:azelsőtizedköntösesárga;amásodik-
nakveres;aharmadiknakzöld;anegyediknekkéktafota.
Azisoglánokpodiginasszámbanvannakazudvarnál.
Látjaked,micsodaszépdolgotláttamtegnap.................Ha

Perábamegyek,akkortöbbetprédikálok.Addigazegész-
ségjólegyen.Édesnéném,egykevéssémégakáposztánál
isjobbanszeretlek.
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Jenikő,30.Octob.1719

Micsoda szép állapotaz:tegnap ebédetÁzsiában
ettem,vacsorátpedigEurópában— idepedignem aleve-
gőbenhoztak,hanem avizén.Mindezekbőlmegismeriked,
hogy idevisszajöttünk;ésatáborozástelvégeztük.Az
bizonyos,hogynemazellenségelőljöttünkel,hanemasok
esőelől,amelyetelnem lehetettűzni,nohakétgenerális
vagyonvelünk.A mindennapimulatságmárittabbólfog
állani,hogyvagyBercsényiuram jőmihozzánk,vagymi
megyünkhozzája.— Avadászatsem múlikel,hogyelle-
nünknevadásszanakaportán;mertanémetkövetleg-
többetazonelmélkedik,hogynekünkárthasson;mipedig
legkisebbensem ártunknéki.Ésnem tudom,mivégrekí-
vánjaüldözniezeketaszegénybujdosómagyarokat,akik
ittatengerparton csak dohányoznak suhajtozással.Édes
néném,vájjonazolyanvilágiüldözőkolvassák-éazevan-
gyéliumot?Gondolják-éazt,hogymégbéiskellaszemeket
hunniegynehányszázesztendőkig?

Megnemkell,édesnéném,azígéretetmásolni.Anemes
vér,amitfogad,megtartja.Hamagyarországivolnaked,
tartanékvalamitől;deerdélyilévén,ottanemesasszo-
nyoknakaszavokolyanállandó,valamintabrassaihavas—
tartsameghátkedígéretit,éshárom vagynégyholnapját
atélnektöltseelkedittamagyarasszonyokkal.Való,
hogykedleszegyedülerdélyi;deegyerdélyiasszonynem
ér-éannyit,minttízmagyarországi?A rózsatöbbetér
akórónál— anapfényesebbaholdnál.MikorMagyar-
országonfogyatkozásvagyonanapban,csakegyerdélyi
asszonytvigyenek oda,annakszépségeelégfényességet
ád.Enem dicséret,hanem igazmondás.HaazIstenőket
szebbeknekteremtettemásoknál,kitehetarról?Arrólsem
tehetsenkiis,halefekszem,merttizenegyazóra.Haa
szerencsénnem fekszem is,csakjólaludjam — jobbaz
egészségannál.Ezutáncsakaztnézem,mikorfogkedide
érkezni,demindenpereputtyástólkellidejönni.
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Jenikő,4.Mart.

1720

Nomárédesnéném,vegyükeléapennátéstisztít-
sukmegapenészeskalamárist;mertmárezutánazírás-
hozkellfogni,apostákotkellküldözni,ahíreketfelkell
ébreszteni.Manyolcadnapja,hogyittateletkitelvén,
elhagyakedbennünket,mintszentPálazoláhokat,ésa
császárivárosbanlevőszékébevisszahelyeztetékedmagát.
Demárottarestségetnem kellhevertetni,hanem Íratni.
£npedigmajdolyanhírtküldökkednektengerhabjain,
amelyenmindakétfülemegcsendülkednek— jó,hogy
többfülenincskettőnél.Delegelőszörszépszínűésjószagú
hírtírok,azutánírom megacsendülőhírt.Tegnapajan-
csáraga ceremóniávalkülde ajándékotaz urunknak.Az
ajándéksokszépvirágokbóléssokfélegyümölcsbőlállott.
Márelőretudom,hogyerremitmondked— erreaztfogja
kedmondani:abizonyilletlenajándékvolt— asszonyhoz
illettvolnavirágotküldeniajándékban,éshaajancsáraga
aztazajándékotasszonynakküldöttevolna,azértdicsér-
ném;de,hogyegygenerálisvirágotküldjönegyfejedelem-
nek,aztsohasem tartom illendőnek.Haezeketmondja
ked,én aztmondom:mertmásországban nevetséges
dologvolna,deazttudjaked,hogyittnem lehetajándé-
kotküldeniegyasszonynak,annálisinkábbhalálosvétek
volnaitt,haegyasszonyajándékotküldeneegyférfinak,
hacsakegyszálrózsábólállanais.

Való,hogyazilyenajándéknekünkvisszatetszik,és
miasszonyhozillendőajándéknaktartjuk,deaztkellmeg-
vizsgálnunk,hogyittszokás,amipedigszokásvalahol,
azillendőisabbanazországban.Angliábanhaazasszonyok
korcsmáramennek,azértsenkisem ítélimegőket;mert
szokás.Spanyolországszélyinazasszonyokegykismalacot
hordoznakazölükben,valamintmásutthordozzákakis
kutyacskakot.Franciában,vagy másuttegy úriasszony
ahintójábaül,estigodajár,ahovaszereti;ittpedigegy
törökúrnakafeleségeesztendeigsemmegyénkiaházból.
Lengyelországbanapapokasekrestyébenlevőszenteltvíz-
benteszikazégettbort,hogymeghűljön,amígamisét
elvégezik;nálunkmegengednék-éaztot?Nálunkszégyen-
lenedohányozniegyúriasszony;ittpedigminddohá-
nyoznak.Kínábanazolyanleánymegyénhamarébbférj-
hez,akinekleghosszabbafüle,éshaavállátéri;nálunk
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pedigazolyantólelszaladnának.Ittcsakazujjokkalesz-
nek,nálunkpedigkéssel,villával.Hátazjószokás-é,hogy-
atatárnemesasszonyokmegfúrjákazorrokat,ésegynagy
ezüstkarikátvonnakbelé,valamintafülbevaló.Azország
banlévőszokástkellhátmegtudnunk,haarrólakarunk
ítélni.Talám mégkedaztaszokástsem tudja,hogyha
egytörökkétcsötörtökötelmulat,azértafeleségineksza-
badpanaszttennielleneabíróelőtt?Mondjukhát,hogy
ajancsáragaküldhetettvirágot;mivelittszokás.



GVADÁNYIJÓZSEFGR.
I725—l80I

EGYFALUSINÓTÁRIUSNAKBUDAIUTAZÁSA,
MELYETÖNNÖNMAGAABBANESETTVISZONTAG-
SÁGAIVALEGYÜTT AZ ELALUDTVÉRŰ MAGYAR
SZÍVEKFELSERKENTÉSÉREÉSMULATSÁGÁRAE

VERSEKBEFOGLALT
(Részlet.)

Elsőrész.

Amelybenaszerzőkiteszi,kilégyen,hollakjonésmiokra
valónézvetökélletteelmagábanBudáraelmenni.Miképpen
készülfelésmikéntindultkiházától,előbeszéli,ésminden
történetjeitelőszámlálja,valamikestének,mindaddig,miglen
Tisza-Füredetérte.

Tekéntetes,nemesSzatmárvármegyében,
AkecsegésSzamosvízneklementében
LakásoménnekemvanNagy-Peleskében,
Nótáriusvagyokennekhelységében.

HíresBudavárátmégsohasemláttam,
Krónikábanrólabársokatolvastam,
Áztathogyláthassam,mindenkorkívántam,
Elistökéllettemodatenniutam.

*
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Egyjóformalegényttaláltamegytanyán,
Zsírosingbe'oldaltheverniabundán:
Hátánvoltjuhbőrbőlfeketekacagán,
Egypárkérgeshabdákakétlábaszárán.

Istenjónapibátya,nékiígyköszöntem,
HoztaIstenkedet,feleletétvettem.
Szállástkértem,adott:azzallenyergeltem,
Iszákomnyergestülaföldreletettem.

Mígalovamfűbekötöttempányvára,
Akasztottegybográcshústaszolgafára,
Megborsolta,svereshagymátmetszettarra,
Kért,hogyamígmegfő,üljekaszalmára.

Egyszépfejércipót,olyatmintkalácsot,
Tettabundájára.Fogtaabográcsot,
Egyjórázásttévén;deilyentkilátott?
Magamnakisszememmeredtvolt,sszámtátott.

Mertazegyrázassál,melyhúsvoltfenekén,
Egybefelülesett,valaatetején,
Egydarabocskaisföldrelenemesvén,
Csodálkoznomkellettagulyásnaktettén.

Amelyhúsfelülrőlesettazaljára,
Nyersvalaegészlen,aligértepára:
Afelső,melyesettennekahátára,
Jólmegfőtt,úgytetszett,hogynézekrózsára.

Mondagulyás:Uram!Immárlehetenni,
Ezenpásztorételtetszésérelenni
Fogreménylem,azértabbóltessékvenni,
Ittvanacipóis,aztismegkellszelni.

Jobbízűtéltembenénennélnemettem,
Sokatevénabból,majdmegbetegedtem,
Azértakulacsotkapáróllevettem,
Ezenjószakáccsalkiüresítettem.
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Jólivottagulyás;megtöltépipáját,
Nékemisszironyos,sallangoszacskóját
Nyújtotta,azutánmeggyújtvántaplóját,
Pipámrarátetteegydaraborsfáját.

Deíme!Melynagyonsszörnyenmegrémültem,
Azítéletnapjátjelenlennivéltem,
Mostmindjártvégződik,aztgondoltam,éltem,
Nehagyjonmegölni:azIstenrekértem.

Avadgulyafelémoroszlánybőgéssel
Futvajött;izzadtamsvoltamijedéssel.
Mintszarvas,atulykokjöttekolyszökéssel
Farokatfelhánytákfarkfelemeléssel.

Felugrottagulyás,eztetrikkantotta:
Nemoda:agulyát,hogyígyszólította,
Mintakőfal,egybeúgymegállította,
Iszonyúbőgésétlecsillapította.

Gémeskútbólteletölteválójokat,
Köröskörülfogtákabarmokazokat.
És,hogyeloltottákmagokszomjuhokat,
Sóhelyekrevettékgyorsanazútjókat.

Akkortérteméniseszemhez,magamhoz,
Mindjártelismentempányvázottlovamhoz,
Felkészülvén,szóltaméngulyásgazdámhoz,
Mindentmegköszönvénfogtamazutamhoz.

Egyóráthaladván,kilencbikátfekve
Találtamútmellett;(gondoltam:mindmedve)
Árpávaljóllakvánhevertekkérődve;
Valékagulyánál:voltamittijedve1

Mertéppenelőttökamintlovamhágott,
Felállaahárma,lábokföldbevágott,
Bömböltek,mutatottszemektűzvilágot,
Recsegettaszájok,bogácsgórétrágott.
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Azonbanmérgesenmegrázvánszarvokat,
Közelföldszínéhezvittékőkazokat;
Dehogyfelémjönniláttammozdultukat,
Benemvártamhozzámvalóeljuttokat;

Hanemfrissenkaptamkantáromnakszárát,
Megcsapkoztamazzalfakómnakafarát,
Oldalánakvetemasarkantyútarát,
Hogyjólszaladhasson,nemhúztamagyarát.

Mentem,mintmehettem;dehalálveréték
Ütöttkitestemen,hogyhátratekintek:
Sarkambaabikák,máraligmehetek.
Csikóvoltafakóm,felvágniőkezdek.

Vérestajtékcsorgottföldrezablájáról,
Hárompatkótismárlerúgottlábáról,
Elszakadthevedercsüggöttlehasáról,
Szintelefordultamnyergestülhátáról.

Ittjutaéletemvégsőpercenére,
Gondoltam:magamnakslovamnakavére
Bikáktólontatik,smostitthalálére;
Deegynagyjuhnyájhozértemszerencsére.

Egyjóerősjuhászkétjóbojtárjával,
Haterős,gabancos,örvöskutyájával
Örzéezennyájátfokosbáltájával,
Sétáltkörülötteüstököshajával

Látván,bikák,engem,hogymikéntüldöznek,
Harajtamnemsegít,mostmindjártmegölnek:
Egynagyotrikkantott,kurja!ebeinek,
Látomfelémazoksebesfutvajönnek.

Ittenakutyáktól,bikáktólisféltem;
Mertrámjönniőketbikákhelyettvéltem,
AmintAkteonjárt,úgyjárok,ítéltem.
Vagyegytől,vagymástólhalálomreméltem.
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Devanazebekneknagyphantásiája,
Esmérik,micsodásazemberformája:
Haembernekvagyonavaddalcsatája,
Nemengedik,vadnakhogylégyenprédája.

Öisbojtárivalfutottéssietett,
Hamarmindahármamellettemistermett,
Usszu!Kormos,Talpas,Bodri,Sajó,Dervet,
RajtaLompos!Nékikilyenbiztatásttett.

Elmentekmellettemebeknagyfutással,
Abikákatérvénkeményugatással,
Lefordítákrólamszörnyűszaladással,
Visszatértekezekkegyetlenmorgással.

Osztánmondajuhász:nincsmesszeszállása,
Mennékvele,leszotttestemneknyugvása,
Lovamnakisabrak,széna,jóállása,
Nincsentanyájánakkörülbelőlmása.



NAGYJÁNOS
1742—1803

ATÁNCRÓL

Noszalegényatáncba,
Ittaleányszeddráncba,
Ugrasd,forgasd,mintorsót,
Köszöntsdreáakorsót,
Ezazéletgyöngyélet!

Asarkantyúdzörögjön,
Fényespatkóddörögjön,
Kezed,lábadmozogjon,
Alejtőrehajuljon,
Ezazéletgyöngyélet!

Aholaszépmenyecske!
Noszanekivénkecske!
Vondatáncba,jóljárja,
Tarát,farátriszálja,
Ezazéletgyöngyélet!

Teiscsipásvénbanya,
Világmeguntasszonya,
Menjközikbe,vigadjál,
Egyetkettőtugorjál,
Ezazéletgyöngyélet!



DUGONICSANDRÁS
1740—l8l8

MAGYARPÉLDABESZÉDEK
ÉSJELESMONDÁSOKC.MÜVÉBŐL

Ártavargának

Midőnvalamiételrűlvagyitalrúlaztmondjákabete-
gesnek,hogynékiárt,erreőaztszoktafelelni:»Ártavar-
gának̂azzalenyeleg,hogy»ár«avargánakkezeibeillik.

Nemúgyveriknálunkacigányt

A beregszászibírónak lovára felkapottegy cigány.
Alattalovátmegösmervénegyvásárbanabíró,egykezé-
velakantárt,másikkalbotjátkapván,keservesenpáholja
ahátibőrt.Erreatolvaj:Uram (úgymond)nem úgy
veriknálunkacigányt.Háthogy?kérdezéabíró.Mind
akétkézzel,(feleiéacigány).Erremegbosszankodván
abíró,midőnacigánytkétkézzelverniakarja,akantárt
eleresztetteésabototkétkézzelfogtaellene.Eztészre-
vévénacigány,erősenmegsarkantyúzzaalovatésszeren-
csésenlábelőlelillantott.

HolIstennektemplomotépítenekottmindjártazördögnekis
kápolnátállítanak

Ezenördögkápolnájánértődikakocsma,vagyfalu-
banacsapszék.Atemplomokmellettvannak.
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Hatháznemfalu

Igazis,mertvanegymezőváros,melyetHatháznak
neveznek.Eztehátnemfalu.

Vanméganyúlnálisfélénkebb

Agondolattallévénmagokfelőlanyulak,hogyszéles
evilágonnincsennáloknálfélénkebbállat,magokategy
tóbaakarjákvalaveszteni.Midőnannakelejéreszaladtak,
hogymár-márbeleugranak,észrevették,hogytőlükabékák
megijedtekésatóbaugrostak.— Megálljunk,— monda
egyöregnyúl,— ímeabékákfélénkebbekminálunknál.
Mármostörömestebbélhetünk!

Vérréválikmintbarátbanalencse

AztmondjákMátyáskirályunkfelől,hogykétbará-
totcsakazértzáratottbészobáinakegyikébe,mertnála
elöljárójok ellen aztmerték megpanaszolni,hogy őket
örökkélencséveltartja.Ezeketakirályegy-kétnapmeg-
koplaltatván,harmadnapra lencsétadatottnékik,megpa-
rancsoltatvánalencsehordóinasnak,vigyáznaafráterekre,
mitszólanánakegyütt.Ezekalencséhezhozzálátván,azt
jóízűenmegették.Hogyazinas(kideákulnem tudott),
szavokatmegnem értené,aztmondottákmagyarosdeák-
sággal:Vereválet,azaz:bizonyjó.Ezzelaszolgaurá-
hoz visszamenvén,aztmondotta néki,hogy a barátok
jóízűenmegettéklegyenalencsét,szünetlenaztmondván,
hogyvérréváltbennük.

Nemtarthatörökké,mintalévaikemence

A lévaibírákelhivattattakPestrülegykemenceállítót,
kiavárosházábafölállítottaadrágakemencét.Deleis
dőltazonéjjel.Megharagudvánabírák,tőleaIedőlésnek
okátkérdezték.Őerrecsakaztfelelte,hogynem tarthatott
örökké.Atebéredis(mondánakazok)egypörcentésig.
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Kásanemétek

Eztaszavatétekvagyételnemigenszórogatjaamagyar
mindeneledelre,hanem mindegyikétmaganevénnevezi;
például:Addelőalevest,atehénhúst,agombócot.Csu-
páncsakegyhezragasztjaazételvagyétekszót,úgymint:
Addelőatúrósételt,azakárgalluska,akármetélt,vagy
akármimáslégyen.Azttartjáktehát,hogyamagyarnak
csakegyételevagyon.Jólmondjáktehát,hogyakásanem
étel,mertsohasehallani:hozdbéakásaételt.



SZENTJOBISZABÓLÁSZLÓ
1767—1795

AZEGYÜGYŰPARASZT

Amottahegyekoldalába,
Egykismezeifalucskába,
Egyföldesuraságlakozott,
Kiegylevélrevárakozott.
Shogymegkapjaazizenetet,
Apostáraküldegykövetet,
Kinekmegígérjóáldomást
Csakhozzahamaraztazírást.

Sokatteszegyicceborára!
Aparasztisfutapostára,
Skérdezleveletazurának,
Hogyaztkiválthassamagának.

Apostaakadvánkettőre,
Kitartjaakezételőre,
DePálnemtudvánazárához,
Háthogyadjuk?—szólapostáshoz.
Apostamagátelneveti,
»Snóckrajcer«—ezafeleleti.
»Dehogyuram!améregdrága,
Négykrajcárleszillőváltsága.
Nyolckrajcár?efélnapszámdija
Félmarjáscsakegykispénzhija.
Hiszénmegfizetekemberül,
Ezúgyisaszemétrekerül.«
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»Én,mondez,nemkontolokfele,
Ketnóckrajcercsaknidafele.«
»Ennyeno,hatotadokérte,
Tudomilydrágánmásnemkérte.

Deeztmegadomazuramért:
Kendsepereljenkétkrajcárért.
Nofogjakend.«Apostaerre
Ránézezizgágaemberre,
Sígyfelelkomortekintettel:
»Nockrajcárirakaróttettel.«
No,mondPalkó,énmegvédhedtem,
Kenyeremnekjavátmegettem,
Sokatbevettemköszönettel,
Nemvoltbajomcsakenémettel;
Semmitsemengedaszavából,
Vegyenalidércaboltjából.

Azonba',hogymármegfizetett:
Migapostajártskeresgetett,
Lassacskánazasztalhozment
Vagykétleveletingyenelcsent,
Smintkiszénájátjólrendelé,
Pipáttöltsballaghazafelé.

Azuramihelyestmeglátja,
Kérdezitőle:noPálbátya,
Hátkapottkendmégislevelet?
Ugy-e,hogyeljöttafelelet?

»E1ám,deuram,megvénültem,
Hogymégúgyöszvenemkerültem;
Nemvoltilyáraalevélnek,
Miótacsakemberekélnek,
Mikorkétkissemmilevélért
Higgy'elazur,hogynyolckrajcártkért.«

»Jajkendapostátnemismerte,
Hiszenúgyvanazországszerte,
Szabottáravanottmindennek,
Márodacsakfizetnimennek.«
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»Bárisuram!denemjóltette,
Kiaztelsőbe,megfizette,
Merteliskényesedikvele,
Hamindigelkelalevele.
Deénbezzeg,hamegfizettem,
Aztanémetetráisszedtem.«

»Hogyhogy?«Jajmerturam,azalatt,
Migottapostajött,ment,szaladt,
MárazIstenvagyáld,vagymegver,
Delátván,hogyannyitmegnemér
Méghozzáloptamkétlevelet.
Úgy-e,hogyenagyobbemelet?

Azúrkacag,skérdezitőle:
HátmárPalkó,mileszbelőle?
Ezmindkettőamáslevele,
Dekendaztánmitcsinálvele?

»Debizuram,nemmegyekárba,
MertvanegyöcsémFejérvárba,
Kitezelőttkétesztendővel
Egyverbunkoselvitterővel.
Jólesznékiazegyiklevél,
Smegizenem,hogyazúrisél.«



CSOKONAIVITÉZMIHÁLY
1773—1805

SZERELEMDAL
ACSIKÓBŐRÖS KULACSHOZ

Drágakincsem,galambocskám,
Csikóbőröskulacsocskám!
Értedhalok,értedélek,
Százleányértnemcseréllek.

Megvidítóorcácskádat,
Csókratermettkerekszádat,
Haaszámhozszoríthatom,
Zsuzsiétnemcsókolgatom.

Ohhogykótogakebeled,
Melybenszívemetviseled!
Ohmilyenszépazajakad,
Saranyláncraméltónyakad!

Karcsúderekadonaváll
Halhéjnélkülisszépenáll;
Namúgyám,mintaMancié,
Vagyamajdmegmondámkié.

Szépahajadszépszálais,
Hakiscsikóhordoztais,
Nemakasztottemberhaja,
MintaTrézirőtvuklija.
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Édesatedanolásod,
Jérceformakotyogásod:
Kittykottyodünnepiének
Bússzívemnek,szegénykének.

Habánátimközlömvéled,
Egyszódralelkemmegéled;
Hajókedvemcsucsorodik,
Általadmegszaporodik.

Mikorhidegszelekvágynak,
Elveszedmérgétafagynak;
Ésmikorahévnyárlankaszt,
Nékemtemegfrissítedazt.

Ohhatégednemláthatlak,
Behóhajtlak,behsiratlak!
Shaképedkezembeakad,
Szemembőlörömkönnyfakad.

Tégedhordozlakútamban,
Tégedölellekágyamban;
Ésvalahányszorfelkelek,
Szerelmedrőlénekelek.

Együttbesokszorfeküdtünk,
Bársohamegnemesküdtünk!
Azéjjelis'csakmegintsem,
Együtthálunkúgy-ékincsem?

Ohhaszívünkszerelmének
Kiszálogiszületnének,
Sottülnénekhosszúsorral
Akuckóbanteleborral!

Bárcsakafeleségemmel
Tégedcserélhetnélekfel,
Hogyfiakat,leányokat
Szülnél,aprókulacsokat:
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Zsanámmegkulaccsáválna,
Borralmindigszínigállna.
Azőbőreúgyiscsikó,
Beleférnenégy-ötakó.

Dejaj,engemidetova
ElviszaSzentMihálylova,
Szerelmedmegemésztvégre,
Éstemaradszözvegységre.

Keservessors!Adjatokbort3
Lakjukelelőreatort;
Amimennemáskutyába,
Jobbmegyamagunktorkába.

Akadtammégegybankóra,
Kitszántamszemborítóra:
Devakságtólkimárnemfél,
Minekannakaszemfedél?

Kincsem,violám,rubintom!
Ittazutolsóforintom:
Értedadomeztis,tubám!
Csakszádhozérhessenaszám.

Ohcsókollak,ohölellek!
Mígmoccanok,míglehellek:
Testedtegyékholttestemhez,
Éseztazírástfejemhez:

»Utasköszönjrámegypintbort:
»Ittlátsznyugodniegyjámbort
»Kedvesélete-párjával,
»Csikóbőröskulaccsával!«
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DOROTTYÁBÓL

»Vártam,sokatvártam,aztnemmondhatjátok;
Várásombéréthátmértmegnemadjátok?
Mindégjóhiszembenültemazadventet
Hogytánteszegykérőnálamkomplimentet;
Afarsangotmindégtöltöttemvígsággal,
Hogytánnemgyötörtöktöbbéalyánysággal:
Mitért?Nemisvéltemsmárittvolthúshagyó
Húshagyó!húshagyó!engemitthonhagyó!
Mivelérdemlettem?egek!ugyanmivel?
Lámlettvolnamivel,csaklettvolnakivel.
Sempénzét,semeszéténnemnéztemvolna,
Semnemét,semképét;Csakférfilettvolna.
Mondtam,hogyakárkilégyen,hozzámegyek,
Kezetcsapokvele,csakleánynelegyek.
Boldogabbférfiúnemlettvolna,mintö:
Úrrátettevolnaötétegyfőkötő.
Hordtamvolnamindégsajáttenyeremen,
Csakkönyörültvolnapártátúntfejemen.
Dehiába!mégisegysemjötteszére:
Bebolondvoltakiengemmegnemkére!
Akárkinektárvavoltszívembirtoka;
Azég,aföldtudja,énnemvagyokoka.—
Sokszorvégignéztemeztavilágotmár
Alegényelőttemúton-útfélenjár,
Aférfimegannyi,mintazasszony,látom:
Mértnemjuthátköztöknékemegysajátom?
Mértkellnékemilyenbőségbenszűkülni,
Sszomjanakád-vízbenTantaluskéntülni?
Mértalkotottazégasszonynakengemet?
Vagyhátmértteremtettférfiúinemet?
Haasszonynemvolnék,vagyférfinemvolna,
Édesboldogságomürmötnemkóstolna.—
Deíméaggságbanemésztemnapjaim,
Azidővelegyüttterjednekkínjaim,
Komormagánosságfonnyasztjaéltemet;
Sméghajadonfőveleltemetengemet.
Hogynyújtóztatnakki,hogymegyekpártába,
Oh,majdaszenteknekParadicsomába?
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Oh,szégyenletembenmegkellhalnomottis,
Mikorvénlyánynakmondegyhitványhalottis.
Holottimémostisekistársaságba'
Annyiszorkeverikazembertcsúfságba.
Anélkülnemesettegytáncvagyegyjáték,
Hogyilletlendolgot,vagymocskotnelátnék.
Hátmár,hátígykellénnékemholtigélnem?
Hogyszerelemhelyettcsúfotkellremélnem?«

Opor,hogymárvégétvesseacsatának,
Egyújstratagémátgondoltkimagának,
Mellyelmindentruppotzűrzavarbategyen,
SDorottya,avezér,tehetetlenlégyen.
Annyisokhatalmasszemmelésszablyával
Szemköztállván,ígyszóltfelségesorcával:
»Halandóangyalok!kedvesszépellenség!
Kiketbennünkuralmindenérzékenség,
Kikbírvánszívünketatermészetjussán,
Törvénytszabtoknekünkszépesgtektrónusán,
Hogyellenkezhetnénktovábbtivéletek?
Ittakéz!Ittaszív!csakhogybékéljetek.
Tudjuk,miértvagytokharagbanerántunk,
Mertvéleteknagyonhidegképenbántunk:
Nohátezenvétkünkjóváátételére
Én,mintafarsangitáborfővezére,
Mégmaegykisasszonytkívánokelvenni;
Studom,vitézimismindígyfognaktenni.—
Deénannakadomcserébeszívemet
Akilegelőszörmegcsókolengemet«
Édeskotlósanyjokegykotyogására
Hogyfutasokcsirkeegyszemgabonára:
Mindenkisasszonyokakkénttódulának
LegelsőcsókjáraOpororcájának.—
Senkisemügyeltmárzászlóra,vagysorra:
Istenhozzádjórend!hajdemindOporra!
Szintúgyrúgtákegymáscipellőjesarkát,
Tapodták,hasgattákegymásslepjefarkát:
Azelsőkhátráltákazutolmenőket,
Ahátulsókvisszahúztákazelsőket:
Lármáztak,zajgottak,porfellegetvertek,
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Asztalt,széket,bőgőt,cimbalmotlevertek.
Törtapohár,palacktányér,tálcacsörgött;
Ugattakapudlik,ajtó,ablakzörgött.
Ifjúkéntszaladtakmégavénlantokis,
Semhadnagy,semsvadrom,semrend.Sőtmagokis
Adivántemelőszüzekelfutának,
Skeze,lábakitörtmarsallDorottyának.



FAZEKASMIHÁLY
1766—1828

LUDASMATYI
(Részlet)

Döbrögbenvalahátekkorvásár,ahatalmas
Döbrögiúrörökösjószágában,kimagáról
Azttartotta,hogyottnekiafelségseparancsol;
Amitakart,avóttörvény,stetszéseigazság.—
Aportékáknakmagaszoktakiszabniazárát,
Ésamelydarabérttöbbetmertkétniazáros,
Elkonfiszkáltatta,megisbüntettekeményen.
Hogyhapedignetánmásolcsónvettmegakármit
Ésnekimegtetszett,csakazértkivetettebelőlle,
Hogyfenntartódjonfegyverrelnyertősijussa.—
AmintDöbrögiúrekkorsétálaalásfel
AmiMatyinkésaszéphúszlibatűneszemébe,
Annyivalinkább,mertmindensüvegelteszemélyét
CsakMatyinakvoltfennegyedülafőrevalója.
Kérdéazúr:»Kiezenludakgazdája?«»Magamla!«
ígyszóllottnagynyers-nyakasonMatyi»Ejnyegazember!
Nemtudodittkiazúr?majdemberségretanítlak!
Holvagyonasüveged?miezenludaknakazára?«—
Benyomvánsüvegétsmegrándítvánkacagányát:
»Hárommárjás«,úgymond,»Párjaazilyenamolyan!«—
Kérdiazúr:»Id'adodfeleárán?«—»Őbizazapja
Lelkéneksemalábbpárjátegykurtaforintnál.«
Döbrögivágegyetsinkójával;noszahárom
Fogdmegtoppanelő;Matyitakastélybacibálják;
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Lúdjaitelhajtják;ésakapuközthevenyében
ötventvágnakrá,melyetsüvegelvefaránál
Egyispánhivenszámlált,ésDöbrögibőrös
Karszékbőlszemlélt.—Matyiígyszólt,hogyfelereszték:
»Énuramafizetéstköszönöm;haazIstenerőtád
Séletbenmegtart,majdmegszolgálom;azértcsak
Róvjafelakapufélfájára,hogyelnefelejtse:
HáromszorverieztkendenLudasMatyivissza!«
Eztcsakaligvégzé,néhányzöldingesekagyba-
Főbeverék,skivettékjólmeghurcolvahajánál
Fogva,hogyaföldetmégalábujjasemérte.
Míghúzták-vonták,mégegyszervisszakiáltott,
»OsztánháromszorverimegLudasMatyikendet!«
Hogymárottkinnvolt,ígyszóllottasokasághoz:
»Majdmeglássátok,háromszormegveremaztla!«
Eztmindenneveté;dekiváltaDöbrögi-háznál
ÖriiltesszavainMatyinakhahotárafakadtak.

Hogyhaazudvarbólajószágábakimentis,
Tízláncsáslovagoltmindenkorhintajamellett.—
EztMatyiis,mintmás,jóltudta,dehasztalan;őazt
Háromszorfogadá,hogymegveriDöbrögit:annak,
Bárhatörik-szakadis,csakmegkelllenniakárhogy.—
OrszágosvásáresikegykorDöbrögiúrnak
Városkájában;Matyiott,mintmásigazember,
Megjelenikparipán;alóvásárbabolyongván,
Meglátegyvirgonclovategyidegensihedernél;
Kérdezi,hogymiretartja?»Uram,csakszázarany«—így

[mond.
»Cimbora,hogylehetaz?—Matyiígyszól—úgy-ekomázol?
Tízlovatisveszekénannyin,tánjobbatisennél.«
»Ugydeuram!—felelasiheder,—jónagyMagyarország,
Ésmégiskihagyommindjártvájatniacéllal
Mindakétszememet,hacsakegylovahágiselébe.«
»Ugyénalovadatmegvenném,mondMatyi,hogyha
Megbizonyíthatnád,pedigígymegnemveszisenki,
Intneki,—félremegyénvele,—nézdottanlakikegyúr,
ALudasMatyinéviszonyúfélelmeselőtte,
Tántudodaztmagadis,—majdittkocsikázikelarra
Tizláncsáskatonáklovagolnakhintajamellett;
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Majdhaazerdőnéljárnak,nyargaljoda,mondjad
Szembeazúrnak,hogy:tevagyaLudasMatyi,osztán
Kotródjám,mertszázlelkedlesz,mégisazördög
Elviszecsém,haazokmegcsípnek;hogyhanem,úgyén
Megveszemalovadat;felpénzül,hogybizonyoslégy,
Tízaranyatfeladok;vagymeglelszengemetittsitt.«
Tetszettatűzről-pattantsihedernekazalku,
Ésnehezenlesi,hogymikorindulmárazazúrki.—
Egyszerlármaesik,riogatjákszéjjelazembert;
Döbrögijőhintón!—Útjábólfélrevonódik
Mindenigazlélek.—Pezsegapozsgássihederben
Ajóvér,scsakaligvárhatja,hogyakerekerdőt
ÉrjékDöbrögiék;mintanyílutánokereszti
Ráróját.—»Lassan,lassanuraim[«—kiabálja:
Mellészöktetahintónak,—»Tudod-éuram—úgymond,—
Hogykivagyok?tuddmeg,LudasMatyiénvagyok!»Uccu!
Rajtalegény!«—Ordítjaazúr—egyszerreutána
Hajtatízláncsás,demihaszna,nyomábasehágnak.
»Fogdkikocsisnyergeslovadat.—mondDöbrögi—jobbez
Mindatizénél,mondjad,hogyszázarany,aki
Elfoghatja!—szorítsd!«Magaahintóbafelurik,
Éskíváncsiszemétdüllyesztvemeresztiutánok,
HogyfogjákmárelMatyit.—Opedigakerekerdő
Sarkánálelbújvafülelt,slátván,hogyazúrmár
Csakmagavan,kilopózkodik,ésmegrántjaruháját:
»Mitbámulazuram?Nemfogjákaztmael—úgymond:—
OsztánnemLudasMatyiaz,haneménvagyok,akit
Megveretettkelmed,slúdjátelvetteerővel.«
Döbrögitamennykőhaazonnyombanmegütötte
Volna,talánsokkalkönnyebblettvolnaszegénynek.
öszverogyott,ésakocsibólájulvazuhantle.
OttMatyiszánakozásnélkülmegverteutolszor;
Serszényétalúdárábaviszontkiürítvén
Mondja:»Neféljenazúr,mártöbbszörnemvereménmeg.«
Azzallórakapott,selmentdolgáraörökre.

Atizenegylovasoknagykésőnvisszakerültek,
Vertlovaikcsakalighúzváninokat,valaminta
Megzsákolturokis,kitelérkezvén,kocsijában
Bágyadtanleltek;mondják,hogynemvalaképes
TarkóncsípniMatyit.»Nemisavolt—Döbrögimondja,
Anégyelnivaló,megvertháromszor.—AzIsten
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Ígybániksbánjonvalamennyikegyetlenurakkal.
Eztmondván,megtértakastélyábasazonnal
Elküldötteahúszláncsást,kegyelemmelakarván,
ójnimagátezutánazerőszaktételekellen;
Éstörvénytelenülnembánt,hanemúgy,ahogyillik
Embertársaival;jólisvégeztevilágát.



XIX.SZÁZAD



KISFALUDYKÁROLY
1788—1830

ABÁNKÓDÓFÉRJ

Szatmárbanegykiscsárdavan,
Trézsiasszonylakottottan.
Éjfélhaján,bogárszemű,
Kerektagú,őztermetű;
Dejaj,milyszépolycsintalan,
Rózsásajkinpöruntalan,
Mostkezdecsakhonnkisvitát,
Csöröl,pöröl,veramitlát,
Férjénasor,kiszugbanül,
Midőnilyszóharsogkivül:
»Jönatatár!«
Rémül,sír,fut,bujkálanép;
DeszépTrézsihetykénkilép:
Őférfitólhamarnemfél,
Kiváltazügyhanyelvrekél.
Mégharctóllángzókarcai
Lejtnekhókeblehalmai,
Midőnjönegyzömöktatár,
Szívénzsákmány,szeméntűzár.
AszépTrézsikényérehat,
Nemkérsoká,feléugrat,
Derékbanőtátöleli,
Magáhozlóraemeli,
Eltérsöröm-lobbantában
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Rá-rápislognyargaltában.
Búsulaférjszépasszonyán,
Utánanézmintvészután;
Saminteltűn,könykönyethajt,
Sajnálnáőt,ésfelsóhajt:
»Szegénytatár!«



CZUCZORGERGELY
1800—1866

AFALUSIKISLEÁNYPESTEN

JajbeszépazaPest,Istenem,beszép!
Sbennemilyenúri,milyszelídanép.
összevisszajártamutatútfelet,
Deszememnyugonninemtalálthelyet.
Ablakablakonvanháromnégysoron,
Olymagasfalunkbannincsenatorony.
Asokutcatömvemintaméheraj,
Jobbrabalrafényesgyöngy,ezüst,arany,
Sminthabúcsúállnakésőnéskorán,
Cifraottaférfi,asszonyésleány.
Ámcsudálniméltómindenekfölött,
Hogykevélyaligvanannyiúrközött.
Mertkosárkaalmátvittemáruba,
Sfeltakarvaszépenültemkapuba.
Otthogyüldögélteménszegényleány,
Szépennézemindenátmenőreám,
Éssokan,dehogymért,nemtudombiz'én,
Visszafordulánaktöbbszörisfelém.
Sháromkönyvesúrfimáriskörbevett,
Egyikkérditőlem:»Húgommineved?«
Kérdiamásikis:»Hollakolbabám?«
Ésaharmadikmond:»Lelkemnézzreám!«
Énmegelpirultam,ohdehogyisnem,
Éscsakúgysusogvamondtammegnevem.
Hányávalkelalmám?Megsemkérdezek.
Ámhaannyilettisvolna,megvevék.
Smennyifurcsaszépetkelléhallanom,
Aztúgyelbeszélnioh,dehogytudom!
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»Hozsz-emégbealmát,ittülszakkoris?«
KérdezénekIstentudjahányszoris.
JajbeszépazaPest,Istenembeszép!
Sbennemilyenúri,milyszelidanép!
Ahogyálldogáltamutcaszögletén,
Nagysietvejöttegyszálasúrfelém.
Fénylettrajt'ezüstösszépkalap,sruha:
Gazdagúrlehet,demégsemkatona.
Állnicifrahintón,láttamolyatén,
Bajszajólkikenve,barnamintaszén.
»Ejnyegyöngyömadtakismagyarleány,
»Nemszeretsz-eengem?Énszeretlekám.«
Ígyköszönteszépen,éstánismére,
Mertúgyhíva,hogycsakmenjekelvele.
»Nemlehet,«feleltem,skérdezé:»Miért?«
»Mertanyámtólmegvantiltva,hátazért.«
»Bénemenjleányom«,ezvoltaszava,
»Bárakárkihína,házbasehova.«
»Kisszívem,tehátcsaknemjösszelvelem?«
Monda,smegszorítákétszerakezem.
Sbúsanotthagyottazutcaszögletén,
Nodemittegyek,hatiltjaaszülém.
Jajhamegharagszikazazúrreám!
Mitmíveljekakkor,merthatalmasám:
Egykosáralmávalbemegyekmegint,
Éshamajdanyámarégimódraint,
Szépenkéremőtet,haddlegyenszabad
Fölkeresnemaztaszépruhásurat,
Shogyharagjaszűnjék,csókolokkezet,
Nékinyújtomáltalalegszebbeket,
Ésígérem,hogyaztnemteszemsoha,
Sfélninemfogok,mertőnemkatona.

-1837-



VÖRÖSMARTYMIHÁLY
l800—1855

PETIKE

BúsmogorvánülPetiké,
Hahaha!
Péterésbú!amennyköbe,
Mibaja?
Anyjakémlihűszemekkel—
Jóöreg!
Aztgondolja,fiacskája
Tánbeteg.
»Kellgaluska,Petifiam,
Eszel-e?«
»Dehogyeszem,dehogyeszem,
Kivele.«
»Kellbor,édesszépfiacskám,
Iszol-e?«
»Dehogyiszom,dehogyiszom,
Elvele.«
»Kell-esarkantyúcsizmádra,
Petikém!
Kalpagodratollsmentédre
Rókaprém?«
»Mitnekemtoll,mitnekemprém,
Sarkantyú!
Haszívemben,mintaróka,
Rágabú!«
»Kell-ekönyv,aszomszédkönyve,
mBiblia?«
»Mitnekemkönyv,abeszédmind
Szófia.
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Egybarátomvannekemcsak
Ahalál;
Aztudom,hogyinnen-onnan
Lekaszál.«
»Azegekre!Petifiam,
Megnehalj:
Annyibennedasóhajtás,
Mintaraj.
ÁtidézzemtánJuliskát?
Láthatnád?«
SzólmogorvánPéterúrfi:
»Holvanhát?«
ÁrmányadtaPéterkéje!
Mégminemvoltabibéje!
Semkalapja,semmentéje,
Semasarkantyúzenéje,
Nemkellnekirókamáija,
Semaszomszédbibliája;
Nemkellnekibor,galuska,
DebezzegkellaJuliska,
Bárnegédeséshamiska,
De,vidor,szépéspiroska.
Semehetnék,semihatnék,
CsakJulcsávalnyájaskodnék.
»EjPetikém,szépfiam,hát
Ezabaj!
Gondomleszrá,hogynagyotnőj
Smegnehalj.
Mosttakarodjiskolába
Rosszfiú!
Megnelássam,hogypityeregsz,
Félrebú!
IskolábanaJuliskát
Elfeledd:
Istenéltet,tízévmúlva
Elvehet'd.«
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GÁBORDIÁK

Gábordiákmélyenelmerülve
Ülalócán,egynagykönyvelőtte;
Avilágértfölsempillantana,
Haegyfilégyreánemszállana;
Demárerrecsakfelpillant
Simmeglátegyfürgeleányt.
»Ejnyehúgom,bepirosazorcád,
Haddszakasszakrólaegypárrózsát.«

»Gábordiák,hamisGábordiák!
Hagyjonbékát,mertbizonymeglátják.«
»Semmilátás!«—mondazjókedvében—
»Lakodalomvanacsókvégében.«
»Jajnebántson!Kellsietnem—
Elhullpártám,ittfelejtem.
Ahvegyeelaztaforrószáját«
»Mégegycsókot!«»Nem,nem!«»Kettőtadjhát.«

Gábordiákmélyenelmerülve
Ülalócán,egynagykönyvelőtte;
Shogyfelpillantegyszercsakelmerül,
Aleányjönbúsansszíntelenül:
»Ejhúgom,dehaloványvagy,
Féltelek,hogyelnehervadj.«
»Gábordiák,átkozomacsókját,
Mikortartjukmegalakodalmát?«

»Semmiátok,jöjjelpünkösdnapra,
Addigrózsám,addigmenjdolgodra.
Neegypárcsók!Egyikútravaló,
Másik,haugytetszik,vigasztaló.«
»Gábordiák,háthakéső
Pünkösdnapkoramenyegző.*
»Semmikéső!Tevilágrózsája«
»Ejbehamisazamagaszája.«

Gábordiákmélyenelmerülve
Ülalócán,egynagykönyvelőtte;
Avilágértfelnempillantana,
Pedigittvanpirospünkösdnapja.
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Deelébejönaleány,
Segycsecsemőtringatkarján:
»Ej,ejmáreztmégsemhittemvolna!«
»Mostavilágengemsemcsúfolna.«

»Shogymosolyogistenadtafattya!«
»Épenolyan,mintazédesatyja.«
»Mitcsináljunk,mittegyünkgalambom?«
»Éntudom,hogyaDunábaugrom.«
»Semmiugrás!Jerapaphoz«
ÍgyszólGáboraleányhoz,
Snagyszomorúanakönyvetbecsapja:
»Soha,sohailyenpünkösdnapja!«



SZEMEREMIKLÓS
1804—1881

ALUKAIPAP

BodrogközönragyogLuka,
Mindenóésújkrónika
Csakrólaspapjárólír.
NemtudavilágBudárúl,
ZemplénsBodrogközhonárúi,
Csak-Lukárólzengahír.

SímahírnevesLukában,
Szárcsa,lúd,vöcsökhonában
Zengedezrepedtharang;
ZengJózsefcsászárnevére,
Nagynevénekünnepére
Nagyrekedten:csing-csalang.

Őrkakasatetejében,
Vékonynyárstoronykevélyen
Fitogtatjatermetét;
Négyszögébennégytoronyka,
Négycsibeközülmikéntha
Kotlósnyújtnáfölfejét.

Gyűlanép,tarisznyavállán,
Bocskorsásmetszettelábán;
Mártemplombanasereg.
Zengzsoltárimagyarének,
Amagyarokistenének
Lukavíghálátrebeg.
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Végzi...Összetettkezekkel,
Félighunytkegyesszemekkel
Apap—ím—székébenáll.
Jámborősz,mintbibliája
RáhallgatLukascsudálja
ötvenévekótamár.

»Küldjesőtavölgystetőre,
Küldjaszomjazómezőre
Fellegedből,ohAtyánk!
Isten,őreamagyarnak,
Bosszuló]akontyostarnak,
Addáldásodatreánk.«

Sminthaszélviharjatörki,
Mindenszájutánadörgi:
»KülddesődetóhAtyánk!
Isten!Őreamagyarnak,
Bosszuló]akontyostarnak,
Addáldásodatreánk.«

»Éskiünnepélyreitten
összegyűltünk,álddmegIsten,
Álddmegamagyarkirályt!
Nenézd,Uram,hogyőnémet,
Ohnenézdazt,kérünktéged,
Mertőtistealkotád.«

Sminthaszélviharjatörki,
Mindenszájutánadörgi:
»Álddmegamagyarkirályt!
Nenézduram,hogyőnémet!
Ohnenézdazt,kérünktéged,
Mertőtistealkotád.«



GARAYJÁNOS
1812—1853

AZOBSITOS
I.

AzobsitosésNapóleon

Hármanvalánakegyütt,apotrohosbíró,
Egyobsitosvitéz,ésafurfangosíró;
Atöbbiasztaloknálegyüttésszerteszét,
Vidámparasztlegényekittákahegylevét

Ottültekiddogáltakvecsernyeótamár,
Keringettésfelisdőltabujdosópohár;
MátyáskirálysemnyerttántöbbéljentaDunán,
MintmennyitHáryJános,azobsitosmagán.

Svoltismiértenagyzaj,ezéljen-háború,
Azobsitosnakpárjátnemláttahatfalu,
Aszem,aszájelállottmerészbeszédein,
Ország-világcsodáltavitézitettein.

Mostiskezébekapvánazöblösmeszelyest,
Kalandoséletébőlregétregérekezd;
Holsmerrejárt,mitlátott,mittettőstársai,
Shallgatvafüggtekrajtamindnyájokajkai.

Ő,kiármádiákatvertszéjjelegymagán,
TúljárahadnagyávalazÓperencián,
Kifranciafejekkelsátrátkörülraká,
Esavilágvégénéllábátlelógatá.
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»Demégezmindcsaksemmi«szokásamondani,
Sközelbcsoportosulnakatöbbithallani.
»Mit!semmi?— mondabíró—asoknálissokabb,
Igyék,komám!«ésisznakmindnyájanmintacsap.

»Nemaddigvan—kiáltmostafurfangosdiák,
Alegjavátelhagyta—ésmostöthallgaták—
Kendtekmégmitsemtudnak,haegyetelnemmond,
HogyanfogaelbátyóanagyNapóleont.«

»Hm!Mondazobsitoshős,—anagyNapóleon!
Nagyőafranciákközt—ésvállánegyetvon,
Deengemúgysegéljen,nemamagyarközött,
Shátmég—vetéutána—magyarhuszárelőtt!«

Ésittmagátértetteazobsitosbaka,
Ámbárlovonsoh'semvoltéltébenjómaga:
Deannyitemlegetteésannyiszorlovát,
Hogyvégreishuszárnakkelletthinnimagát.

»Holvolt,holnem,bizonnyalmármegnemmondhatom,
KétszázezervitézzeljöttránkNapóleon,
Mitánmindösszeszázan,vagykétszázanvalánk,
Mindnyalkaszéphuszárok,mindtűzésannyiláng.«

Afurfangosdiákittszörnyetprüsszenterá,
DeHáryőbeszédéttovábbisfolytatá:
»Kétszázezernekellenkétszáz,azangyalát!
Mitgondolkend,bíróúr,kiadtamegtorát?«

»Kiadtavolna,hátki!«viszonzakérdözött,
Csakvoltakapitánybanész,ésnemütközött?«
»Voltám,devoltkurázsis,komék,ésmekkora;
Megütközénkbiz,éshogy!«kiáltavénbaka.

»Magamvalékazelső,kiközbevágtatok,
Hullottafranciája,minthullafű,ajég!
Anapmegálltfölöttünkbámulniacsodát,
Kétszázezrethogyvertmegkétszáz,azangyalát!«
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Ésadiákújontaszörnyetprüsszenterá,
DeHáryőbeszédéttovábbisfolytatá;
»Futottakmárafrancok,mintszélbenakatáng,
Utánokamagyarság,hogyszintefulladánk!

Símafutóknakköztemeglátomavezért,
Aranykengyelbenlába,lovávalszélsemért,
Deénisparipámatutánarúgtatom,
Segysűrűerdőszélén—vitézülelfogom.

»Azangyalát!kiáltéksmegcsípemőtnyakon,
Mostvalldmeg,úgy-e,hogytevagyaNapóleon?«
»Való,amivaló—szólt—vitéz,hogyazvagyok,
Csakéltemnekkegyelmezz,adósnemmaradok.

Kérjtőlem,amitetszik,vitézmagyarlegény,
Afranciákcsászárakincsekbennemszegény!«
»Azangyalát!—kiáltám—uram,nemaddiga!
Dejöszakapitányhozlánchordtafrancia.«

Ésadiákújontaszörnyetprüsszenterá,
DeHáryőbeszédéttovábbisfolytatá:
»Mentünkésmendegéltünk,skiérvénasikon,
Egyhatlovashintóállelőttünkgazdagon.

Ahatlovashintóbanegyúriasszonyült,
Aranytólésgyémánttólruhájanehezült,
Amintreánktekinte:OhJézusMária!
Kiálta;merthogyővoltMáriaLuiza.

»Igykell-etégedlátnom,ohnagyNapóleon!
Énnagyfelségűférjem,kegyetlenláncokon?
Skivagyte,jóvitézem,kiőtetelfogad?«
»VitézJoannesHáry,—mondám—azangyalát!«

»Halld,amiténtenékedittmondok,jóvitéz;
—Szóltmostazúriasszonysmélyenszemembenéz,—
Teolyvitézitettetkövettélittenel,
Minőtmégegymagyarsem,melynagydíjtérdemel.
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Haőtteelbocsátod,ígéretetteszünk,
Hogyholtom—sholtodiglanenyémtiédleszünk.«—
»Azangyalát!kiáltám,felségesasszonyom,
Tudom,miabecsület,legyenszabadrabom.

Szépasszonyért,széplányértazigazivitéz
Tüzetvizetkiállni,pokolbamennikész,
VitézJoannesHáryigazmagyarnevem,
Üljönfelacsászárúr,—ittvanreákezem!«

Ésadiákszörnyűénsnagyotprüsszentközé,
DeHáryőbeszédétekképpenvégezé:
»Mondottamésacsászárlegottelvágtatott,
Dekétkezembekétszéparanyórátnyomott.

Azegyiketgondoltam,kapitányomnakhagyom,
Amásikatkésőbbenelkértehadnagyom;
Azangyalát!Csakegyettartottamvolnameg.
Mertmostelishihetik,nemis,kigyelmetek.«

Deőkhittékmindannyin,apotrohosbíró,
Avigadólegények,megagonoszíró,
Afurfangosdiákisnagyothörpentveszólt:
Nincsolyvitézaföldön,mintHárybátyavolt.

II.
AZOBSITOSLÁTOGATÁSAFERENCCSÁSZÁRNÁL

Nagy,derékvitézkend,vitézHáryJános,
Aseregkendnélkülbizonynagyhiányos.

Vajh!Sokatbeszéltelsokvitézdologról,
Amitembernemhallhetvenhétországról,

Elbeszéltenekünk:Franciaországban,
AtengernekpartjánhogyjártPadovában,
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Látvánőnagypartjánóriásirákot,
Ollójávalfelvettegylovaskozákot.

ÉsmidőnbejártaszépTirolországot,
Astájerhegyekbenolymagasrahágott:

Hogyhajátanapnaklángjamegnekapja,
Ahegyetvégiglen,csakhasonmászhatta.

MáskorMantovábankedvretáborozván,
Hétfejűsárkánnyalvittmintegyoroszlán.

Éskitudnávégét,éskitudnamindent,
VitézHáryJános,vajminagyvitézkend.

Dehamégezerszerolyvitézlővolna,
Mintamekkoránaktudjakendetvolna,

Aztnemengedjükmeg,ilyjókedvbenlévén,
Hogynemmondatnókelevidámtorvégén:

MintshogyanjártelkendBécsnekvárosában,
Királyőfelségelátogatásában.

Ésazobsitoshős,társineltekintvén,
Megsodorjabajszát,kettőtisköhintvén,

Kémlelődve,nincs-etándiákkörötte,
Akielprüsszentsejómagátfölötte.

Dediákezegyszernemvoltabokorban,
Mindigazhívővettrésztazéjitorban.

SvitézHáryJánosIsten-igazában,
Elvétéasulykotőbátorságában.

»Bécsbe—kezdé—Bécsbe,hátnohébe-hóba
Kedvemszottyanmennikislátogatóba.

Sokbarátomélott,snemegygenerális,
Sőtvalótbeszélve,magaakirályis,
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Kinekőfelségétahaláltorkából
Énmentettemmeg,nemmesszePadovától.

Mentemmendegéltem-vagymitisbeszélek?
Gyorsfakómvitthátán,mintigaz,hogyélek.

Hej,haélne,mostsemlátnásenkipárját,
SmintaszélelértemrajtaBécsnekvárát,

Éshogyahajnallalavárosbaértem,
Akirályházáramindjártráismertem.

Kétfejűsasáról,melyaháztetőnül,
Smindennapegytulkotköltelegyebédül.

Ottfakólovamrólkényesenleszöktem,
Asövényfájához,mintillik,kötöttem.

Magamvégigmentemazisterázsákot,
Egytőlegyigismert,régijóbarátot.

Végreeljutottamatornácvégére,
Kezemegyajtónaktevénkilincsére.

Vasbólvoltazajtó,denemnyiltszobába,
Szépfehérezüstbőlmásiknyíltnyomába.

Azezüstutánaharmadikbabuktam,
Tisztaszínaranyból,ottbeisnyitottam

Hátnemishogyén,deamintrámtekinte,
Magaőfelségeszóltsmagáhozinte.

Istenhoztakendet,régijóbarátom,
Nos,hogyállunk—kérdé—frissenamintlátom.

»HálaIsten—mondám—megvagyokbizottmég!
Mégarégibőrben,mintláthatjafölség.

Jófakómis,azno,melyenőfelségét,
Egykormegmentettem;járja,deavégét.«
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Sjóhogyemlítettemaszegénypáráját,
Mertlegottajóúrígykezdémondását:

»Hátugyanholhagytadaszegényt?azonnal
Istállóbavele,parádéslovammal:

Egyazonjászolbólkapjoneleséget,
Mégpedigaranybók—sküldteacselédet.

»Háttemárettél-e?«kérdezéjósággal.
»Nembizonymég,felség!kéremátossággal.«

»Semmino,csaküljle—monda—ésleültem,
Vanmégvacsorárólegydarabkasültem.«

Sasztalafiábólegybenkiisvette,
Segyfehércipóvalénelémlettete.

Errebekiáltaamellékszobába,
»Van-emég,hejanyjuk,aslivovicába?«

»Nincsbizony,felségesférjeméskirályom,
Mostkapautolsókortyátalokájom!«

Szólottakirályné.»Ejno,küldjönelhát,
Azsidóhozát,ittapénz,egygárdistát!«

Dictumfactum,úgylett,hajjdenemhiába
Hogykirálynakhozta,gyorsanisjártlába.

SMózsi,nemhiába,hogykirálynakmérte,
Finomulkitellett,mondhatom,mértéke.

Ésamintekképenittunk,eddegéltünk,
Régiharcainkróljóizünbeszéltünk:

Hátköröttünkegyszerolysikoltozásvan,
Mintmikorkéttáborvanhadakozásban.

Akirályiúrfik(mostlátámőketmeg)
Cifratarsolyomértösszeverekedtek.
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»Gyermekek!—kiáltarajokédesapjok—
Hátkivanaháznál,hogytihajbakaptok?

Hátazangyalátis,vitézHárybácsit
Egysemlátja?Mindjártparolátéspacsit.«

Dictumfactum,akisurfikrendrejöttek,
Vasmarkombapompásparolátütöttek,

Énpedigbenyúltamcifratarsolyomba,
Segy-egykarajcárkátvettemamarkomba.

»Nem,barátom,eztnemengedemnekedmeg,
—Szólottakirály—pénznemvalógyermeknek.

Pénzretöbbszükségedvanneked,vitézem.«
Miremarkomatmártömve,dugvaérzem.

Szépenmegköszöntem,rájaelbúcsúztam,
Jóllakottfakómataklábólkihoztam.

Sakirályiabraknemisvolthiába,
Mertaligkerültbehuszonnégyórába,

SBécsbőlitthonvoltam,megcsináltgavallér,
Mertapénzezüstvolt,smindmeg-annyitallér.

Tallér,azangyalát!Mégpediglázsiás,
Hej,hogyelfogyának,mintezernyisokmás!

DeazértazIstentartsamegkirályom,
Soh'selesznekemtöbbolyanjóbarátom.



JÓKAIMÓR
1825—1904

KÖTÉLÁZTATVAJÓ

AztbeszélikBorsosIstvánuramról,hogyőnagyon
okosembermindig,amikornemiszik.
Ezugyanvakmerőállítás,miutánaborbanigazság

ésbölcseségvan;akibortiszik,azidegennyelvekenbeszél
smindenféletudománybólbevesz,abortólazemberver-
sekettanulírni,abortólagyávabátorságottanul,acsiz-
madiapolitizálni,apolitikuscsizmátvarrni;sőtvannak
egyáltalában olyan természetek,akik csak akkorértenek
igazánamagukhivatásához,amikorillőmértékeáltale
háládatosnedvnek elmetehetségeiketfelfrissítik.Meglehet
azonban',hogyBorsosIstvánuramnálezamegfordított
viszonyatermészetkülönösjátékavolt;őcsakaddigvolt
bölcsember,amígmegnem nézte:mivanapohárban?
mihelytazon átesett,nem lehetettvelebírni;házsártos,
kötölödzködőlett,pörölt,verekedett;pedigkülönbenolyan
jámborembervolt,mintabárány.Azismerőseimáraztaz
elméncségetcsináltákfelőle:hogy»délelőttBorsos,dél-
utánPaprikás«.
DekivolthátBorsosIstvánuram?hogyilyennagyon

megkellrólatudni,milyenvolt?hogyanvolt?
No ugyan látszik rajtad,tiszteltolvasó,hogy nem

vagy Komárombavaló,különben nem kérdeznéd,hogy
kicsodaBorsosIstvánuram?
Hátnem ismernéd aztaderék szálashajdúkáplárt,

kiavárosházaelőttszokottstrázsálnimindenkeddenmeg
csütörtökön,zölddolmányban,kéknadrágban,sárgazsi-
nórralkihányva?alegmagasabblegényvalamennyiváros-
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hajdúközött.Abajuszaisúgyállkétfelé,mintalúdlelke,
akitnyársonkeresztülszoktakütni.őszoktaatekintetes
főbíróuratasessióbólhazakísérnimindig,savendégeket
őhívogatjaössze,mikoraFüzitőnnagyhalebédeketadnak
amagistrátusurai.Ő ülabakon,mikoravároskocsija
utazikvalahovaazzalanégyszéplóvaloculátára,vagyde-
putációba.Ejnye,hátaztsem láttad,midőnapiacona
kofákkosaraibólkiforgatjaazéretlenbarackot?félnekám
tőlenagyon!no,vagymikorŰrnapjavanskörülhordozzák
atemplomizászlókat,hátakkornem emlékezelarraa
hatalmasnagyférfira,akilobogómentében,csattogótar-
solyoskarddal,forgókokárdávalszokottmenniafőtiszte-
lendőúrelőttsvisziazegyikezüstnyelűlámpást?No,ez
azaBorsosIstván,akirőlbeszélek.Hapedigmindezekre
nememlékeznél,azannakatanúsága,hogysohasemlaktál
Komáromban,amiperszenematehibád.
BorsosIstvánuram alegjobbembervoltavilágon,

amilyetcsakismernilehet.Nohogyesténkéntmindigkótya-
gosfővelszokotthazamenni,azigaz;meg,hogyfeleségét
rendesenmegveregette,azisigaz;hanem egyébhibáját
azutánkeresvesemlehetetttalálni.
Egyszer,— éppenakukoricatöréskortörtént— úgy

emlékezem rá,minthategnapesettvolna,abbanazeszten-
dőben,amikorakálvinistatoronybafelhúztákazújharan-
gokat,tekintetes Komárom vármegye nagy ünnepélyhez
készült,afőispán uratiktatták be,amitmagyarulúgy
hínak,hogyinstellatio.
Jajh,milyenpompavoltaz,milyenfényességazegész

városban;azegésznemességlóhátonjöttbearácutcán
végig,nagyzászlókatvittekelől,telepántlikákkal,koszo-
rúkkal,atekintetesfőbíróurakvezettékajárásokataz
esküdturakkal,kipiros,kivilágoskékmentében,sujtásos
dolmányban;voltottegyúr,akinekcsupaaranyóravolt
mindenikgonbjahelyében,amásiknakmégakengyelvasa
iscsupamerőezüst,magapedigafőispánúregypompás
aranyoshintóban jött,mellettetizenkétúrilovas,olyan
szépek,hogynemlehetaztleírni.Azutcákonkétfelőlpedig,
egészavármegyeházkapujáig,ottálltakacéhekfelállítva
sorbanamagukzászlóikkal,hatemberkellettatakácscéh
zászlójátemelni,nyolcamolnárokét,acsizmadiákétsem
bírtaelkevesebbötmesternél,azegyikzászlópirosselyem-
bőlvolt,amásikkékesszürkéből,sszázmegszázszalag
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lobogottmindegyiken,mertvalahány lány férjhez ment
avárosban,valamimesteremberhez,szokásvolt,hogya
céhzászlójáraegyszalagotajándékozzon.Képzelhetniazt
asokszalagot!Hátmégazutánaziskolásgyerekek,amint
hosszábanfelvoltakállítvaaziskolákelőtt,hátméga
cigányok,pirosöltözetben,megapolgárokzenekaraipofon-
csapottkalapokban!Sohanem láttakKomárombanilyen
dolgottöbbet!
Hanem mindezasokszépcsakazutánvalónaptör-

tént,hogyBorsosIstvánuram esteanagyszaladgálásból
hazavetődöttamagacsaláditűzhelyéhez,aholvártaőta
készvacsora,melynélavidám ésjámbormenyecske,ki
mindenben férjekedvétszoktakeresni,addig meg sem
jelent,amíg István maga jólnem lakottscsak azu-
tánszokottmagaisleülniazasztalhoz,samaradékhoz
látni.
— Hátteasszony,monddcsak,holjártálegésznap?

— kérdéIstvántekintélyesmogorvasággaltehénkedveaz
asztalra.
— Hátmegnéztem asokluminatiót(értsdilluminatiót)

az egész városban,amitholnapra csinálnak.Jaj,hallja
kend,mennyiszépségleszott!A Vág-Dunahídjánálvan
csinálvaegynagy-nagykapuzöldágakbólészászlókból;
azutánmegpapirosból.
— Hallgass!Jobbantudomén,hogymibőlvan.Hiszen

éncsináltam.
Azasszonyengedettésfolytatá.

— Azután avárosházfalán kivannak rakvanagy
betűklámpásokkal...
—Nekemmondod?Hiszenénmagamcsináltamaztmind.

Mitérteszteahhoz.Diákulvan.
— AzutánaSzentJánoskápolnájaelőtt...
— Láttamaztisno,minekbeszélszróla?
— Deaztnemláttakend,hogyazsidókmilyendiadal-

kaputcsinálnakavármegye-utcavégén?
— Zsidók?—szóltfilymálvaBorsosIstvánuram.
—Ugyanmármitcsinálnakazsidók,no?
— Hajh!azleszmégcsakaszép!kapottrajtaÖrzsik

asszony,hogymégisvégtérevalamiújdolgotmondhataz
urának.Selyembőlleszateteje,bársonybólazalja,csupa
ezüstaranymindencafrangrajta,mindenlámpáskék,meg
Piroskristálybatéve.
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— Micsoda!— kiáltáfelIstvánuram,kitezama-
gasztaláskezdettingerelni.— Hátkiengedtemegazsi-
dóknak,hogyolyatcsináljanak?
Hiszavármegyefundusánvannak,curialisfunduson,

—feleseltamenyecske—ottavárosnemparancsol.
Ezaderogálásaavárosiauctoritásnakteljesenfel-

bosszantáBorsosuramat,mostmárPaprikásvolt.
— Aztnekemnemondd,hogyazsidókselyemdiadal-•

ivetcsinálnak,aztcsakabolondnakmondd,énpedigbolond
nemvagyok.
— Márbizonypedigénmagam szemeimmelláttam;

egyvégselyem,egyvégbársonylógaföldig.
— Jegesteringette!Háténbolondvagyok,hogyén

nekemmeredaztmondani?Hátbolondvagyokén?Mondta
aztnekem valakitizenhatesztendőalatt,hogyatekintetes
nemesvárostszolgálom,hogyénbolondvagyok?Azsidók
nem csinálhatnakselyem diadalívet,mertnincsazegész
országbanannyiselyem,amennyiodaelégvolna,azután
megazsidóknaksemmiközükazinstellátióhoz,mertcsak
akeresztényekkapnakfőispánt?megaztánmikoratekin-
tetesnemesvárosnakelégpapirosbólészöldágbólcsinálni
diadalívet,hátakkorholvennékazsidókaselymet,de
mégmegsemengednőknekik.Tudod-e?
— Márpedigénatulajdonszemeimmelláttam,még

aselymetismegtapogattam.
— Hátakkorénbolondvagyok?— ordítáazasztal

közepéreütveBorsosuram.— Micsodaistentelenasszonyaz,
akiazuráterőnekerejével-bolondnakcsinálja?No,meg-
állj,tepokolratermett,majdmegtanítlakéntégedet,hogy
híreszteljekiegyrosszasszonyazurátbolondnak.Hol
egykötél?
Ajámborasszonycsakmostbántameg,hogyazillu-

minatiórólbeszélt;szerencsérearuhaszárítókötélottkinn
azudvaronegyikszederfátólamásikhozvoltkötve;smíg
aztonnanBorsosuram nagykínnalleoldogatta,addigaz
asszonynakidejemaradtajtót,ablakotbezárniéseltorla-
szolni,ilyenformánkinnrekesztvénafenyegetődzőférjet.
BorsosIstvánuram meglévénakötéllelsnemtudván

bemenniazajtón,képzelhetni,micsodapogánydörömbö-
léstmíveltazon;összefutottalármáraazegészutcanépe.
A nénémasszonyék,abátyámuramék csitították,en-

geszteltékaharagbajöttférfiút,amitől,azmégszilajabb
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lett:esküdöttmennyreföldre,hogyszétszediházát,úgy
veszikibelőleafeleségét;mégismegveriszörnyen;abból
nekinemisparancsolsenki,mertaházisazövé,megafele-
ségis;hátőnekisenkinebeszéljen.
Amintígyösszeröffentnénémasszonyékhúzzák,von-

ják,csillapítják,odavetúdikalármáraGalgószomszéd.
Galgó szomszéd belső embervolt;harangozó volt.

Nemcsuda,hatöbbeszevolt,mintmásnak.
— Hátmibaj,szomszéduram?mibaj?— kérdirészt-

vevőtekintettelBorsosIstvánuramtól,mitvesződikke-
gyelmedezzelasokasszonynéppel?
— Mibajomvan?Háthogynevolnabajom?Azabajom

van,hogyafeleségem engemetbolondnaktart.Mikorazt
meriaszemembemondani,hogyazsidóknakselyemből
leszadiadalívük,megbársonyból.Hátbolondvagyokén,
mi?vagyökör?vagyló?
— Kimeriaztmondanikegyelmedről:Borsosuram

ló?Borsosuramökör?Énveremmegazt,nemkegyelmed.
— Hátafeleségem,azistelentelenasszony.Detörjem

csakbeazajtót,majdmegmutatomén,hogykiabolond?
— Aztugyanjólteszikegyelmed,— biztatáGalgó

szomszédIstvángazdát— megkellverniazasszonyt,ha
valamitvét:pénzolvasva,asszonyvervejó.Énissegítek
kegyelmednek.Hát mivel akarja kegyelmed megverni?
Ezzelahitványkötéllel?Érisazvalamitígy,hiszezszá-
raz.Ezzelnem fájazütés,csakcsattog.Hétbőrevanaz
asszonyszemélynek,felsemvesziaszárazkötelet.Nonézze
csakkegyelmed.
AzzalGalgószomszédmegfogjaakötélmásikvégét,

próbabizonyságkedvéértamagahátáraütöttveleegyet,
Borsosszomszédhátáraiskettőt—nagyot.

—No,ugyehogynemfáj?
—Nemám,—bizonyítáIstván—pedigbizonyfájaz.
— Nemígykellbánniazasszonynéppel.Mertaztmeg-

szokjaésaztánfelsem veszi.Tanuljamegaztkegyelmed
tőlem:mikorénmegakarom verniafeleségemet,elébb
beáztatom aköteletjólsósvízben;ottázikestétőlreggelig,
egyegészéjszakánát;akkorlehetazutánveleverekedni,
tudom,hogyakitegyszermegverekvele,sohanemkívánja
többet.
Borsos István uramnak nagy világosság támadta

fejében.
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— Helyesenbeszélaszomszéd.Egészigazságavan.
Azértnemveszisemmibenazénfeleségemaverést.Senem
sír,mikorütöm,sem aszomszédoknaknem panaszkodik,
mégcsakhazasemszökikazanyjáhozsoha.Mertnemfáj
neki.Nomegállj,kitanultam máramódját.Majdmáskép
leszazezután.Holasajtár?
Galgószomszédelőkerestenekiasajtárt,teleismerí-

tettevízzel,abbaazutánbeáztattákakötelet.
— Mármostcsaksótmégbeleegymarokkal,hogyjó

szívóslegyen.Ígyni.Holnapreggelighaddázzékitteza
kötél,addigfeküdjékfelszomszédapadlásra,neféljen:
majdfelköltőm énjókor,súgyelverjükközakarattalazta
gonoszasszonyt,hogypéldátvehetrólavalamennyi.
— Ezabecsületesemberni!— szóltIstvángazda,

Galgószomszédotmegölelgetve.— Nemhiábabelsőember,
látszik,hogyigazember.No,havalahabajaleszaváros-
házánál,havalahabetaláljákcsukni,csakénnekem szól-
jon,— sohasem felejtem el,hogyigazságombanpártomat
fogta.Aztaköteletelnelopjavalaki.Azutánreggelkorán,
tudjakegyelmed,mikorakakasmásodszorkukorít!
— Ittleszek,ittleszek!— bizonyozottGalgószom-

széd,betuszkolvaBorsosuramatafáskamrábaslefektetve
őtszépenahárságyra,aholelisszunnyadtszépen.
Győztekakakasokkukorítani,amígBorsosuram ott

asötétkamrában felébredt.Galgó szomszéd beisha-
rangozott,visszaisjött,mirefölbírtakölteninagycibá-
lásokkal.

— No,szomszéd,ugyanjólmegázottazéjjelakötél.
— Micsodakötél?— kérdeziBorsosuram,akihir-

telenébenaztképzelte,hogybeesettatoronybaazesősa
harangkötélázottmeg.
—Hátakivelakegyelmedfeleségétmegakarjukverni.
Az én feleségemet!— kiáltá Borsosuram felpat-

tanva.— Aztszeretném csaklátni,hogykiakarjaazén
feleségemetmegverni?

Galgószomszédelnevettemagát,Borsosuram pedig
haragudott.
— Ilyentréfákkalnejöjjönnekem Galgóuram korán

reggel,mertamilyenigaz,hogyGalgóuram belsőember,
olyanigaz,hogyhamegkapom apruszlikgallárját,mindjárt
külsőemberleszerrőlazudvarról,csaknekemarrólbeszél-
jen,hogyafeleségemetmegverjük.Mikorolyanasszony
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nincstöbbavárosban.Aztánsohaegyújjalsem nyúltam
hozzá,amiótaösszekerültünk...
Erreabeszédreazasszonyiskijött,hoztaajószív-

vidámító pálinkátjó puha cipóval,letette a malomkő-
asztalraaszederfaalá.Akétszomszédivottegyetbarátság-
pohárnak,másikategymásegészségére,harmadszorpedig
azokértazáldottjó asszonyokért,akik azuraikatúgy
megbecsülik,mintBorsosnéasszonyom.
— Aztánmamegkellnézniaparádét,— monda

Borsosuram Galgószomszédnak— ezmeglévén,mert
amimalesz,aztnemlátjaámGalgóuramebbenapulyka-
nyomósvilágbantöbbet.Mégazsidóknakisolyanmagas
diadalívök lesz,hogy akegyelmetek tornyaelsétálhatna
alatta.Ugyeasszony,temagadláttad?Svégtülvégigbe
leszvonvavirágosselyem-ésmetszettbársonnyal;ugye
asszony?mindenírásigaziaranyból,ezüstből!Elhigyje,
Galgóuram,mertafeleségem látta.Estéreaztánegyütt
vacsorálunksegyüttnézzükmegazilluminátiót.
Aminthogyúgyistörténtnagyörömbenésvigasságban.

*

Tanulságpedigebbőlaz,hogyakinekkedvetámada
verekedéshez,sohaseverekedjékazzal,amiakezébeakad
— szárazon,hanem előbbáztassabeaztjólsósvízbe;en-
gedjeázniegyegészéjszakánát;akkorraaztánaverekedő
eszközmegkeményül,hanemaharagmeglágyul.

KULLANCSÚRFI

Kullancsúrolyanember,akitőlmegnem lehetszaba-
dulni.Haegyszermegfogott,nincsesetrá,hogyeleresszen;
gyalogolszhárom mérföldet— veledmegy,karjátkarodba
ölti,megkérdezi:hogyvagy,mintvagy?Honnétjössz?
hovámégy?Miújságottudsz?smáseffélemulatságoskérdő
pontokat;— elkísérmindenüvé,ismermindenembert,akit
teismersz,veledmegylátogatni,ebédelkedvedért,aholés
amikorteakarod,hateleülszírni,őleülolvasni,haelhagyod
rádvárazajtóban,hamegszököltőle,azutcatúlsóvégén
szemközttalálkozolvele,smentüljobbanbosszankodol,
annáljobbanragaszkodikhozzádésbeléd.
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EzaKullancsúrfogottmegengemegynyárivasárnap
Hátön nincsazöldben?— kérdem tőle,miután

meggyőződtemmindenszabadulásikísérletsikertelenségéről
— Tánönodaszándékozik?— feleltőegymásikkér-

déssel.
—Igen,—felelém—kimegyekaSvábhegyre.
— Hiszénisodaszándékozom,együttmegyünk.Van-

naktársaskocsik.
—Deéngyalogszeretekmenni.
—Magamis.Tehátgyalogmegyünk.
— DeénegészaJános-hegyiggyalogmegyek.(Ezegy

jóparasztmérföld.)
—Magamisrégkészülökoda.
—Deéncsakdélutánszándékozomkimenni.
—Teháthalasszukdélutánra.Holfogönaddigmulatni?
— Oh,unalmasdolgaim vannak.Xszerkesztőhözkell

mennem,megYügyvédhez.
—Oh,énazokatmindjólismerem;hanem tetszik

tudnihollaknak,énelvezetemönthozzájuk.
—Deelébbakaszinókönyvtárnokátkellfelkeresnem.
—Bravissimo.Hiszazegyházbanlakikvelem.
—Jaj,demostjuteszembe,hogyA.tanácsnokurat

csakreggeltalálomotthon,ennekmegkellatöbbitelőzni.
— Igaz!hiszazzalnekem iskellbeszélnem,együtt

megyünk.
—Igenjólesz,hanem megbocsátön,haútközbenegy

percrefelszaladokB.-néasszonysághoz,akiközelirokonom.
— Éppenjó,hiszannakrégentartozom egylátoga-

tással;valahányszortalálkozikvelemazutcán,mindigmeg-
szólít.:»önrosszKullancs,sohafelénksemtekint«.
—Odavagyok!Ezmindenüvévelemjö!
—Úgylőn:megfogottsjöttvelem.Azegészútongyilkolt

régiújságokkalés együgyű kérdésekkel;kérdezősködött
emberekről,akikkelharagbanvagyok,vagyakikmeghaltak;
dicsértdolgokat,amiketutálok,énekeltáriákatolyoperák-
bólmelyeketéppenkinemállhatoksméghozzáfélhangon;
kritizáltaazatillámszabását,ajánlottaaszabóját,kikérdezte,
hogymindolgozom legközelebb?Kínlódottanekdotákkal,
miketmártízesztendővelezelőtthallottam,egyszóvalpusz-
títottaatürelmemet.
Fölmentem B.-néasszonyságszállására,őutánam jött;

—ittelhagyom!—gondolámmagambansbecsöngetek.
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Acsöngetésrealulrólfelkiáltottakapus.»Senkisincsodahaza,
mindkimentekazöldbe!«

Megcsalatottreménnyelkullogtam vissza a lépcsőn.
Kullancsúrkarombaöltéamagáétéselkezdénekemmondani,
hogyB.-néasszonyságmilyenderékasszony.
Innen lódultam X.szerkesztő úrhoz.Kilencvenhat

lépősőnmásztam felodáig.Jupitersem alkikmagasabban.
Kullancsúrvelem jött.Becsöngettem.A kihordókinyitotta
azajtótsegyúttalelálltaazutat:
—Kittetszikkeresni?
—Aszerkesztőurat.
—Azöldbenvan.
—Hátasegédurak?
—Azokisazöldbenvannak.
—Tánmégakiadóúriszöld?
— Igenis,mindodavannak,énismindjártmegyek

utánuk.
— Megálljon,— kiáltaközbekonfindensenKullancs

úr— csakegypársorralfelírjukaszerkesztőúrasztalára,
hogyittvoltunk:nagyonfogjasajnálni.
Azirodazárvavan,—feleltmogorvánaszolga.
De írószerek csak vannak kint,— vitatá Kullancs

úr,
— Azokiszárvavannak.
— Papirossincs?
— Semmisincs...— szóltakihordó sodacsukta

Kullancsúrsarkátazajtóhoz.
MentünkA.tanácsnokúrhoz.

Ittfélóráigcsögettünkfelváltva,holén,holő,miköz-
benKullancsúrfolyvásttalálgatta:talánnem hallották?
talánalusznak?talánelszakadtacsengetyüdrót?

—Menjünkinnen,— mondám,végetvetveatalálga-
tásnak— ezisazöldbenvan.
Ilyenformánbejártunkmégvagyhathelyet.Azered-

ménymindenüttugyanazvolt.Akiazöldbennem volt,a
fürdőkrement.Ebédelniishiábamentünk,ottismagunk
ültünkazasztalnál.Azutolsósikertelenkísérletnélmegfogám
Kullancsúrkezét,selkezdemveleszépenbeszélni:

— Hallja,tiszteltbarátom,engem holtig lekötelezett
szívesutánam járásával,hanem mostrettentősajnálkozás-
salkellönnektudtáraadnom,hogymostéppenolyanvala-
kitakarokittmeglátogatni,akivelalkalmasintegykiscívó-
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dásomlesz,melyetegyharmadikjelenlétenagyonfeszélyezne.
Kullancsúregyszerremosolygottis,hosszúképetis

csinált,skezemetössze-vissza szorongatva,elmaradta
kapuban.
Magamsiettemfel.Vagyitthonvan,vagynincsitthon,

gondolám,harmadikesetnem adódik,Kullancsúrminden-
esetreleszakadtanyakamról.
Benyitottam éselfordultvelem avilág.Ismerősretalál-

tam,denemarra,akitkerestem,hanemElviraasszonyságra,
akimindenkitagyonbeszél,akitcsakelfoghat.Megváltoz-'
tattákaszállást.Megfogott,nagyonörült,hogyláthatott,
nekem isottkellettmaradnom,végreazzalakifogással
éltem,hogyodalennvárakozikrámakapubanaderék,becsü-
letesKullancsúr,egyrégijóbarátom,akitrégennem lát-
tamskivelnagyonóhajtokbeszélni,ahhozkellvisszasietnem.
Csakígyeresztettel.
AzIstenazonbanúgyvertmegahazugságért,hogybetel-

jesítéaztrajtam;Kullancsúrcsakugyanottvártrám az
ajtóban,samintkiléptem,mentenelfogottengem,nyava-
lyást,ígybosszultameganemezisazálnokságot!
Senkisincsodahaza!— felelékbosszantókérdéseire—

azegészvilágfürdenivan,vagybelementazöldbe;— s
kalapom szememrevágva,elkezdeknyargalniazutcákon,
keresvevalakit,akireKullancsuratráragaszthassam;senki
semjártazutcán.
Végremegsejtem aTrattner-házatsreményem kelt.

Egyleveletkellettpostáraadnomsamintkétévelőtttud-
tam,apostahivatalittvolt.»Csakegypercre«,szólékKullancs
úrnak,sbeugrottamazegyikkapun,hogymajdamásikon
kiosonok.
— Holittaposta?— kérdem aházmestertől,levem

kezembentartva.
—Nincsitt.Elment—válaszoltazmogorván.
—Elment?—azisbizonyosanfürdőkrement.
— Ohkérem,éntudom,holvan,— szólaltmeghátam

megettKullancsúr—majdelvezetemöntodáig.
— Köszönöm,messzevanide(csakhúszlépés);el

vagyokmárfáradva.
—Hátmajdelviszem énalevelét,adjaide— monda

szolgálatrakészen.
— Ugyantegyemeg,— mondékmegörülve,hogymost

márcsakelmaradrólamsamintőelmentalevéllelénsiettem,
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abérkocsiállomásra,azelsőtfelfogadandó,hogyvigyenvala-
hova,aholKullancsúrmegnemkap.
Egybérkocsisemvoltazállomáson,azokisazöldben

voltak.Tehátfutnikezdtem.
Végrehallokegybérkocsitutánam zörögni;messziről

intekneki,hogyálljonmegésvegyenfel.Abérkocsimeg-
álltelőttem;amintbeakarokülni— hátmárakkorKullancs
úrbennültakocsiban.

— Tehátmegyünkazöldbe!— kiáltárám irtózatos
vidámságrakészülten.
—Féltem,hogymegfogomennieztazembert.
— Nemmehetekmár!— mondám— maaszínházban

Violátadják,aztpedignagyondicsérik,énpedigsohasem
láttam,pedigcsakazértjöttem felPestre,hogyaztmeg-
nézzem.
— Tehátmegyünkaszínházba,— viszonzáamegsemmi-

síthetetlenembersvisszafordíttattaarudat.Attólkellett
tartanom,hogymiutánazegészvárosazöldbement,tán
aszínházközönségeisottfoglenni,sottisegyedülleszek
Kullancsúrral.
Ezúttalazonbankellemesencsalódtam.
Ismétjólkezdtem magamatérezni.Egyegészhosszú

napután,melybenazemberegyebetsemtett,mintKullancs
úr társaságában ismerősöketkeresett,kiketnem talált
otthon,olyanjólesekennyividám,tisztességesábrázatot
látniegyütt,shogysemmihíjaselegyenboldogságomnak,
mégaztismegkelléérnem,hogyezalkalommalKullancsúr
megpillantáegyzártszékbenElvirátsmegtudva,hogyaz
nekemismerősöm,kívánta,hogymutassambeneki.Kaptam
rajta,hogyvalakiveljóttehetek,sodavittemaderék,becsü-
letesembertaszeretetreméltóhölgyelé,bemutattam és
ottfeledém.Nem tudom,hogyszabadulnakmegegymástól
valaha,amennyiremindkétegyéniségetismernivan sze-
rencsém.
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FÖLSZEDTEMSÁTORFÁM...

Fölszedtemsátorfámésvilágnakmentem.—
Homályossejtésekmunkálódtakbennem,
Hogyhaelindulok,találokvalamit,
Találok,hanemasejtésnemmondta:mit?
Mégaztsemmondta,hogymelytájfelémenjek?
Csakaztmondta:menjek,menjek,nepihenjek.
Énebensőszónakengedelmeskedtem,
Sazapaiházúgyelmaradtmögöttem,
Mintazálomafölébredtembermögött,
Apámhoz,anyámhoz,mégcsakhíremsejött.
Apámsanyámpedigbúbánatbaesek,
Deajószomszédokőketfölkeresek,
Svigasztalásukravoltakilyenformán:
»Soh'sebúsuljanakSándorfióksorsán!
IlyenIstentőlelrugaszkodottgyerek
Azaggódástingyensemérdemlimeg.
Viszi,mígviheti,végrepedétiglen
Fölakasztják,amitadjonisazIsten.
Mertnemvagyokmailegényavilágban,
Dekicsinymásátsemláttamgonoszságban.«
Öregszülőimetekképvigasztalák,
Szegényjóanyámmalfölfordultavilág,
Ráborultfejjelazágyszéléresottan
Elvetettfiáértsírtszíveszakadtán.
Édesapámcsakegy-kétkönnyethullatott,
Deazutánannáltöbbetkáromkodott,
Kicifrázta,mintaszűcsaremek-bundát,
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Skegyetlenharaggalímeszókatmonda:
»Hogytisztanevemnekilyenfoltjavagyon!
Hafölnemakasztják,énlövömőtagyon.«
Hírementeszónak,hozzámiselére,
Nemistettemlábamapámküszöbére,
Mertnagyonjólvoltaménannaktudója,
Hogyígéreteitöhívenlerója.
Kedvemkerekedettbeszólnisokízben,
öregeimhez,debizénbesemnéztem,
Csakakkor,hogymármegleltemavalamit,
Megleltem,megleltem,kétországtudja:mit,
Tudnivalódolog,hogynemlőttmegapám,
Mikorazutánazajtótrajoknyitám;
Olyatörült,hogyaszíveisfájtbele,
Sohasemvoltszívvelígytelekebele,
Sbezzegnemmondjamost,mintegykorontévé,
Bezzegnemmondja,hogybeszennyeztemnevét.
Hátajószomszédok?őkmosteztbeszélik:
»Mondtam,szomszéduram,mondtaménmindétig,
Nebántsaafiát,aszerencsefordul,
DerékemberválikabbulaSándorbul!«

KUTYAKAPARÓ

Kívül-belülszomorúcsárdaez
AKutyakaparó,
Éhen-szomjanszokottittmaradni
Ajámborutazó,
Merteledeltnemkapéshogyhacsak
Rápillantborára,
MegátkozzaNoét,hogyszőlőtis
Vettbeabárkába.

Akisszobánhosszúvékonyasztal
Nyújtózkodikvégig,
Feldőléstőlerőtlenlábai
Márcsakaligvédik.
Amilyhosszúazasztal,mellette
Olyanhosszúapad,
Közepe,nemasokülés,hanem
Vénségmiatthorpad.
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Átellenbenazágy.Réges-régen
Lehetettmegvetve,
Lefekünnibeléje,nemtámad
Senkinekiskedve.
Fejétegyikvállárabocsátá
Apufókkemence,
Redőkgyanánttisztesagghomloka
Megvanrepedezve.

Mogorvavénemberittacsaplár,
Szavátsemhallani,
Szájatőcsakazérttart,hogylegyen
Mivelásítani.
Ilyenacsaplár,avénDömötör;
Hátafelesége?
Eztakarosmenyecskelehetett
Annakidejébe'.

Deazidőaszegényjóasszonyt
Megviselterútul,
Nohaötven,ötvenötesztendőn
Mégnemigenvantúl.
Boglyasfakóhajabeillenék
Repce-petrencének,
Ésmelléjemindjártszörnyűképe
Madárijesztőnek.

Ősemigenbeszél;shaszól,száját
Szidalomranyitja,
Hogyavármegyeabetyárokat
Mármindkipusztítja:
Mégmikoravilágezekévolt,
Hanemcsordult,cseppent,
Deezekhíjávalakereset
Egészenmegcsökkent.

OdabennaKutyakaparóban
Ígyforogavilág,
Ilyszomorún,sazembervidámabb
Dolgotkívülselát.
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Ablakacsakegyvanésannakis
Üvegcsakafele,
Felepedigó-kalendárium
Kitépettlevele.

Pendelyesgyerekvoltammég,mikor
Azazesőesett,
Melyfalánakkét-harmadrészéről
Levitteameszet,
Samirajtaimitt-amottmaradt,
Azegészensárga,
Skorommalírtfurcsafigurákkal
Vantelefirkálva.

Póznavégénabroncsacégére,
Havéleösszevesz
Aszellő,mintazakasztottember,
Olybúsanlengedez.
Jószágbólacsapiárnaknemjutott
Egyébegykuvasznál;
Aházvégénszundikálnaphosszat,
Nemárt,nemishasznál.

Ésamilyenmagaezacsárda,
Olyanavidéke,
Körülötteahomokbuckáknak
Shossza,sevége.
Ameztelenhomokbanaligteng
Egy-kétgyalogbodza,
Melyfeketegyümölcsétnyaranként
Kedvetlenülhozza.

Aharangszóatávolfalukból
Meghalnijáride,
Sazeltévedtmadárkörülnézcsak
Sodábbmegyízibe.
Méganapsemsütittúgy,mintmáshol;
Bágyadtabbsugara,
Minthaszánakozvatekintene
Ezárvacsárdára.
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Acsárdátólvagyszázlépésnyire,
Kopárdombtetőnfent,
Senkiáltalmegnemlátogatva,
Állegyrégikőszent;
Ennekisvalakiegykopotttarisznyát
Akasztottnyakába,
Minthamondtavolna:menjIstenhírével,
Mitállszitthiába!

EGYESTÉMOTTHON

Borozgatánkapámmal;
Ivottajóöreg,
Sakedvemértezegyszer-
AzIstenáldjameg!

Sokánemvoltamotthon,
Olyrégnemlátamár,
Ügymegvénültazóta—
Hja,azidőlejár.

Beszéltünkerről,arról,
Amintnyelvünkrejött;
Mégaszínészetrőlis
Sokmásegyébközött.

Szemében»mesterségem«
Mostisnagyszálkamég;
Előítéletétaz
Éveknemszüntetek.

»Nocsakhitványegyélet
Azakomédia!«
Fülemnekilydicsérést
Kelletthallgatnia.

»Tudom,sokatkoplaltál,
Mutatjaisszíned.
Szeretnémlátniegyszer,
Minthányszbukfenceket,«
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Énműértőbeszédit
Mosolygvahallgatám;
Deőmakacsfej!Fölnem
Világosíthatám.

Továbbáelszavaltam
Egybordalomneki;
Snagyon-nagyonörültem,
Hogymegnevetteti.

Deőnemtartjanagyra,
Hogyköltőfiavan;
Előttemindenilyes
Dologhaszontalan.

Nemislehetcsodálni!
Csakhúsvágáshozért;
Nemsokhajszálahulltki
Atudományokért.

Utóbb,midőnabornak
Edényekiürült,
Énírogatnikezdtem,
Őmegnyugodnidűlt.

Deekkorszázkérdéssel
Állottelőanyám;
Felelnemkellé—hátaz
írástabbanhagyám.

Ésvége-hosszanemlett
Kérdezgetésinek:
Denekemekérdések
Olyanjólestének:

Mertmindeniktükörvolt,
Ahonnanláthatám:
Hogyaföldönnekemvan
Legszeretőbbanyám!
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Pest,február23.1847.

Lelkem,Aranyom!Nem veszedtánrossznéven,ha
elhagyom azönözést.Énolyanembervagyok,hogyamely
házba bemegyek, szeretem magamat hanyatt vágni a
ládán...miutántehátnáladbekopogtattam,steajtót
nyitottál:megengeded,hogy egészkényelmemethasznál-
jam,annyivalinkább,mertmárbarátomnakneveztelekste
engemetviszont,ésén,részemrőlnemszoktameszótmin-
dennapiértelmébehasználni,sremélem,tesem ígyalkal-
maztadreám.Igaz,hogyismernünkkellannakjellemét,
kitbarátunknakválasztunk;dehiszen,gondoltam,teaz
enyémetmárismerhetedmunkáimból,valaminténkiismer-
tematiédetToldid-ból.Akiilydicsőénfestetteagyermeki
szeretetet,annakmagánakisjófiúnakkellvagykellett
lennie,sakijófiú,aznemlehetrosszember,azszép,tiszta,
nemeslélek.Ilyennek tartalak téged,sezértneveztelek
mindjártbarátomnak.Leveledcsakmakerültkezemhez,
istentudjahányadikembertől,aminekmagam Vagyokoka,
mertelfelejtettem megírniszállásomat,annyiramagamon
kívülvoltam akkorazelragadtatásmiatt.Látod,ésmégis
azzalvádolnaknémelyek,hogyénelvagyokfogulvaaköl-
tőkellen.Ezudvariaskifejezéseannak,hogymagamon
kívülsenkitsem akarokköltőnekismerni,sazélőistenre
mondom,ezalegnyomorúbbrágalom.Azigaz,hogya
tehetségnélkülvagyaféltehetséggelelőretolakodóembe-
reketnemszeretem,nemszenvedhetem,elgázolom,halehet,
deavalóditehetségelőttleborulokésimádom!Nagy,
igennagyörömemrevoltleveled,aversedetmárannyiszor
elolvastam,hogykönyvnélkültudom.Majdleíroméselkül-
döm Tompának.Legényám mégazisatalpán! Átaljá-
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ban:Arany,Petőfi,TompaIsten-krisztus-úgyseszéptrium-
virátus,shadicsőségünknem leszisolyannagyminta
rómaitriumvirátusévolt,deérdemünk,úgyhiszem,lesz
annyi,hatöbbnem.Sazérdemdíj?egyfalusipapság,egy
falusijegyzőségésegynagyvárosi...izé...semmi.De
sebaj!énigénytelenembervagyok,sezzelisbeérem,sha
éhenveszekis,megélekholtom napjáig,azontúlpedig
nemszoktamaggódnisorsomfelől...Atemetésiköltségekről
gondoskodjékmás.Bizonynyomorúmesterségezamagyar
íróság!valamihivatalttáncsakmagam iskaphatnék,de
attólmegirtózatosaniszonyodom,sígyneonmaradmás
hátra,mint:egyél,öcsém,havanmit.Ah,alelkemfáj,ha
elgondolom,milyenbeduinveszettelbennem!dehiszem
azistenemet,hogyittnálunkismegjönmégazideje,mikor
aszabadságimádópogányemberekismegélhetnek,nemcsak
azegyigazúrelőttalázatosangörnyedezőjámborkeresz-
tyének.Ezértnem isházasodom,mertmegeshetik,hogy,
amitnem akarnék,özvegyetésárvákathagynékmagam
után.Nem házasodom,barátom,pedighajh,beképzelem,
milyenszépazaházasélet,milyenboldoglehetsztebenne!

*

Pest, március 31.
1847.

TearanyokAranya!Aztakartam odafölírni,hogy
hánypróbásarany,denem tudom,hányadikpróbásaleg-
jobb,mertbizonymárrégennem bajlódtam aranyokkal,
amiérttulajdonképneengemvádolj,mertnemazénhibám.
Egressy Gábor barátom Székesfejérvárra mentvendég-
szerepekresengemetiselhittmagávaléscsaktegnapelőtt
jöttünkmeg.Eztcsakazértmondtam el,hogyokáttudd
miértnemírtammindeddig.Különbenméghosszabbpausá-
katisfogszmegérni;mostazértvagyokolypontos,hogy
megnehazudtoljam apéldabeszédet,melyhangzikilyetén-
képen:újsöprőjólsöpör.Egyébirántmegneítélj,ha
bekövetkeznekahallgatásepochái...szívem,mintminden
élő halandóé,folyvástszokottdobogni,ésdobogásában
hangzanifogneved,hamajdritkábbanírokis.
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Hanem,édeskedvesecsém,azokkaladicséretekkel
hagyjföl,mertmikorolvasom,olyanokatpirulok,mint
valamimeggyúltváros,hailyenkoratükörbetalálnékpil-
lantani,aztgondolnám,hogy Nagy Ignác orrátlátom.
Aztánmegazonpirulok,hogypirultam.Énnemvagyoktúl
szerényember,eztlegdühösebbellenségem sem foghatja
rám;őszinténelismerem,hogymegérdemlem adicséretet;
dehaszembedicsérnek,tudj'azördög,olyanfurcsánérzem
magamat,mintharühösvolnéksnem volnaszabadvaka-
ródznom.Ezugyannem alegaestheticusabbhasonlítás,de
igaz;sénazazemberVagyok,kiazigazértaszépetisföl-
áldozom.Eztsokanvettékmárrossznevéntőlem,deha
mégtöbbenveszik,sem bánom.Amiigaz,aztermészetes,
amitermészetes,azjőésszerintemszépis.Ezazénaesthe-
tikám.MikorToldialsziksszájábólanyálfoly,ezértsokan
le fognak téged köpni,de én megcsókollak.Ebadta!
hogymeredaztgondolni,hogyénDózsárólmásvéleménnyel
vagyok,mintte?ÉnDózsátamagyartörténetegyikleg-
dicsőbbemberénektartomésszentülhiszem,hogyleszidő,
(hafönnmaradamagyarnemzet)midőnDózsánaknagy-
szerűemlékszobrotfognakemelni,éstalánmellettelesz
az...enyémis.

*

Szatmár,augusztus6.1847.

Meghaltál-e,vagy a kezedetgörcs bántja,imádott
Jankóm,vagy feledéd végkép,hogy létezem én is?
Vagy miaz ördög lelt...híred sem hallja az ember.
Hogyha magába fogadt az öröklét bölcsője, a sír:
Akkor béke veled, legyenek szép álmaid ott lenn,
Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmad,
Hogy miokérthallgatsz,mértkéselszólnilevélben?
Hogyhapediggörcsbánt,menjapatikábasiparkodj*
Meggyógyulni fiam, s aztán írj rögtön, azonnal.
S ha feledél engem? Ha barátod volna feledve?
Dejszúgy,öcsém,vesszmeg,kívánom tisztaszivembül.
Temikoronnevedetkeblemmélyébeleírtad.
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Mittettél?tudodazt?gránitsziklába,acéllal
Vágtáléletenátmúlásnélkülibetűket.
Hátén?Énnevemetkarcoltamvolnahomokba,
Melyet,névvelegyütt,egyhószellőjeiselfúj?
Megköszönöm,hanetánígyvan...nodeelhiszeminkább,
Hogyrosszverseimisvannak,minthogytefeledtél.
Lomhavagy,ittabibéd;restellsz,mintjómagam,írni.
Kérlek,hagydnekemarestséget,légyteserényebb,
Lásd,nekemúgyillik,(solyjólesik!)úgy-elemondasz
Róla,haénkérlek?—Hah,márlátlakugorni,
Mintragadodnyakonatollat,mintvágodazorrát.
Atintába,mikénthúzodasokhosszúbarázdát
Apapíron,ringy-rongyeszméketvetvebeléjök...
Mertneisírjinkább,hogysembölcsgondolatokkal
Terheldmegleveledsgyomrom,mertsemmibolondabb
Nincsen,mintazokoslevelekséniszonyúképpen
Irtózomtőlük;tánmerténnemtudokolyat
Komponálni,azért.Ezmeglehet.Ámde,hogyúgyvan,
Esküszömerreneked,túróstésztára,dohányra
Ésmindenféléremicsakszentskedveselőttem.—
Drágakomámasszony,kegyedetkéremmegalássan,
Üsseagyonférjétésszidjamegistenesen,ha
Mégezutánsemfognekemírni,azillyen-amollyan.
írjonmindenrőlhosszan,dekivált,hakegyedről
írröviden,haragudnifogokmajdhosszúharaggal.
ElnefeledjeabarnaLacitsaszőkeJulist,e
Kedvesgyermekeket.Hátakerthogyvan,amelynek
Rózsáinszemeinsokszorfüggenek,amíga
Messzeröpültlélekhívemhezvitteszerelmét?
Ésacsonkatorony,melyaharcoknakutána
Mostszomorúnhallgat,gyér-fűkoszorúztafejével,
Svárjajövendőjét,melylábátráteszisakkor
összeomol,mintakoldus,hakikapjakezéből
Amankótahalál...Állmégagólyafölötte,
Mélamerengésselnézvénamesszevidékbe?
Mindenrőlakarok,minekemkedvesvala,tudni.
Jártamazótadicsőszéptájakon,ámdetiétek
Mindigeszembevolt,bárnincsmitrajtacsodálni;
Aveletektöltöttkortetteszívembeörökké.
Sjártamazótamagas,fényespalotákkörül,ahol
Minden,mindennagy;gazdáiklelkekicsinycsak...
Akkoreszembejutottalacsonyhajlékotok,ebben
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Mindkicsinyecske,deagazdánaklelkenagyésszép!
Ejnye,miafeneleltengem,hogyszembedicsérek?
Mostveszemészre,hohó!mind,amitmondtam,hazugság,
Csúnyahazugságvolt.Leakartamcsakkenyerezni
Anőtárosurat,hogy...hogy...majdbeszerezzen
Baktérnekvagykondásnakfalujába,haeszép
Hivatalokvalamelyikemegfogürülniidővel.
Hja,nekemishozzákelllátnomvégre,barátom,
Házasodom,tudodazt,studodaztis,hogyjövedelmet
Dúsuradalmamnemhullatzsebeimbemióta
Századikédesapámeladá,vagymegseszerezte.
Sigyazelélésheznincsenmód,nincs!Hivatalkell.
Meghajtomfejemet,szépenmosolyognitanulok,
Nyájasszófogadás,kígyóscúszásúhízelgés
Leszkenyerem(szsiroskenyerem)...hahleszakutyának,
Nempedigénnekem!Pusztánagondolatismár
Lángfelhőketidézvéresszemeimnekelébe,
Ésszívemtombol,mintaharmadfűcsikó,ha
Pányváskötelétlegelőszördobjanyakába
Apásztor,hogyaménesbőlkocsirúdho'vezesse.
Nematehertőlfél,amelyethúzniakellmajd,
Nem!Hanemahámtól,melykorlátozzafutását.
Ésamitigyelveszt,aztnempótoljasemabrak,
Sempedigragyogószerszám.Mitnékiazétel
Sahiufény?Megelégszikőapusztaigyeppel,
Bármisovány,sazáporesőszabadégnekalatta
Verhetikoldalait,sabozóthaddtépjesörényét,
Csakszabadonjárjon,csakkergethessetüzében
Asivatagviharátsavillámsárgakígyóit—
Istenhozzátok!Lelkemmúlatniszeretne
Mégveletek,kedveshiveim,deazelragadószél
Képzeletemszázrétűvitorlájábabeléfújt,
Szétszakadahorgony,futgályám,elmaradapart,
Sringathabkarjánalátkörnélkülitenger,
Ésmígazorkánzúg,safelhőkdörgenek,éna
Lantidegébekapok,svadtűzzelzengielajkam
Harsányhimnuszodat,százszorszentégiszabadság!
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Szalonta,augusztus11.1847.

Lelkemfattyam!Hátholiskezdjem,na!Bizénmagam
semtudom,hacsakazonkedvesújságonnem,mittealkal-
masinttudnifogsz,hogyPetőfimegházasodott.Sohaez
igénéljobbannem vártam semmit,mertköztünklegyen
mondva,mindigtartottam valamelygalibátóléskonkoly-
tól.Dehamáregészenúgyvan,márnem lehettréfálnia
dologgal.Jobbanörülökneki,minthavalakiszázbivalyt
adottvolna,megVasGerebentráadásul.Aztmíveltemár
aszívem,mintha13élűbicskalettvolna,mindnyílófél-
ben,benne.

Amáshétenútnakisindítottamegylevelet,SasKároly-
nakcímezve,mertannyitgondoltam,hogykörülbelülSzat-
márbantekerazördög(azakisszárnyas,nyilaspurdé,
tudod),dehogyezenmegyénekmelyikrészéntartózkodói,
aztnemtudtam,apostasemolyanbolondpedig,hogyott
téged felkeressen.Így folyamodtam egy kisarcátlanság
(— arszlánság)féléhez,tudod,ésírtam ismeretlenember-
hezkérőlevelet.Ügyhiszem,azótakörmeidköztvan.

TompaMisutói,atiéddelegyütt,kaptam levelet.Azt
írja,hogy:1.őnemvalamipityergőfiú,ésengemnagyon
szeret.2.nemőesketössze.3.Betegsszeretné,haboldog
házasvolna.4.Arcképénazért,hogybajuszvan,pap,s
azérthogykabátvan,magyar.5.őmintújgazda7írt.30
kr.havidíjértnemköthetiJókaihozmagát...
Amipedigakomádasszonytilleti:őnem izénneked

semmit.Teljesendesperált,hogysohasem láttégedtöbbé
ezéletben.Laciugyanváltigbíztatja:»debizonyeljőPetőfi
bácsi,mertparipátígértnekemsaztelhozza«,deazanyja
nemhiszi,aztmondja,nemgyermekőmár.Acsonkatorony
isköszöntpedigskérdezi:mikorleszszerencséje?shavalaki
aztmondanáneki,nemériőmáraztmeg,mindjártössze-
rogynaijedtében.Akertrózsáielmentedutánazonnalelher-
vadtak,— deezeklegalábbjövőpünkösdreismétmegújul-
nak.Agólyaiselment,denembúcsúzottelvégkép.Sándor...
Sándor...
Oly nagy kedvem volna Felhőket írni.

Bevégzem mostlevelemet,derövididőnmásikkalzava-
rom megszerelmiboldogságodat.Tudodfiam,azafolyto-
nosszerelmeskedésmegárt,jónéhaközévalamiunalmas
dolgotvetni.Legyenekazénleveleim azok.Annyitazon-
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banbizonyosanhiszek,hogyhaszept.8-ignem,azontúlaz
örökkévalóságutolsócölöpjéignem foglaklátni— Szalon-
tánlegalább.
Istenmegáldjon,édesSándoromésadjon1.000000000000

ooooo-szortaboldogabbjövőt,mintamilyenboldogtalanok
valánakmúltnapjaid.
Ezértacsizmadiásjókívánatértpedigbocsássmegtel-

jesbarátodnak
Arany-nak.

Szatmár,szeptember9.1847.

BájdúsJankóm!Igazságszerintmégcsakaugusztus
29-kevolna,demiutánrámparancsoltál,hogyszeptember.
9.-kérőlírjak,teháteztadátumotnyomintottam fölodaaz
eszterhéjra...mármegbocsáss,aJézusáldjonmeg,hogy
arendeltidőnélelőbbtalálokírnya,mintJókaimondja.De
énnekedmegnembocsátokazért,hogynemteírtadleveled
borítékáraacímet.Asszonyírás...feketepecsét...no
de...teremtette,eztazembertazördögelvitte!ezmeg-
szakadtaverscsinálásban,meghalt!ígygondolkodtam,s
remegvebontottam fölleveledet.Máskorilyenbolondotne
tégy,merténnemigenszoktammegijedni,dehamegijedek,
szörnyűtijedek.Hameghalsz,akkorüssfeketepecsétet,de
legalábbacímetmégakkoristeírd.
Tompátpedighéjjábamentegeted,merthaénmagam

kinem tudtam őtmenteni,bizonysenkimásnem leszrá
képes.HaVahothozhosszabbidőreköteleztemagát,meg-
mondhattavolnaőeztnekem,ahelyetthogyodaigérkezett
azÉletképekheznagygyávánvagynagykétszínűén.Eh!
Aszavadratökéletesenelhiszem,hogysilányakazoka

versek,melyeketírtál,hanemcsakírdleőketkedvesöcsém,
éskülddelnekem,mertkétorrtöbbetlát.Nemcselekszel
bölcseségnélkül,haafféleballadákatírsz,mertazoknak
nemcsakszűkében,hanem pláneteljeshiányábanvagyunk.
Márénrégenmegpróbáltamvolna,detudj'isten,nemigen
érzekhozzátehetségetmagamban.ToldiEstéjét,haalel-
kedkinyögödisbele,elkészítsdoktóber10.-kéig,akkorára
majdmegírom,hovaküldd.ÉnmegírtamSzécsiMáriát...
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elneájuljijedtedben,nem pályázokvele;azÉletképekbe,
vagyaSzépekKönyvébeadom.
Koltóra az utolsó posta Nagy-Bánya.Legközelebbi

leveledetmárodazarándokoltasd.Szeptember8.-kán este
ottleszünk,shatőledjönalevél,nebúsulj,házasságom
elsőnapjániselolvasom.Akárhiszed,akárnem,eztnem
mindenemberreltenném.
Tolditmostolvasom hatodszor.Csakugyannyomorú

fércmű.Hamégvagyhatszorelolvasnám azidén,hogy
silányságátminéljobbanfelfogjam.
Tennapvoltam ismétJuliskámnál.Hetenkéntegyszer

megyekkihozzá,skétszerkapoktőlelevelet.Milyenleve-
lek!...Az utósótezzelvégezte:»Rabszolgád vagyok,
mertszeretlek;királynédvagyok,mertszeretsz.Ügyhódo-
lokneked,ígyfelölellekmagamhoz.Mindakéthelyzetbol-
dogítóbb,mintvilágokfölötturalkodhatni,mintistennek
lehetni!«
Arrapedigveszettkutyamódraszámítok,hogyPesten

minélelébbvendégem léssz.Szegénylegényvoltam eddig
is,ezután,másodmagammal,mégszegényebbleszek,devala-
hogycsakelférünkmajd,haszorulunkis,hamindjárthárman
fekszünkisegyágyban,hármaneszünkiskéttányérból.
Éshaháromuknakkevésleszazétel,énmajdaztmon-
dom,hogynemehetném,vagyhogybetegesvagyokstijól
laktok.Deniqueneaggódjálegygarasárátse.

Hanem inkábbbíborbabársonybaöltöztetlek,hogysem
mégtöbbetírjak.Elégtőlem ennyi,»elég,talánsokis«
mintVahotSándormondjaegykölteményébenigenköltői-
leg.Tehátagyba-főbeölelvénéscsókolvánbenneteketegy
száligvagyok,atquemaradok...barátod

Petőfi Sándor.
*

Szalonta,december13.1847.

Kedvesbaráton,Ön.Aztgondolod,hogyazittenizsidó
boltbannem lehetfélívparasztleveletvennifélkrajcárért
váltócédulában?Aztgondolod,hogyleveledrövidségéért
kárpótlástnyújtnekem annakostobasága?Megérdemelnéd,
hogyneválaszoljak.Úgylátszik,elsemolvastadlevelemet,
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úgytetszik,belésem pillantottál,különbenhogyankerülte
volnakilegalábbazutóiratfigyelmedet.Vagytalánazért
nem akarodlakásodházszámátmegírni,hogylátogatásom-
tólszurkolsz.Széptőled,jófiú.Nefélj,csakmenjekPestre,
azérthogyolyanobskúrusembervagy,felkereslekéskiél-
lekesztendeijövedelmedbőlsigenjó,hogytorokgyulladásod-
bólkigyógyultál,legalábbmegfojthatlakakkor...
Álljmegvakmerő,(tudniillikén,kipedigmindezideig

igenkevésvakmerőségettapasztaltam magamban).— Állj
megvakmerő,mondom,nemtudod-ehogykiaz,kihezily
kocsishangonbeszélsz,kitobscurusnakneveznibátorkodói,
kevésnappalezelőttszázmegszázfáklyávalvilágíttatott
ki?*Aztgondolod,hogymostisolyanő,mintmikorte,
Szalontán,poltúrásgyertyádfüstölgőhamvánál,veleostoba
versekrögtönzésébenvetélkedtél.Persze,hogyazt.Sokkal
barnábbő,hogysemafáklyákkormosfüstjeésfüstöskorma
rajtaváltozásttehetettvolna,sigybárőnagyvárosban,
énfalun,azértösszeillünk.Ezazonbanmindcsaktréfa,
kedveskomámasszony,merténférjétszépfiúnaktartom,
shamandátumotmutathatnának,megiseskünnémrajta.

Máskortöbbet.Barátod
Arany János.

*

Pest,január29.1848.

Hazánk östökös-csellagja, Nagyrabecsült barátom!
Nyisdmegateméltóságosfüleidetahallásraésfigyelj.Vég-
hetetlenfontosésdettosürgetősügybeniroktenéked,vagy
VahotSándorszerintteneked.Rengetegzűrzavaruralko-
dikEurópában,melyetegyedültehozhatsztisztába.Azt
vitatjákproetcontra,hogyToldibanazonoroszlán-bőrbe
bujtszamaraténekelted meg,kinek oroszlán-bőreToldi,
sajáttermészettól-nyertszamárbőre pedig Schedel.Bará-
tom,hogyaszakadatlankáromlásoknak,fricskáknak,fül-
rángatásóknak,hajtépéseknek,porozásoknak,oldalbaveré-
seknek,farbanigásoknakésmindenneműdögönyözéseknek
végeszakadjon,shogynemzetedetmegóddaDózsánál

*PetőfiPestreérkezvénnejével,fáklyászenétkapott.
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dózsábbpolgárháborútól,nyilatkoztasdkiminélelőbbmin-
denmagyar,chinaiéshottentottlapban,hogytenem a
tudósToldit,vagyakarommondaniatudós-társaságiToldit
énekeltedmeg.Teddezt,barátom,kérlekahazaésazembe-
riségnevében,teddezt.Légyabékenemtője,ésajövendő
századokáldanifognak.
Ezaz,egyes-egyedülezaz,miérttollatragadtam,vagy

tulajdonképpnemistollat,hanemfábólvalóbotot,melynek
végehasitotthegyesacél,vagyréz...demithogykezemben
ezaszerszámsmégegypársorravalótisztapapirosomis
maradt,bocsássmeg,óhdíszeSzalontának,hogytovább
isfárasztom atetürelmességedet,kéiekpedigbocsánatot
annyivalinkább,minthogyatöbbinem leszolyérdekes,
mintbecseslevelemeleje.

MuránynakVeselényiáltalvalóostromoltatásaacen-
sorbájoskörmeiközöttlengedez,februárnyolcadikáigott
fogfütyölni,akkorelhozomsrögtönnyomatom,haőmin-
denhatóságafölségsértéstnem látbennesnem crucifigálja,
amitőlnincsmitrettegni.Azajánlástpedigcsakhaddel,
hé,vagyajánldVeselényiinasának,vagykanászának,azt
nem bánom,deVeselényiakármilyenderékember,csak
nagyúr,hiába,ésapoétanagyúrnakneajánlgassasemmiét,
vagyversétlegalábbne,hamásvalamitajánlisneki.De
megannyivalinkább,mertnem hiszem,hogyVeselényi
büszkélkednékazonősében,kiacsászárnevébenhadako-
zott...ezkülönbenCsengeryAntalészrevétele(kivelköz-
löttemadolgot)éshelyes.Hogyvanazénkedveskomám-
asszony?atekedveskomádasszonyjólvanskívánjatiszta
szívből,hogyazénkomámasszonyisúgylegyenéskivan
bizőmindenfélejót,amithamegáldazajóisten,nagyon
jólesz,demindaztleírninemnagyonjó,mertunalmasdolog,
mintmindenféletisztelem,csókolom stb.Tepedig,bájdús
Jankóm,nagyonszépversetküldtélJókainak,aztaTélben.
Csakiparkodjál,mindigmondtam én,hogyleszbelőled
valami.ÉnmostLeheltírom elbeszélőkölteményben,rövi-
den,deegészéletétÁzsiábólazakasztófáig,olyannyolc-
sorosalexandrinusokban,mintateSchedeledvagyToldid.
EzaSchedel,ezaSchedel,ezengemetagyonüldöz.Maeste
(mostéjszakavan)EgressyGáboréktóligenjólágycipót
kaptunk,gyerefölJankó,nekedisadunkbelőle.Demilyen
rosszezatoll,aztcsakazképzelheti,akieztazírástlátja,
amelyetveleteszek,aföldhözisvágom mingyárt...Bújj
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el,Jankó,mertháborúlesz,márittvanaszomszédban,
Olaszországban...be szeretnélek lóháton látniavvala
pörgekalapoddal.Úgyigaz!rendeljvalamialkalmatosságot
mertvalamipaksamétavanittaszámodra;ésénnemtudom
kitőlvanésmivanbenne.írdmeg,kiáltalésmiképenküld-
jem el.Denem,neírdmeg;énaddigkinem adom,míg
magadelnemjösszérte...Ezjógondolat.Azegészlevelem-
benalkalmasintalegjobb.Demárnembírokezzelazisten-
vertetollal!tisztelet,csókolatjobbrabalra,alegnagyobb-
tólalegkisebbig!— Leveledetmindenpillanatbanvárom;
sőtvárjuk,imádandóbarátod

131

Szalonta,februárhó6-án1849.

EPISZTOLAPETŐFIHEZ

Imádottbarátom,jóPetőfiSándor,
SzívesüdvözlésétímeküldiJeand'Or.
Vettemóhnagyférfi,ostobaleveled,
Deazértnemmondom:hujjkivagyleveled
Mertnemüreshólyagésnincsenebbeszél,
Kedvesostobaságmind,amitebeszél,
Ésasokgiz-gazközt,haugyanjólértek,
Vansokszépkaláris,stöbbilybecsesértek!

Mindendolgokelőtt:énnemírtamToldyt,
Hanem(ezmásszótehátjórím)Toldit,
Ésevveldöntődikamaszörnyűperel,
Melyet,amintírod,Európaperel.
Hatehátmégmostisfolynaanagyharcott,
KáregyY-ért,mondjad,víniharcot.

HogyMurányacensorkörmeközöttvagyon,
Ohennektudásanékembecsesvagyon;
Ámbártartoktőle,hogydühösstrich-láza
MáriabeszédétszépenMstrichlázza,
Hogypedignelegyenaszívemaljánlom:
Énbizonymunkámatúrnaknemajánlom.
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Másképigenjólvanatekomádasszony
Detánnincsolyjól,mintöthónaposasszony,
Komámasszonytpedigazistenéltesse,
Annyivalinkább,merthaönemél,tese.
Miámbártudjuk,hogybővenvanacsókott,
Küldünkalevélbenegytrilliócsókot.

Tepedigbarátom,siess,írjadLehelt,
Kitlelkedbeszárnyasgéniuszodlehelt,
írjad,mertnemérszrá,haittleszanagyhad,
Harcésháborúésigazihadd-el-hadd.

Akkorlátoménmegarcodat,hogylángal
Hősielszántságbantisztasárgalánggal;
Vágtatszparipádon,mintporaszélvészen,
Melyetszárnyairaszáguldószélvészen;
Kedveskomámasszonykezéttördelvesír:
»Sándor,hateelméssz,engemelnyelasír,«
Mégiselhagyodőt,olytüzelvemésszel,
Minthatelevolnaszivedforrómésszel.

Látomaderékhőst,aholvillogkardja:
»IstdassSchwertzumFechten?*»Mellyik?Ezakard?
Többetnembeszélnek,hanemösszecsapnak;[Ja«
Véreanémetnekúgyfolymintacsapnak;
Sándorvitézünknekegysemállhatellent:
Épenmintasemmit,úgyontjaazellent.

Ésmivelnemharcoltborsóértvagybabért,
Homlokáratűziadiadalbabért:
Annyiérdemjellelrakvatérvisszamár,
Amennyitbizonynemmindenüttviszszamár.
EredjSándorvitézhaddzengjekénneked
ViseltdolgaidrólXXIVéneket.

Leveledvégénekétbetűtláttam:P.S.Aztgondolám
Post-Scriptumotjelentaz,fordíték,decsakparasztpapírt
találtam.MáskorhaP.S.-etkiteszed,írdismegazutó-
írást.

Mindezekutánaáldjonmegazénistenem,stb.kívánja
Tudodmárki.
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Pest,április18.1848.

KedvesJankóm!Azthallottam,hogyteazthallottad
hogyénfogvavagyok.Elhiszem,hogyvanelégolyanjó-
akaróm,akiszívébőlóhajtja,hogystátusköltségentartsanak
holtomnapjáig,deezenóhajtásukmindenapigcsakpium
desiderium.Azértisszüntesdmegkönnyhullatásaidatés
nebúsuljmiattam,úgyiselegetbúsulokénatebolond
fejed miatt.Bizony-isten,nem dicséretképpen mondom
(hisztudod,hogynemigenszeretekszembedicsérni),deel
nemhallgathatom,hogynagyszamárvagy.Miamennydörgős
menyköjutotteszedbe,aztmondanod,hogyToldiEstéje
utolsómunkád?öcsém,atefejedbenmégigensokvan,
éshamagadszépszerévelmindaztkinembocsátod,majdkive-
remén,nefélj,akárbunkósbottal,akárkalapáccsal,amitvá-
lasztasz.Nekem pedigafféléttöbbéneírj,mertmindazon
leveleidet,melyekbenilyesmiklesznek,fölbontatlanulkül-
dömvissza.LegelőszöriskapjbeleismétToldi-ba;hamár
afejétésalábátmegcsináltad,kötelességedaderekátis
megcsinálni,különbenvétkezelistenésemberellen.Annak
megkelllennie,haháromszorhalszisbele.Olvaszdegynagy-
szerűegésszé.Hogyahistórianem szolgáladatokkal,ez
nem baj,sőtmégjó,mertszabadabbankölthetsz.Hurcold
keresztülamagánésnyilvánoséletmindenviszonyain.
HaígybevégezedToldit,HomérésOssianszerencséjének
fogjáktartani,hakezetfogszvelök.Ezténmondom,ésén
azvagyok,akisohasemhazudik..................................................

Igazbarátod
Petőfi Sándor

*

Szalonta,szeptember27.1848.

ÖcsémSándor!MielőttJellasicselfoglalnáPestvárosát
éstégedbokrosérdemeidértpremierminiszterénektenne,
kívántam ezensoraimathozzádlengedeztetni,avégre,hogy
megtudhasd,miszerinténsazenyéimmégélünk,mégsem
avadrácnak,sem pediglenakörnyékenlázadórománajkú
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tiszteltpolgártársainknakéshőkeblűtestvéreinknekkörme
közénemestünk.
Dehagyjukefontostárgyakatéstérjünk kevésbbé

fontosakra.
Schedelnek átadtad-e ToldiEstéjét? Ha igen,vedd

visszaéstartsdharckészállapotban,hogymihelytrászük-
ségemlesz,azonnalsegélyemrejöhessenharciasbuzogányával.
Tompamegszűntettevelemlevelezését,utóbbilevelemre,

melyetnekiGráfenbergbeküldtem,nem felelt.Hajlandó
vagyokhinni,hogyPestenlétealkalmávaltepletykáztad
teleafülét,mertahhoznagyonértesz.
Detöbbetnemírhatok,mertholnaphajnalbanszüretem

foginstauráltatni:szívesenlátlakAzördögésmindenszentéi
vigyenekel,haholnapszüretrehozzámnemjössz.

Btd.AranyJános

*

Erdőd,november22.1848.

Hősökvirága,Jankó!Meghallod-eazerdődimagány
szendefülemüléjét,atehadipályáddicsőségénekChim-
borassoján?...visszavonultam egypárhónapraErdődre,
tudod,hogymiokból,vagylegalábbgondolhatod,Toldit
otthagytam Debrecenben,KisLajosvárosifőjegyzőnél;
haértemégyvagyküldeszsKisLajosnem találnaotthon
lenni,csakmondd,vagyüzendmegannak,akiotthonlesz,
hogymikell,majdod'adják.írjálmáregyszervalamibaromi
vagyisaranyjánosihosszúságúlevelet,aztánéniskövetem
nyomdokaidat.Megírd,holvagy,haapokolbanlésszis.
Tiszt.csók.benn.-ket.

Srvs! brtd.
P.S.

AranyJánosjegyzete1858-ból:»Hősökvirága.«írtam
voltnekiAradvárosvédelméretettexpeditiómataszalontai
nemzetőrséggel,melynek közlegénye voltam s akartam
maradni.Tréfáltam vele,hogyénmárszagoltam lőport,
őmégnem,dacára,hogykapitány.
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Debrecen,decemberi.1848.

DruszájaHunyadiMátyásapjánakésazidevalóbika-
vendégfogadóegyikpincérének!SzalontapennájaésMars
panganétja!Nakúnknak jó barátom,isten úgyse!azzal
kezdem levelemet,amivelmamárkétleveletkezdtem,
hogy »megintDebrecenben vagyok.« Bejöttem Erdődrül
pereputtyostúl,mertakörnyékbelioláhoknagyonszerel-
mesenmosolyognakazodavalómagtárraéspincére,sén
nem akartam,hogycsaládom útjokbanlegyen;különben
emberhúsraisnagygusztusukjött,eltanultákaSzatmár-
megyeinemzetőröktőlésönkénytesektűl,kikUrbánemberein
olydiadalmatvívtakkimaegyhete,hogyDézs-nélelkezdtek
futni»saTiszáigmegsem álltak,«nohacsaktizenötezren
voltak,amazokpediglegalábbishétszázan.Ésezt,barátom,
neveddnagyításnak,bernátgazsi-félehyperbolanak,hanem
veddbetűszerintiigazságnak,éskacagjamegbolondulásig,
minténtettem,merterreilyenalkalmadtöbbnem voltés
nem lesz,hiddelnekem.Deéntennapesteértem Deb-
recenbe,mareggeltűiestiglótottam-futottam,smostnem
azértfogtam tollat,hogy satyrico-philosopho-politizáljak,
hanem csakaztakarom tudtodraadni,hogyezentúlide
írj,vagyüssemennykőaleveledet,jöjjmagadhelyette,
óhajtvaóhajtom látnicserfakoszorúsfüleidet,aztánmeg
akeresztfiatok vagy lyányotokismeglesz15-iketáján.
Komámasszonyisbejöhetne,mertkomádasszonyigen-igen
szeretné,habejönne,hátjöjjönbeazistenáldjameg.Hallgasd
megkérelmemet,Jánoskám,teszendebivaly!sakkora
többitszóvalmondja elhőstetteid bámulatában nyakig
úszóbarátod

PetőfiSándor

Debrecen,október31.1848.

ÓhJankó!írtam valanékedErdődrőlaminap,hogy
röpüljideDebrecenbeéstenemröpültél.Nemkaptadmeg
levelemet?vagymakacskodol,óhJankó?Láncoslobogós,
hatemakacskodnimertél!Deeztnem teszem fölrólad;
inkábbvagyokhajlandóhinni,hogyelveszettalevelem.
Abbanazvoltszépékesenmegírva,hogyénittvagyok
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a28.zászlóaljnálDebrecenben,shogyminélelébbtóldide
(milyenszójáték!atóldide-benbennevanToldi!ezért
meggyilkolna.VahotImre,hogyeztnemőtaláltaki),tehát
hogyminélelébbtóldideimádottpofádat,melyetmég
egyszeróhajtanéklátni,mielőttaharcokfergetegehetedhét
országontúlsodor,mintaleszakítottnefelejtset.Óhajtalak
látni,hogy hozzászokjam aszörnyetegekhez.Óh Jankó,
tehátsiess,mertToldiisittvan,akimárvénlegényarra,
hogyhaditársamlegyen;jobblesznekiSzalontánakuckóban.
Azértsiess,óhJankó,ajánlomNeked,hogysiess.Hameg-
érkezel,Telegdikönyvárusnálkérdezősködjélutánam.Tisz-
telematisztelendőketéscsókolomaBábeltornyánakaző
képmását,ateormányodat,óhJankó!smaradokkoporsóm
bezártáigatehűségesBencéd.

PetőfiSándorcapitaneus

*

Arad,november7.1848.

VitézKapitányUram!Nelégyenaszívedkétségbe
esésselteljes,minthaleveledelveszettvolnaséntalánmár
írámisazeposzt:

Azelveszettlevél
XXIV.énekben.

Megkaptamleveledet,snemlévénszabadságomakkor-
tájban Szalontárólmegszökni,de másrésztnem tudva,
vájjonazt,kineklevelétoktóber31-énkaptam,október23-án
Debrecenben fogom-e találni,csaptam egy sentimentalis
választsaztazonnalküldeniakartam,hatalánmégDeb-
recenbentalálnatéged,deapostaméltóztatottmegnem
várniéscsakötödnapmúlvalehetettvolnaismétútnak
indítanom,melyenvalóbúsultgerjedezésembenalevelet
széttéptem,mielőttpedig apostaideeljöttvolna,imé
ideindultam,köznemzetőrminőségbenésmostvanszeren-
csém azálgyúdörgéstfülélyesenhallani.5-énreggelvolt
egykiskomédia,avárbeliekkitörtek,Újaradfelé,devissza
verettek,egykaszárnyátéstemérdekkamaraiölfát,azonban
aMarospartonfelgyújtottak.
Miazaradipiaconhallgattukazálgyúdörgést,tehát

márazsemújságelőttünk.
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HogypediglenóAradfeléolykönnyenkinetörhes-
senek,atérparancsnokaMarosonlevőfahidat6-ravirradóra
felgyújtatta,holaszalontaielső század remekülviselte
magátagyújtogatásban.Ennyitamivitézidolgainkról.
Egyébirántmicsakkéthétrejöttünk,felváltanimáskét
századot,melymárszintekéthetettöltöttitt,Aradváros
felhívására,mindenfelsőbbparancsnélkül.
Hogy azonban oly derék fattyú voltál,hogy másik

leveletisküldtél(mitnőmAradrautánam külde)azbecsü-
letedreválik,fiú.
Ha,mikorinnen hazaszabadulok,még Debrecenben

lennél...nodearrólkésőbb.Mostpedigzárom levelemet
avval,hogy:
Azénistenemáldjonmegtégedsazokat,kikkedvesek

neked,barátod
AranyJános



ARANYJÁNOS
1817—1882

AFÜLEMILE

Hajdanában,amikormég
ígybeszéltamagyarember:
Haper,úgymond,haddlegyenper!
(Aminemvoltéppenolyrég)—
ValaholaTiszaháton
Éltegygazda:Pálbarátom,
SPéterannaktőszomszédja;
Rólokszólerövidpélda.

PéterésPál(tudjuk)nyárban
Összeférnekanaptárban,
Könnyűnekikottszerényen
Megárulniegygyékényen;
HanemamiPéter-Pálunk
Házakörülmásttalálunk:
Zenebonát,örökpatvart,
Majdfelfordítjákazudvart;
Rosszszomszédság:törökátok,
Sőknemigenjóbarátok.
HaaPálkéményefüstöl,
Péterattólmindjárt'tüszköl;
EllenbenaPétertyúkja
Hakapargál
AszegényPál
Házafalátmajdkirúgja;
Ebbőlaztánleszhadd-el-hadd,
Melyakertaláiselhat!
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Ezsemenged,azsehagyja,
Sakétház,kicsinye,nagyja
összehorgolnakkeményen;
Mintkutyájokasövényen
Innenéstúlösszeugat
Seszimérgébenalyukat.
De,hogyadologratérjek,
Emberemlékezetóta
Állottegymagasdiófa,
DíszéülaPálkertjének.
Aszomszédbanyúltegyága,
MelyetPéter,minthogyróla
Adióisodahulla,
Bölcseneltűrt,lenemvága.
Történtpedigegyvasárnap,
Hogyafentírtfülemile
Épaközösgalyraüle,
Aztszemelvénkioltárnak,
HonnanIstentjókorreggel
Magasztaljaszépénekkel:
Megköszönveanapot,
Melyreím,felvirradott,
Asugártésharmatot,
Aszellőtésillatot;
Afát,melyneklombjazöld,
Afészket,holpárjakölt,
Azörömet,melyteli
Szívecskéjételteli;
Szóval,amibenneél
Smitkörébenlát,szemlél
Aztapompát,fénytésszínt,
Melydicsőség
—Semmikétség—

Őérte
Jöttlétre
Csupánőérette,mind!
Elannyira,hogyPálgazda,
Kigyönyörrelotthallgatta,
ígykiáltottörömében:
»IsténemUram,
Behszépen
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Fütyölezazénmadaram!«
»Kendébizonyazárnyéka!«
Mertolyatmondok,hogyméga...«
Hangzikátalasövényen
Egygorombaszókeményen.
»Hátkié—pattogjaPál—
Mikorazénfámraszáll?«
»Deazénportámonzengett:
Hogyilletnéafüttykendet!«
Pálnemhagyja:Őtetuccse!
Péterordít:ömegúgyse!
Többrül-többre,szórul-szóra,
Majdszitokra,majdkaróra,
Majdmogorván,
Átugorván
ölremennek,hajbakapnak;
Öröméreaszentnapnak
Egymástugyanvérbe-fagyba,—
Hanemajustmégsemhagyva.

Pálazonbanbosszútforral,
Ésahogyvan,véresorral
Megypanaszra,bírótbúsít
Smelyetavérszennytanúsít,
Abántalmatelőadja,
Jogát,úgymond,őnemhagyja,
Inkábbfölmegyakirályig
Térdencsúszva.deafüttyöt,
Melyazősdiófáruljött,
Nemengedi,nem!halálig.
Nyomatékulegytallértdob
Azigazságmérlegébe,
Mitabírócsúsztatajobb
Oldalonlevőzsebébe.

Pétertsemhagyápihenni
Anagyártatlanigazság:
Nemrestabíróhozmenni,
Hogypanaszátmeghallgassák,
ígysúgytörtént,—elbeszéli,
övéafütty,őaztvéli
Nincsvármegye,
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Kielvegye,
Nincsentörvény,nemlehetper,
HiszaztlátjaIsten,ember!—
De,hogyabeszédetössze
Annáljobbrendbenillessze,
Azütlegbőlsokatelvesz
Ésajoghozegytallérttesz,
Melyisabíróizsebben
Balfelől,aszíviránt
Meghúzódikalegszebben.

Felderüleakívánt
Nap,melyavitáteldöntse,
Hogyafülemile-pörben
Kinekszolgálaszerencse.
Ámdeabírótmostcserben
Hagyjamindentudománya,
Ésámbátor
Kétprókátor
Mindenkönyvétösszehányja,
Smindenírástszéjjeltúris:
Ilyenügyről,
Madárfüttyről
Mitsemtudacorpusjuris;
Mígnemabíró,haraggal
Ráütvénakétzsebére
Srámutatvánakétfélre,
Törvénytmondaeszavakkal
Aszegényfülemilére:
Halljakendtek!
Seidenem,seodanem
Fütyölamadárka,hanem
(Jobbfelölüt)nekemfütyöl,
(Balfelőlüt)Snekemfütyöl:
Elmehetnek.

Milyenszépdolog,hogymárma
Nemtörténikilyeslárma,
Összeaszomszédsezördül,
Arokonság
Csupajóság,
Magyaremberfélapörtül.
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Nincsenosztály,nincsegyezség
Hogyszépszóvalmegneessék,
Atestvérek
összeférnek,
Felebarát
Mindjóbarát:
Semmiségértmegpörölni,
Vagymegenni,vagymegölni
Egymástkorántsemakarja.
Deholisakadnaügyvéd,
Kiafülemilefüttyét
Mainapságfelvállalja!?

(1854)

PÁZMÁNLOVAG
Vígballada

I.

Váraöblösteremében
JáralásfelbajnokPázmán;
Lépteitmajdcsillapítja,
Majdmegindulszaporázván;
Lába,szíve,egyretombol,
Visszadöngatölgyfapadló;
Udvaronáll,késznyeregben,
Nyihog,prüszköl,fúavadló.

»Hovaférjem?édesférjem?
Ilykorán,ilyéhgyomorral?
Panni!Gunda!holmaradtok?
Egy,kettőamézesborral!
Mentenittlesz,(boldogIsten!
Méghajamban'nemvoltfésű)—
Haegypercigvárkegyelmed,
Leszkalácsom,újsütésű.«

HalljaPázmán,elfordulva,
Házazengőfülmiléjét;
Csakpiroslófülelatszik,
Azmutatjaszenvedélyét;
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Fejebúbjánholdvilágvan,
Melyetérc-sisakkalfödbe;
Nemfelel,csakegyszer-kétszer
Kiköhentazősziködbe.

»Rosszidővan,édesapjok!
Nemtanácslom...hűsareggel!«
Mondazúrhölgyésbefordul,
Svisszatérnagyköpönyeggel;
Várva,félve,tűrve,kérve,
Állmögötte,hogyfeladja:
Debosszúsantiltjahátrább
Könyökénekmozdulatja.

»Mirevéljemdrágaférjem?
Honnanerosszkedvemárma?
Nemaluttjól?rosszulébredt?
Kényeellenvoltapárna?
Énvetemfel,kétkezemmel,
Éspuhítommindeneste.—«
Szól,smintharmatgyengefüvön,
Remegaszépasszonyteste.

IndulPázmán,megse'állván
Könnyesszemnek,rezgőszónak;
Denemmindjártlelinyitját
(Sarkafelől)azajtónak.
Nézutánaegy-kétpercig
Szegényifjúasszony,Éva:
Úgynevetne?súgymeg—sír,hogy!..
Soha,sohailyentréfa.

Mikoraztánaküszöbnél
Aztse'mondja:Istenáldjon,
Vaskezéreomlikanő,
Csókkalhinti,hogymegálljon.
Deaz,fogja,visszadobja,
Egyetmordul:»vissza,kígyó!«
Ráfordítjaanagykulcsot
Sövemellészúrja:»ígyjó!«
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II.

Visegrádonakirályvanheverősorral,
Nemkomolytanácsotül,nemhadicseltforral.
Nincsenekismaköröttenagyszakállúvének:
Devanöröm,hejehuja,tánc,muzsika,ének.

Odamenejólovag,bús-haragosPázmán,
Léptealattnyögaföld,csikorogamárvány.
Kidörömböl?Kicsörömpöl?«»—Ismerifölsége:
»Kinekazajóboravolt,snyalkafelesége.«

»Noszahamar,abolond!üljleideRikkancs!
—Gondolomén,miabaj,holtöriabakkancs—
Légytekirály,énpedigegyszerűkiséret:
Mittekiadsz,ittaszavam,álljonazítélet!«

összeszediabolondsete-sutaképét,
Ügyülimegakirályaranyoskarszékét.—
Odakünnazöreg,hakiútjátállja,
Kilencszobánkeresztüldöfi,taszigálja.

Megkövetemakirályfölségesszemélyét:
Nagyharagésnagypanasznyomjaszívemmélyét;
Nemvagyokénborosember—bornekemabánat!
Megkövetem,haszabadabbszóranyitomszámat.

Jöttek,uram,udvarodtólifiúlegények--------------
»Midologez?sidehazamaradtakavének?—«
Nemazabaj,uramkirály,másnekemagondom:
Odajöttek,vadászni,fiatalok,mondom—

»Vadasodatmegrohanák?tilalombatörtek?«
Dehogyuram!Annyivanott,vigyeelazördög,
Annyiavaderdeimen,seszeri,seszáma—
Dehaszóhoznemjutok,nemleszvégemáma.

Estemagyarlakománszívetmelegíténk,
Akirályért,hazáértpoharatüríténk—
»Teleittákmagukat?összeverekedtek?«
Dehogyitták,dehogyitták!szépenlefeküdtek.
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Reggel,uram,indulnak,köszönikaszállást—
»Snemfizetik,úgy-ebizony,avacsorát,hálást?«
Bestekúrafi...zetésértlátniavendéget!
Magyarembernemtesziazt,tudja-efölséged!

Reggel,uram,valamennyiútnakeredszépen,
Deazegyikvisszaoson—ezabajomépen—
Aztazegyet,uramkirály,aradnaiSzűzre!
Megölöm,—hamajutokisagyehennatűzre.

»Nagyonillőapanasz,jólovagom,Pázmán;
Ilyenesetmégnemesettmagyaremberházán:
Útnakeredavendég,visszaosontegyik;
Aztazegyetmegölöd:nagyonhelyeseddig.«

Átkozomis!...nemvagyokénsebolond,serészeg;
Hogyvalakijö-megy,azértgyilkosanemleszek.
Demikoraküszöbönálltfeleségem,Éva...
Ezerátok!Megölöm,megölömaztmégma!

»Nagyonokosabeszéd,jólovagom,Pázmán;
Hibalenne,havalahogyfélremagyaráznám:
Feleségedafolyósón—vagyküszöbönálla:
Pedig,úgy-eritkaesetvoltezesetnála?«

Gyilkolomis!...Uramkirály,értsemegaszómat!
Elraboláföldikincsem'ésmennybelijómat;
Megcsókolta—úgysegéljen1szemeimláttára
Hej,hogyelébbnemtudékkapniparipára!

»Fejedeimihitemre!—ésahitnemszellő—
Meglakolavakmerő,asemmirekellő!
Tegyenakarigazságot!Víjjonveledszembe!
Hogyishívják?anevenemjutmáreszembe.«

Anevét...azazhogy...aztnemtudoméppen!
Detalánmeglelemfelségedkörében.—
Ezaz,uram!Ittvan,uram:kutyaegyemáját!
—Skimutatáalovag...magyarokkirályát.
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III.

GyűlVisegrádkandinépe,
Férfiésnő,aggésgyermek:
Valamileszaváralján,
Hogysorompót,sátortvernek;
Aporoszlókütlegéért
Nemadjákemailátást;
Otthonmacskaülapadkán,
Üthetiakőarántást!

Kapukordul,szárnyafordul,
Lobogatoll,akürtharsan:
Jóvitézek,harcrakészek,
Mindlejőnek,gyűlvegyorsan.
Zártsisakkalkétlevente
Olyan,mintakéményseprő:
Ujjalmutatráagyermek,
ölbesirazaprócseprő.

»Félre,félre!...pályamérve!
Fékszorosan!láncsaszögbe!
Jólvigyázz...fuss!«—Futnakaztán,
Dobogaföld,minthanyögne;
Fogyatérség,nőazember,
Paizs,dárdaösszeroppan:
HátracsuklikajóPázmán,
Súgyleszáll,hogyszintepuffan.

»Talpra,bajnok!semmi,semmi:
Túlugortálaveszélyen«—
Szólamaz,felütvesiskát;
Akirályaz:éljen!éljen!
»Éljen!«mondaná'aharcfi
Amintszemekönnybelábog
Deszavakhelytvérebuggyan,
Svérrelegyüttháromzápfog.

»Istenengem!«akirálymond,
»Nemakartam,jólevente;
Háromilyfog!aranytérő!
Ésmégbirtavolna,nemde?
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Háromilyfog!úgysajnálom,
Nemmondhatomkieléggé:
Jószerencse,haezúttal
Köztenincsabölcseségé.

Dehogy,ímejótanáccsal
Fűszerezzemekistréfát:
Másszorüljhon,habajodnincs,
ÉsbecsüldmegjobbanÉvát.a
ígyafölség;detanácshoz
Kalácsbanse'lettadósa:
Háromfogértháromfalu
Lőnadíj:Som,Somogy,Pósa.

VígankocoghazaPázmán,
Tarsolyábankutyabőre;
Ámszekérrelasszonyához
Vásárfiamentelőre.
KérdiÉva,eztisaztis,
—Ugyjőneki,mintegyálom-
Deaférjemindezthajtja:
»Tartsaistenjókirályom!«

(1856)
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AZÉNLAKÁSOM
Kelemér,1850

Mirőlnemzengettmárazének
Miótalantésdudaszól?
Hallottunkhimnusztaparajhoz,
Daltafélszembűbájiról.
Éncsaktégedhalhatlanítlak,
Gyönyörűségeskislakom!
Ah,bárzsindelyttudnékcsinálni
Rozzanttetődre,lantomon!

Annoezer...dehátkitudná:
Eházmikorépíttetek?
Annyiigaz:hogyfeltalálva
Apadlózásnemvalamég;
Hanemmeghordtákutca-sárral,
Éslebakoltákemberül;
Azótaúgyvansúgymarad,míg
Unalmábanegyszerbedül.

Hogypapvagyok,mindenkitudja,
Alázatosságjelszavam;
Éserreamestergerenda
Emlékezettderekasan,
Mertavilághanéhaelkap,
Skisséfölebbemelkedem:
Megrendülmégazagyvelőmis,
Ugybelevágomafejem'.
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Egyébirántamilyen,olyan,
Deköltőisvolnéktalán?
(ígyszoktamosteztodavetni
Soksihedernagypongyolán,)
Tehátaköltőhomlokára,
Amintillik,zöldlombfakad..?
Igen!Zöldliciomverődik
Bokrosával,—azágyalatt.

Nincsittannálszebb,minthaszélfú,
Störténiksokcsudásdolog:
Nemcsak,hogytáncolasztalésszék,
Deavénkályhaisforog.
Mégistalánlegszebbazablak,
Midőnalúdazonbenéz;
Bizonyhaígyszáll,mégmaholnap
EházegyújPompejilesz.

Sazáporhogy'tréfálmegéjjel?
Szónélkülmegjönésszakad;
(Olyanbolondtermészetemvan:
Nemoldaltfekszem,dehanyatt.)
Ésminthacsakcéloznitudna:
Azorromraegyenesen
Úgykoppanegykövérhidegcsepp,
Hogymajdnyavalyássáteszen.

Gyertyátgyújtokmérgembenekkor,
Azazszeretnékgyújtani,
Hanemcsakbélakadkezembe,
Fagyjátmegettevalami.
Merténzsellérségenvagyokcsak,
Ittmásokarendeslakók:
Nagynépesentanyázvaegyütt,
Egér,tücsök,kabóca,pók.

Sakadnaolyanrosszkeresztyén,
Kizúgolódnékmindezen:
Deördögpraktikájalévén
Apompaésakényelem,
Énmegnyugszomsorsommivoltán,
Desőtörülök,mertugyan
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Haürgénekvolnékteremtve:
Nemszűkebbvolnaalyukam!?

Hajlékom,megvagyénekelve!
Shogyújbólépüljfel,nevárd!
Hiszadaléltet,tartörökre...
—Detánegytámaszmégsemárt;
Mertbárigenbecsülömadalt:
Amellettmégisúgylehet,
Hogymegindulszegyszerfelettem
Sodanyomsz,mintazegeret!
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MIKSZÁTHKÁLMÁN
1847—1910

CSÁSZ.KIR.BOR

Minketnem szeretnek,deamiénkbölegyet-mástmin-
denkorszerettekaHabsburgok.Főképkétnálunktermett
dolgot:aforradalmakatésatokajibort.Azegyikakony-
hárahozottjósokat,amásikapincérevetettpompát.
A forradalmakbólszépenlehetettpénzelni:jószágokat

elkonfiskálni,azokatrészintpénzért,részintajándékban
célszerűbben elosztogatni,— a borbólpedig jóízűeket
lehetettinni.
Haatokajihegyetellehetettvolnainnenvinnivala-

hogy,bizonymárrégennem volnaZemplénmegyében,
demivelnemlehetett,hátcsakalevéthordtákelacsászári
asztalraBécsbe.
Néhabizonyezsevoltkönnyű,kiváltakuruc-labanc

világban.Lipótcsászárnakegy1682június3-ánkeltren-
deletemutatja.Draheim Vilmosnak,aszepesikamaraterü-
leténkonfiskáltjószágokésatokajikirályiszőlőkigaz-
gatójának szólaparancs,hogy alegrövidebb idő alatt
küldjön harminchordó tokajiaszútakirályipincékből.
AHomonnánidőzőBarkóczyFerencgrófgenerálistólpedig
kérjen annyikatonát,amennyia bornak útközben való
megőrzéséreelegendőnekmutatkozik.
Draheim Vilmos, azelőtt kutyaidomító a Kretzer-

családnál,csakkésedelemmelfelelhetettmegarendeletnek
mertannyiborkészletnem lévén,huszonöttallérjávala
termelőktőlvásároltösszemégnéhányhordót,mígszámuk
végre megütötte a harmincegyet.Barkóczy is elküldte
kíséretülahuszonnégyválogatottkatonátMoráncziMihály



154

káplárvezetésealatt,csupaolyanlegényeket,akiknekhasz-
nátvehetni.Egyikaborhozért,másikahordócsináláshoz,
mivelhogy még vasabroncsok nem voltak,fábólvalókat
alkalmaztak,vagyberkével,kötővesszővelkellettadon-
gákatösszetartanisazilyengyengekoalíciókönnyenmeg-
ereszkedikrázásmiattazúton,legyenhát,akifölberkézi.
Voltaztánolyankatona,akiazutattudtaBécsigtöbb
irányban,megolyan,akiaszablyátforgattajól,havalahol
portyázó kuruccsapatok veszélyeztetnék a küldeményt,
megolyan,akifurfanggal,ötlettelalegnehezebbhelyzet-
benisfeltaláljamagát.Szóvaljólmegválogattaőketagene-
rális,tetejébeegykiskatonásbeszéddelisfigyelmeztette
megbízatásukfontosságára.

— Gondoljátokmeg,mitvisztek.Ebbőlaborbólvér
leszsmivelcsászárifamíliaissza,császárivérlesz.Tehát
császárotokvérétviszitek.Bizonybolondszerencsétekvan
azebugatta!
A hévnyárvégén,Kisasszonynapjaelőttvagykét

héttelindultmegazérdekeskaravánnagyravaszsággalés
körültekintéssel.A huszonnégykatonánkívül,kétudvar-
bíróból,KelemenJózsefésVéghMátyás,aDraheim em-
bereiből,valamintakocsisokbólálltakiscsapat.Hatan
voltaklovasoksakkéntosztottákbemagukat,hogyketten
mindig előrejárjanak vagy egy félórával,tisztán tartva
azutatshanetalánkurucokmutatkoznának,visszanyar-
galvamásútratereljékaszekereket.Anagybajuszúkáplár
Moráncziugyancsaktudtaamódját.Jelesintézkedésevolt
azis,hogymindenkivesseleakatona-mundértsafegy-
verekkelegyüttrejtsékelaszekereken.Istenmentslabanc-
ruhábanfolytatniahosszúutat.Ellehetnejutniamenny-
országbatalánelégjókor,deBécsbealig.Amundértmajd
fölveszik a némethatáron samúgy peckesen kinyalva
vonulnakbeBécsfalujába,deaddigcsakokosabbparaszt-
nakmaradni.
TállyárólelőbbKassárakellettmenni,aholakamara

székeltésegykis»jusplaceti«-tgyakorolt;ottaharminc-
egyedikhordótegymásköztfelosztjákrégiúzusszerinta
tanácsosok,megkóstoljákésaztmondják,hogypiacetvagy
nonpiacet.Azelnök,Walsegggróf,akinekháromrészjár,
jónaktaláltaabort,csettentettanyelvévelsazőmixtum
compositum stílusával,melybőlkiviláglik,hogy semmi
nyelvetnemtudottjól,kimondtaaszentenciát:
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— FinumvinumTokajinum.
Kiállítvánezzelabizonyítványt,hogyabortacsászár

ismegihatja,útnakindultakakatonákBécsfelé,elölakét
cirkálólovas,atöbbiekrészintaszekerekenültek,részint
pedigaszekérmellettlépegettek.Boldogkőváráignem is
történtsemmi,demáravogyinaivölgynyílásbólkuruc
huszárokbukkantakki,lehettekvagytizenöten.
Látvánalassandöcögőszekereket,élénkzsákmány-

szimattalelhelyezkedtekazúton:azegyikemberükelőre
lovagoltsközelbejutva,harsányhangonszólítottameg
aszekeresparasztokat:
— Mitvisztek?
— Bort— felelteamesteremberesöltözékűKelemen

Józsefudvarbíróflegmával.
— Kinekanépevagytok?
— Miközödhozzá?
— Adjátokmegmagatokat!
— Majdhafagy—kiáltávisszaMoránczizordonan.
—Akkorhátbajlesz— hangoztatáakuruchuszárakinek

adolmánya,mentéjelerongyolvacafatokbanlógottatestén.
— Nemfélünkámmi,atyámfia.
— Pedigkárazolyanvízbelépni,hékás,— feleselt

velőkakuruchuszár—akinekakövitnemlátjátok.
S ezzelvisszanyargaltövéihez,valamin tanakodott

velőkésismétazellenségfelélovagolt.
— A pajtásaim aztmondják,hogyadjatokideabo-

rokbólegyhordóval,aztánmenjetekIstenhírével,.Látjuk
szegényföldnépevagytok.
— Hm,talánféltek?— csipkedtemegőketMoránczi,

vérszemetkapvaabékülékenyszavaktól,miközbenjóízű
füstöketeregetettapipájából.
Akuruchuszármegbotránkozottezenacsúfolódáson.
— Bolondbeszédez,hallja!Kendteksohasem fél-

hetnekolyankeveset,akinélműnknefélnénkkevesebbet.
— Nohátnemadunkegygyűszűnyitse.
Ezvoltazultimátum.Errenem következhetettmás,

csakatámadás.Hajrá!Előre!Szaladjparaszt!Leaku-
ruccal!Az álparasztok kirángatták hirtelen fegyvereiket
ahordókmellől,smivelhogytöbbenvoltak,egykisjóízű
marakodás után elnáspángolták és elkergették a kuru-
cokat.Egy-kétkékséget,karcolástalabancokiskaptak,
dejelentékenyebbsérüléstcsakVéghMihályuram szen-



156

vedett,kitisottkelletthagyniasokvérvesztésmiatta
Katharina-major juhászánál, hadd gyógyuljon meg és
menjenaztánhaza.

AtöbbiekellenbenRozsnyófeléhúzódván,amintígy
mentek,mendegéltek,természetesenbeszélgettekis,még
pedigazelmúltkalandról.

— Milyenjó,hogyodanemadtukazegyhordóbort,
amitkértek.

— Nagyszégyenlettvolna,haodaadjuk.
_Deháthaelvittékvolnaerőszakkal?— ellenveté

NagyGerzson.
— Azisszégyenlenne— felelteMoránczi.— És

akkormostmárcsakhuszonkilenchordótvinnénkBécsbe.
— Világosebből,— jegyeztemegBujdosóMátyás

—hogyazazegyhordóamiérdemünk.Igaz-e,Gyurka?
Gyurkalovonült,fütyörészettsaztfeleltekurtán:
— Voltaképpenamiborunk.
— Akármegisihatnánk— kapottatetszetősgondo-

latonCsapóFerenc,akinekazanyjanemesleányvolt,azért
mertejobbankinyitniaszáját.

KelemenJózsefudvarbíróuramafületövétvakarta.
— Nono.Neokoskodjatok.Nagyonösszeszidnamin-

ketacsászár.
PotornyaiVincehitetlenülráztavörösfejét:
— Tudisazmagyarul?
— Mibajunkeshetnék?— magyaráztaKrikJancsi,

akimintkicsapottdiákkerültasereghezésszeretettokos-
kodni.Haabécsiurakaharmincadikhordótkeresik,köny-
nyenrámondhatjuk,hogytámadókurucokvittékel.Meg-
mérkőztünk velük,ottabizonyság,egy nehézsebesült,
VéghMátyásuram,megamikéksebeink.Bizonyelégszép,
hogyatöbbihordótmegmentettük.Mégszintejó,hacsak
huszonkilenc hordótadunk átsmikora harmincadikat
keresik, előhozakodhatunk, hogy azt vérünk hullásával
vesztettükel.Ígymégőfelségeistudomástszerezvitéz
ségünkről,talánkapunkisvalamit.Dehateljesegészében
visszükbeahordókat,bizonymegsem kérdezik,hogys
mintszolgáltútközbenegészségünk.

— Hm,ebbenvanvalami— hagytaráazudvarbíró.
— Énmegnem retirálokélőemberelőtt,haanyaszülte
(ésittamelléreütött),demindenkormegretirálokazész
ésazigazságelőtt.
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Segycsöppetsemvoltmárellene,haazegyikhordó,
mintavitézségjutalma,csapraveretik.Hiszenazigaz,
h°gyígynemleszbelőlecsászárivér,deaddigjóaz,míg
aközönségesebbrangjánmarad.
Hátúgyislett,megkezdtékabortsvidámaniddo-

gáltakazúton.Mireazéjszakaiszállásra,Vranicáraértek
aholamegbeszélésszerintakételőlfutóisvárta,máregy
csöppsevoltahordófenekén.Csúszikazabor,mintase-
lyem.Akételőlfutóazonban,akinem voltottazivásnál
sakikrőlteljesenmegfeledkeztek,egyszerrenagyszöget
ütöttakellemesmámorralkibútorozottkoponyákba.Hohó,
hiszezeknemrészeseiadévajcsínynek,vagyiségbekiáltó
igazságtalanságtörténtvelük.Világostehát,hogyahibát
helyrekellütni,vagyisbekellőketismártani.Ennek
pedigcsakegymódjavan:mégegyhordótelpusztítani.
Azellenség,amelyegyhordótelvesz,éppenúgyelvehet
kettőtis.Sőtszégyenvolna,haolyanmaroknyikurucság
veszieltőlük,amelyiknekelégegyhordó.

Kelemenudvarbíróuram karakter,megintcsakkény-
telenvoltmegretirálniazigazságelőtt.Vranicántehátmeg-
ittákamásikhordótis;akételőlfutóugyancsakkárpó-
toltamagát.
AkövetkezőnapRozsnyóigkellettvolnaelérniök,de

eznem voltszerencsésnap,mindjártöregreggelhabos
lovakonnyargaltakvisszaazelőreküldöttőrszemek,hogy
a provánkaivölgyben törökök és kurucok táboroznak.
Annyivan,mintavarjú.
Nosza,hamarkitérniadűlőútrasaSzkala-hegymellett

egyenesen nekivágnia nyírerdőnek.Úttalan-utakon bo-
lyongtakestik,étlen-szomjan,falutnem látva,élelmetnem
szerezhetve.A nagyvargabetűk,akerülésekaztokozták,
h°gytalánmostmesszebbvoltakRozsnyótól,mintmikor
hajnalbanVranicárólútnakkeltek.
Egyfelvidéki»laz«(tanya)kisházikójánálálltakmeg

embereink,hogyótttöltikazéjszakát.Ételtkértek,de
nem akadtatanyánannyiennivaló.Történetesenvalami
kapálás volt,hátegy csomó napszámos,menyecskék,
leányokvoltakösszegyűlve,azokkukoricátmenteklopni,
megsütöttékazéheslegényeknekszépenlobogótüzeknél.
Noeztbizonyviszonoznikellett.Becsületdolgaazilyen.
Csapraütöttekegyhordótésmeghíttákráazösszesott
lévőnépséget.Mikormárjókedvükvolt,azördögnem
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alszik,valahonnanelőkerültegyduda,atanyásfújnikezdte
ésmegintfelkellettáldozniegyhordót,merthátbállett
avége.Magaudvarbíróuramroptaalegkitartóbban:

— Újhuj!Csakazamienk,amitmegiszunk,csakaz
acsászáré,amitmegnemiszunk.

Ésütögettehozzáugrásokközben nagykényesena
csizmaszárát.
Egészreggeligmulattaksaludtakrádélig.Többen

ébredtekfel,mintamennyienlefeküdtek;alelkiismeret
is felébredt.Bágyadtan,lehangoltan folytatták útjukat
csak úgy találomraRozsnyó felé.Különösen udvarbíró
uram voltnagyonelszontyolodva,holafejétvakarta,hol
sóhajtott.Nemkülönben ideges ingerlékenység fogta el
Moránczitanégyüreshordóláttára.
— Noakisafáját!Nem tudom,miképpenmászunk

kiebbőlaslamasztikából.
Mindnyájánakazorravérefolyt,csakkésőbbvirágoz-

tákfelészjárásukatnémibiztatóbeszédekkel.
— Ugyan,ugyan,— mondottaKrikJancsiazudvar-

bírónak— vanisminsopánkodni!Csaknem gondolja
kegyelmed,hogymivalamikorBécsbejutunk,mártudni-
illikaborralegyütt.Lehetetlenaz,hogyakurucokmegne
szorítsanakegyilyenhosszúútonvalahol.
— Szentegyigaz,hosszúút;sokmindentörténhetik

odáig—dohogtaKelemenelgondolkozva.
— Olyanmindegy,mennyitittunkmeg,hogynem is

érdemesrólabeszélni—folytatáKrik.
— Dehaaborunkatelveszik,— kérdezteKanavász

Józsi—velünkakkormilesz?
— Furcsa!Hátminketiselfognak.

— Aztszeretném énlátni— fortyantfelMoránczi,
mintegyhörcsög.
— Máriszenmegislátjakee,— feleltnekiVidos—

merténisaztmondom,hogyelkerülhetlen,kivált,mikor
aDunáhozérünk,holannyiakuruc,mintaszúnyog.
Addig-addig beszéltek,hogy végre megbarátkoztak

agondolattal.Összeakadnakakuruccalsakuruckonfis-
káljaaszekereket.Azértmindegy,hogymennyihíjaabor-
nak.Lassan-lassanhitlettavalószínűségből,melymeg-
fogantsgyorsannőttdogmává,mertperszefolytonlo-
csolták,nagyokathörpentvén,eleintevallásosindítóokból
mindenkeresztelőtt,későbbaztánföldrajziszempontból
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mindenfaluszélénaporgolátoknál.Legkésőbbahidak
tiszteleteisbelekeveredettanagy iparkodásba.Utoljára
pedig annyiravitték,hogy immárazelfogyasztottbort
kezdtékvennibiztonságbahelyezettnekésatelehordókra
néztek szepegve, mélabúsan, fejcsóválással. »Hát nem
Istenellenvétekezakurucokgégéjébe!HátvanIsten,
haeztmindőkisszákmeg!«
Rozsnyóról Dobsinára menet már abbahagyták az

előlfutókkiküldését.
— Minekaz?— magyaráztaazudvarbíró.— Fölös-

legesvalami.Mitkerüljükazelkerülhetetlent!Hakuruccal
vagytörökkelkelltalálkoznunk,háttalálkozzunk!Előbb
vagyutóbb,úgyismindegy!
DobsinátólZólyomigolyanlassanmentek(afennmaradt

krónikaszerint)»mintazrákazélesztővek,vagynégy
helyenmegálltak,tüzetraktak,ivogattakésegyellenséget
setaláltak.Kezdettméradologfurcsalenni!
A Krivány-hegy alattvégreszembejöttegy kuruc

csapat,DessewffyPálkapitányvezérletealatt.Messziről
látták,denemkerültékki.No,ittadöntőperc.Mostlesz,
amilesz.Mindenszívhangosandobogott.Deakuruccsapat
(voltvagy százötven ember)elmentmellettük szó nél
kül.A labancok vérszemetkapva,incselkedőn kiabáltak
utánuk:
— Kutykuruc!
Debizazokméghátrasefordultak.
Kelemen uram hátra maradtegy kicsita szekerek

mögöttnémitanácskozásraMoránczival.Ebbőlisszületett
egynapiparancs.
— Állj!—vezényelteMoránczi.
Acsapatmegállott.
— Katonák!Ezekaszamárkurucokazthiszik,hogy

magyarparasztok vagyunk s nem bántanak bennünket.
Azpedigkezdmárnem jólenni.Azérthátfölamundért,
haddlássák,hogyhadakvagyunk!

Öltözködésközbenmegintittak(ámbármárnem sok
hordó voltérintetlen)séjszakáraszerencsésen eljutottak
Besztercebányára.

Tűkön ültek.A bizonytalanság nyugtalanságotfiad-
zott,anyugtalanságidegességet.Aborfogyott,Bécsköze-
ledett,ahurokszűkültanyakukkörül.
Hajnalban,mikorBesztercérőlNyitrafelétartanának
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búsfejjel,megintelőlfutókatküldöttkiMoránczi.Csak-
hogymostígyszólt:
— Menjetekegyenestezenazútonéstudakozódjatok

aszembejövőktől,hanincskurucavonalon,legyetekgyor-
sanhíradással.
Vagyismostmárnemezértkellettfelfedezniakurucot,

hogyodanemenjenek,aholvan,deellenkezőleg,hogyarra
nemenjenek,aholnincs.
Csakhamarjelentették isa visszalovagoltőrszemek

hogyszósincskurucokrólamegkezdettúton,denem is
lehet,merttúladombonazegészvölgyetabáróEntz-féle
labancsereglepiel.

Ijedtenrántottákmegerreakantártalovasok,agyep-
lőketakocsisok.
— Hó!Forduljunkvissza!
Ténylegvisszafordultak,decsakazelsőmellékútig;

ittjobbrakanyarodván,céltalanulbarangoltakakörnyéken
össze-vissza,kurucokutántudakozvaazoktól,akiketutói-
értekvagyakikkeltalálkoztak.Denem értsemmit.Mert
akikvelükéreztek,megmondtákazigazihelyet,ahola
kurucokattudták,nehogybeléjükbotoljanak;akikellen-
bennem rokonszenveztekvelük,éppenazokatahelyeket
jelöltékmegkurucmenteseknek,aholkurucokvoltak,hogy
valahogykinekerüljék.
Minthogypediglehetetlenvoltkitalálni,kiabarát,

kiazellenség,udvarbíróuram végreismeguntaabolond
játjárni,megtévesztőbeszédekrehallgatni,kurucokután
futkosnisazokatéppenezáltalkikerülni,széphullámos
vidékre jutva,egy vadkörtefa által beárnyékolt mezei
forrásnálfelkiáltott:»Üssünkittsátratésnemozduljunk
elinnentöbbet.Leszamilesz.«Dehováismentekvolna?
Kihez?Merre?Miért?Hiszenmárnem vitteksemmit,nem
tartottaksemerre.Bor,becsületelfogyott.Márcsakabőrük-
rőlvanszó.Saztlegalábbanapfénynemsütiittazárnyékban.
Márvagykétnapjalebzseltekakörtefaalatt,mikor

kackiásparasztmenyecskejöttarra,almávalakosarában.
Megállították,almátvásároltaktőle,megcsipkedtéks

ővisítozott:
— Ejnye,hátmagokisolyanszemtelenek?
— Minkis?Hátmégkik?
— A kuruckatonatisztek,akik ottakukoricásban

vadásznak,amerrőljöttem.
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Hamannakezdenehullaniazégből,nem villanyozná
felúgyazüllöttcsapatot,mintezaszó.Mindenszem a
roppant kukoricatáblára tapadt, mely balra húzódott
Travnikközségfölött.Hiszenhaottkuructisztekvadász-
nak,közelkelllenninagyobbhaderőnek.
MoráncziMihály,akieddigegykedvűenszopogattaa

pipaszáránaknemaszájábavalóvégét(elfogyvánadohány-
ka),legottfelugrottsnagysebbel-lobbalrendelkeznikezdett.
— Hogyadodafehérszakácskádat,húgom?
Színeskötényhelyettalulrojtosfehérszakácskátviselt

amenyecske.
— Mirejóazkednek?—morogtaazudvarbíró.
— Majd meglátja,kegyelmed.Mostazonban adjon

nekihamaregypárezüstpénztérte.
Mirekiszúrtegyezüstforintot,deolyanföltétellel,hogy

őoldhassaleatulajdonkezeivel.Lám,milyenimposztor.
Moránczilevágottegy vékony gallyata körtefáról,

odakötötteaszakácskátfehérzászlónaksazzallóraülvén,
magasrafenntartvaabékejelvényt,intettatöbbinek:
— Utánam!
...Mittoldjam-foldjam,— akukoricásbancsakugyan

kétkuructisztvadászott.MajthényiPálésMotesiczky
Jánoskapitányok.Néhányfoglyotakartakhazavinnivacso-
ráraadombtúlsóoldalánpihenőtáborbasegykicsinyt
messzeelmerészkedtek.Hallvánalódobogástmegakatona-
lépteket,amagokembereithitték,csakmikoraszokatlan
magaskukoricaszárakközülkiléptek,vettékészreijedten,
hogy labancok kezébe kerültek.Motesiczky elsápadtés
elkáromkodtamagát:
— Elvagyunkveszve!
A puskamadárseréttelvoltmegtöltve,nem érdemes

elsütnise.Különbenis,mitcsináljonkétemberennyivel!
Az egyetlen okosság a megadás.Elvetvén a puskáját,
kezdtehátakétkurucúrleoldaniakardját,amikoron
megszólaltMoránczijóborízűhangján,uraknakvalófinom
kifejezésekkel:
— Nem ebbenaziránybanvagyonazdolgoknakmi-

voltja,instálom,mert...
Ésimmárőisoldoztaamagaszablyáját,azonképcsele-

kedvénatöbbilabancok.
— Mert— folytatá— mostanságaszalonnanagyobbik

oldalaazavasabb.
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— Mi? — kérdé Motesiczky zavartan,meglepetve.
Moránczimeglobogtattaafehérszakácskötényt.

— Eholazfundamentum.
— Nemértem.
— Vagyismiakarjukmagunkatmegadni.VivátThö-

kölyImre!
— Vivát!— zúgtákatöbbilabancoksrendrele-

raktákkardjukatatisztekelőtt.
— Kik,mikhátkendtekvoltaképpen?— szóltközbe

Majthényi,mostmárszabadlélekzethezjutva.
— MiaBarkóczygenerálishadjúivagyunk— felelte

KrikPali— ésbortvinnénkTállyárólezekenaszekereken
Bécsbe,acsászárnak.

— És?
— Osztéghátbajvanvele— vetteátaszótismét

Moránczi.
— Hogy-hogy?
— Mivelhogymegivódott.
Mostkezdteaztánmegérteniadörgéstakétkuruc

tisztsahelyzetmagaslatáraemelkedve,Motesiczkybarát-
ságosmosollyalmonda:

— Emberidolog,atyámfiai.Bizonyennekcsakazaz
orvossága,hogyszépenkötözzétekmegmagatokat,hadd
lássákamifelekezetink,hogybecsületesfogságbaestetek
általunk.Nemlészensemmibántódástok.

Ügyislett,összekötöztékegymást,kettesévelballag-
vánadombtúlsóoldalánnyüzsgőtáborfelé,akétúrelőtt,
kikamolyanfoglyotnem lőttekegyetsem,devisznek
ilyenbőlelegendőt.

ÍRÓIBIRTOK

Jóidejelehetmárannak,mikorbeállítotthozzánka
könyvkiadóm ésaztazajánlatottette,hogyújrakiadjaa
könyveimet.

— Hátcsaktessék— mondám,deaközbenjólmeg-
néztem,nincs-evalamielmebelifogyatkozása.

— Igen,— felelte— deállapodjunkmegahonorárium
iránt.

— Honorárium?Hátmitlehetolyankönyvekértadni,
amelyeketmármindenkiolvasott,akiirántamérdeklődik?
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— Én ötezer forintot ajánlok fel. Elég lesz?
ötezerforintot.Nyitva maradta szájam,de egy szót
sem bírtam kiejteni;némáncsaptam kezemetatenyerébe.
A feleségem ésa gyerekek isottültek az asztalnál.
Olyanmegdöbbentőünnepélyességvoltekézcsattanásban,
hogyazasszonyelhalványodottsagyermekekélénkfigye-
lemmelfüggesztekránkdióbarnaszemecskéiket.Amacska,
amelyetéppen akkorakartak hámba fogni,kiszabadult,
sösztönszerűlegakiadóölébeugrott.

—Tehátvégeztünk,— szóltüzletszerűrövidséggela
kiadó—sicc,tecudar!

A macskát lerázta a térdeiről és eltávozott.
■— Kocsinvagyok,sietek,— magyaráztaazajtóból—
majdelküldömaláírásvégettaszerződést.

— Nagyonjólesz.
Egyedülmaradtunk.A feleségem izgatottan fordult

felém.
—SzentIsten,— szólaltmegféligijedt,féligfojtott

hangon—mitfogannyitömérdekpénzzelcsinálni?
—Mit?Hogymit,— hadartam mégmintegyelkábul-

tan— hátmitlehessenannyipénzzeltenni,megválasztatom
agyereketképviselőnek.

—Eztanégyévesgyereket!— nevetettfelazasszony.
—Hátmegvanbolondulva?
— Igaz,igaz.Elisfelejtettem.
Sezzelodaszaladtamanagyobbikfiamhozsegybarac-

kotnyomtamaszöszkefejére:
—No,tebuksi,hacsakegyrőffelnagyobbvolnál

most,mingyártképviselőtcsinálnékbelőled.
Lacikaszájasírásraferdültabaracktól.Azanyjaközbe-

szólt:
—Hopsza,gyerekek!Nevessétekkiapátokat.Azúj

ZápolyaJánost.
A gyermekekelkezdtekkacagni,minthakétkiscsen-

getyűcsilingelne,azanyjukversenytnevetettvelük:nem
lehetettmegállítani.
— Ugyannecsipogjatokitt!Azembernem istanács-

kozhatik.
— Máraztakisörömetisirigylitőlem.
— Magának semmiérzéke a komoly dolgok iránt

Mostazötezerforintrólvanszó.
— Bánomisénazötezer forintját — vágottvissza
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durcásan.— Csináljonveleamitakar.Tudom,úgysemhall-
gatazéntanácsomra.

— Hátmivolnaatanácsa?
— Hogyvegyünkrajtaegybirtokot.
— Birtokot?Jó.Vegyünk.Demicsodabirtokotlehetne

ötezerforintonvenni?
— Vagynyolcezerforintosat,ötven-hatvanholdat,szép

kiszsindelyesházacskával.Három-négyezerreladósakis
maradhatnánk.

— Helyes.Legyenmegtehátabirtok.
Feleségem arcakiderültsnyombanelkezdteagyere-

keknekbeszélni.
— Nosza,menjetek,csókoljatokkezetazapácskának,

akinektekbirtokotvesz.Abirtokon»bocik«lesznek,akik
bőgnifognak,azistállóban»cocók«lesznek,azegyiknek
fehérlámpásleszazorrán,talyigaisleszazudvaron,abba
fogjákbeleacsacsit,akitaJancsikafoghajtani.Hátméga
kert,azleszmégcsakagyönyörűség.Ottfogtokkergetőzni
lepkétfogdosni,madárfészkeketszedni.Aztánteleültetjük
azegészetgyümölcsfákkalésamikormegéheztek,Lacika
felmegyafára,megrázzaagallyakat,csakúgyfogróluk
potyogniasokcseresznye,Jánoskaalulleszésakalapjába
szedi.
Jánoskasírvafakad,hogyőbizonynemleszalul,mert

haLacimegyfelafára,akkormindmegtaláljaenniacse-
resznyétésnemmaradsemmileráznivaló.Haddlegyenalul
aLaci.
Demáramagajogaibólnemengedabátya:»Azértis

csakénmegyekfelafára,énrázommegagallyakat.«
Incselkedőszóincselkedőbbetkölykezik,akétgyerek

összeveszésbirkózásrakerüladolog.
Hasztalancsittítjaazanyjuk:

—Ne bántsd!Ereszd el!Ejnye,mordizom gyere-
keit!Apa,nevegyenezeknekagazembereknekbirtokot!
Megölnékmagukatahalálunkutánazosztozkodásnál!
Hamarösszevesznek,hamarkibékülnek,máregyóra

múlvabarátságosanegyütthúzgáljákakisszekeretsvígan
szaladnakErzsinénielé,akividékrőlérkeziklátogatóba.
A kétasszonyösszecsókolóziksmegindulasokezer

kérdés.
Miújságnálatok?Hogyvanez,hogyvanaz?Kihalt

meg?Kijárjegyben?Kijutottazörültekházába?A sok
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témaközöttnem isegészenalegvégéneldicsekszikafele-
ségem,hogyegykisbirtokotszeretnénkkinézni,valami
szépet, olcsót valahol a néniék környékén.
Erzsinénimindjártajánlegyet

—No,azbizonyjóleszfiam,gyermekem.Tudodmit,
vegyétekmegBirinkén,azözvegyMaláthyJózsefnéét,azt
magadisösmered.ötvenhárom hold,abbólhúszkaszáló,
csinosházötszobával,valóságoskastély,sazokafölséges
nagyfákakertben.Azegypark,édeshúgom.
— Deháteladó-e?
— Majdazlesznemsokára.Nem adoknekiegyfél-

esztendőt.Füligadósságbanvanazazasszony.Perszea
sokpucc.Dobraverik,fiacskám.Haakarja,hanem.De
lehet,hogyszabadkézbőliseladó.

— Ugyantudjaki,édesnénikém.
—Nefélj,majdkitapogatom énésíroknektek.Nem

adnámavilágért,haközelembenlakhatnátok.
A»birinkeibirtok«mostmárnapikérdéseleszaháznak.
Esténkéntagyerekekalefekvésnél,mikormárazanyjuk

tenyerének árnyékábóltámadtnyulacskajólkiszaladgálta
magátafalon,aszemeikreereszkedőálommalbirkózva
suttogják:»Mamuka,meséljenabirtokról!«
Azazutánbelekezdsúgyfelinstruáljaaztabirtokot

mindenféle igavonó és szárnyas állattal,szénakazlakkal,
amikalattbújósditlehetjátszani,kocsiszínekkel,aholmin-
den kigondolható jármű van,tavakkal,melyekben halak
úszkálnak,hogyazvalóságosminta-gazdaság.Mégláncis
vanaBodrinyakánezüstből,aJánoskamonogrammjával.
Különösen szép akert,nagy lombos,madárfészkes

fáival.Szegénykétkisfiam alattokalszikelmindenáldott
éjjel...
Hátmondom,agyerekekmárhónapokótaottháltak

abirtokon,denappalisébrengyakranszaladtodaazeszük.
Hagörögdinnyétettek,amagokatszépenfélrerakták:»jó
leszelültetniabirtokon«,havalamitarkaomnibusz-lovat
megláttak azablakból,nyomban nekem estek:»Menjen
le,vegyemeg,elvisszükabirtokra.*
ígyálltakadolgok,amikoregykiskonfliktusomtámadt

akiadóval:azegyikkönyvre,amitőbeleértettaszerző-
désesmunkákba,egymáskiadóformáltjogot,snemislehe-
tetttőleelvitatni.Emiattazötezerforintosszerződésérvénye
megingott.Azazmégmostisfüggőbenvan.
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Szomorúanmentem haza.Végevantehát.Demikép
mondjammegotthon,hogyodaadomínium.Szegényfele-
ségemnagyonelfogszomorodni.

Ejh,mégistudtáraadom;jobb,haátesikrajta.
—Fiam,— hozakodtamelőkíméletesen,gyöngéden—

soványamiszerencsénk.Alighaleszvalamiabbólaszerző-
désből.

—Hogy-hogy?—kérdéegykedvűen.
—Azegyikkönyvetodanem adhatom,mertmára

másésakiadóéppenaztakönyvetakarja.
—Azbizonykellemetlen— vetetteodakönnyedéns

közömbösenlátottanapidolgaután.
Csodálkoztam,bárörültem,hogynemnagyonveszia

lelkére,pedigmennyireaszívéheznőttezaterv.Mégis
különösekazasszonyok.

Hanem mégjobbanámultam másnap,mikorhazaérve
aszerkesztőségből,roppantharagbantaláltam azasszonyt;
duzzogott,veszekedett,csapkodtaazajtókatésidegesen
lökdösteatányérokatazasztalon.

—Ésmagánakmármegintmiabaja?
—Képzeljecsak,azagazMaláthynéegészentönkre-

tesziafáinkat,tökéletesenelrondítjaakertet.
—Mifélefáinkat?
—Hátafáinkat.MostkaptamazErzsinénitőllevelet,

hogyaztmondja,egydarabkatüzelőtsem vesz,hanem
mindenhétenkivágegyfát.Nem rettenetesez?Hátlehet
azilyettűrni?Istenem,istenem,azokatagyönyörűfákat!

—Ugyan,ugyan,legyenesze.Azövéakert,sajátját
vágja.

—Hiszenmagamindentkönnyenvesz.Teljeséleté-
benkönnyelművolt.

Színleltharaggalpattantamfel:
—Igaz,igaz,magaakomolygondolkozású...De

elégmár,amihóbort,azhóbort,hamégegyszerelőhozzák
nekemaztabirtokot,rögtönelutazomavárosból.

Nemhoztákelőtöbbet,mígnemegynapmagamolvas-
tamazodavalólapban,hogyBirinkéntűzvoltsaMaláthyék
háza,mindenneműjószágaelégett.

—No,hálaIstennek— lélekzettemfel,bizonyostitkos
örömmel,merthiába,kisséazénkedélyemetisnyomtaa
bjrtok.Mosténlennékatűzkárvallott.Dejó,hogysemmim
sincs.



167

Siettemishaza,jelenteniajóhírt.
— Tudják-emitörtént?
— No,ugyanmi?
— KeddenvirradóraelégettporráaMaláthynéháza,

mindenépülete,mégakertfáiisszénnéperzselődtek.
— Lehetetlen— dadogtaafeleségem elhalványodvas

leültegyszékre.
Aztánmerevennézettmagaelé,elgondolkozott,majd

szelídkétszemeibőlmegeredtekpatakbanakönnyek.
Agyerekekfélénkensimultakhozzá.Megfogtákaszok-

nyájátselboruló tekintettelnézték,mintha kiakarnák
találni:

— Mabajavan.Mamuka?
—-Elégett,kedveskéim abirtokotok.Nincsmárnek-

teksemmitekavilágon.Mireatűzkárvallottbirtokosok
mécseiseltört,shangosbőgésselsirattákmegabirinkei
birtokot.

P.JORK

Minden ősszelegy hetetszoktam vadászniPalojtay
Pálnyugalmazottőrnagynál,egy vasútmentesfaluban a
Felvidéken.Minthogyseváros,sevendéglőnincsútköz-
bensazútlegalábbtizenkétóráigtart,rendesenmore
patrio utazom oda,megrakottszekérrel,teljes vadász-
felszereléssel;afuvarosom (rendesenBodzáiMátyásuram)
egyzsákzabotgyömöszölakocsiülésalá,egyszeredást
kötalőcsre,amitagazdasszonyom telerakhidegélelmi-
szerekkel,amásiklőcsreakulacsotakasztja,végreasarag-
lyábanéhányszénakötegethalmozfel,úgyhogyazegész
állapotolyanformán fest,mintha egy szénaboglya alatt
ülnékreggeltőlestéligskülönbözőgirbe-gurbavidékeklép-
kednénekelelőttem.Séncsakegyszerűszemléttartanék.
Azútelégfestőivolna,demiutánszázszorjártam,unal-

massávált,úgyismerem már,mintatenyeremet.Ittegy
odvasfa,ottegyszakadék,azontúlrétek,hullámosszántó-
földekésígytovább.Tudom,melyikvölgyhoványílik,
melyikdombvagyhegygerincholérvéget,apatakholhagy
elsholbukkanelőmegint,vagyővagyegykisebbiktest-
vére,akikmindakettenazanyjukhoziparkodnak— saz
aGaram.Oszenkántúlújcsermelyek,erekfutnakpajkosan
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alovakmellett,deezekmáraVágcsaládhoztartoznaks
tisztábbezüstbőlvalók.
Mindenáldottévbenkétszermentem erre,csaképpen

1905-bennem,minthogyazőrnagyPöstyénbentöltötteaz
ősztaköszvényemiatt.Azidén,mihelytanyulak,foglyok
megnőttek,máraugusztusvégeelőttmegindultam hozzá,
deatropikushőségmiattcsakuzsonnaután.A naptár
holdvilágoséjszakátígért,élvezetleszutazniahűvösön.
MirePribócraértünk,beesteledett,abubelnyikimal-

monmárnem bírtam elolvasniarajtalevőhíresfeliratot
(mintegyamolnárhencegését):

Havizemvan,bortiszom,
Havizemnincs,vizetiszom.

A malmotelhagyva,erősfelhőkkerekedtekSzitnya
felőlsolyanködéskoromsötétségtámadt,mintamilyena
kosszarvábanbelüllehet.
Csakúgytalálomralépegetettakétpej,afuvaros,

BodzáiMátyáshosszúraeresztvénagyeplőt,teljescselek-
vésiszabadságothagyottnekik (hiszen elég hosszú az
éjszaka),egykicsitelbóbiskolt,csakazökkenőknélriadt
fel,énmagam isszundikáltam egykicsit,elhatározván,
hogyazoszenkaikocsmábanetetünkésakkormiisfalato-
zunkatarisznyából.

Ígymentünk,mendegéltünk,decsaknemakartOszenka
előjönni.Miazördög?Mitörténtazzalafaluval?Hiszen
nem voltazamalomtólmesszebbtavalyegyfélóraiútnál.
Mostmegmárkétórájaismegyünk.Pedigmáréhesvagyok.
Midologaz,Mátyás?
Morgottvalamit,hogyalovakasajátlábukatselátják,

hátvagykicsinyeketlépnekvagyugyanarraahelyrelépnek.
Nem voltam ugyanmegelégedveamagyarázattal,de

azértmegadtam magamatasorsnakésmegintmentünk
vagymásfélórátsOszenkamégmindignemmutatkozott.

—Mátyás,Mátyás,minemjóútonjárunk.
—Magamsesejtekjót,nagyságosuram.
—Holapokolbanlehetünk?
—Hiszenéppenazongondolkodommagamis.
—Bizonyosanletértkendvalaholahelyesútról?
— Csakazazegynem lehet— feleltesértődve.—

Másleszittadologban.
—No?
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— Minketamántohavezet— suttogtababonásféle-
lemmelslátnivéltem,amintkeresztetvetshallani,hogya
fogaivacognak.
A»mántoha«körülbelülaztarangotviseliamividé-

künkön,amitadémontöltöttbearéginépeknél.
— BolondkendMátyás,hanemmármostcsakmenjen

előre,mígvalamifalutérünk,vagyvalakiveltalálkozunk,
akimegmondja,holvagyunkésútbaigazít.
Mentünkis,denem sokáig,mertegyszercsaknagyot

reccsentaszekéréslehuppantahátulsóoldala.Vagya
keréktörtel,vagyatengely.
— Hátnemmondtam,hogyamántohavezet.Eholni.

Ejnyeakirielejzomát!
Leugrottunk,megvizsgáltukakocsit.Atengelytörtel.

Valamikisföldszakadékbacsúszottbeahátulsóbalkerék.
No,szépenvagyunk.VakartaafejétBodzái:Mostlégy
okos,Domonkos.

— Nincsittmástennivaló,hallja,csakhogymaradjon
vesztegalovaknál,énpedigmegyekapuskávalelőre,míg
embert,falut,vagytanyáttalálokéssegítségethozok.

—Dehogytalálvisszaaszekérhez?
— Itthagyom avadásztülköt.Fújjonkendbelefél-

óránként,hogyahangirányábantájékozódjam.
Mostaztán elindultam találomra tarlón,szántáson,

buckáslegelőkönkeresztül.Néholhullámzókukoricatábla
álltautamat,szelídsuhogással,mertszéléppenséggelnem
fújt.Mélacsöndhonoltatermészetben,csakegy-egyvac-
kábólfölvertnyúlokozottnémizörejt.Kétségtelen,hogy
valamifélbenhagyottdűlőútratévedtünk.
Egyszer-egyszermegálltam,körülnéztem,holpillan-

tanékmegpásztortüzet,hallgatóztam,nem-ehallanékkutya-
ugatást.Seholsemminesz,csakabékákkuruttyoltakmessze
valahol,valamimocsárban.
Mehettem vagykétkilométernyit,mikoregykisfényt
pillantottam megjobbkézfelől;nem nagyobbat,mintegy
rézgomb,melylassantávolodni,úgyszólvánúsznilátszott
azűrben,mintatojássárgájaabarnalevesben.Holla!
Ez egy ember,lámpással!Uccu,utána!Futnikezdtem
feléje,denemlehetettutólérni.Alkalmasintőisfutottelőlem.
Megállj! Stoj! — kiabáltam utána kétféle nyelven,
defölsevettecsakment,mentszüntlenül.
Mégjobbannekiiramodtam sbárahangyazsombékok-



170

ban,barázdákbanminduntalanmegbotlottalábam,mégis
szemlátomástfogynikezdettatávolság(azigaz,aszuszis),
máraliglehettem néhánylépésnyire,úgyhogybeleesetta
lőtávolba.

— Emberálljmeg,— kiáltámteljeserőmbőlmégegy-
szer—mertkülönbenlövök.
S e fenyegetés közben önkénytelenülfelhúztam a

kakast,demostegyszerre,zsupszt,fölbuktamvalamikidom-
borodóföldhányásbansalighogyföltápászkodtam,ismét
elestem egykövetkezőben,mégpedigafegyverrerácsapódó
kezem következtébenúgy,hogyapuskaelsültnagydörre-
néssel,ropogott,suhogottakilőttgolyóalevegőben,mintha
egyóriásiméretűfeketeposztóthasítanavégigvalaki.
Borzadályfutottvégigahátgerincemen.A lámpásos

embereltűntaszemem elől,hihetőlegagolyóterítettele.
Demégennélisjobbanmegrémültem,mikoregyanyugati
égperemencikkcakkozóvillámlásmegvilágítottaahelyet,
aholálltam,azaz,ahollevoltamesve.Néhányfrisshányású
sírdombvoltkörnyezetem.Hátidevezetettamántoha?
Deezafélelemcsakegypercigtartott.Azegyikször-

nyűségfelfaltaamásikszörnyűséget.Hiszenhakísértet
vezetettide,akkornem lőttem megalámpásosembert.
Mostmárkezdtemisemlékezni,hogyafényföljebbjárta
levegőben,mintamilyenmagasanegylépegetőembertart-
hatjaalámpást.Semmikétséghát,lidércfényvolt,mely
közönségesen a temetőkbe és mocsarakba csalogatja a
kísérőjét.
Kellemetlenugyanehelyentalálnimagamat,minden

tagomreszket,szívemhangosanver,mintakalapács,deha
okosan meggondolom,akkorkörülbelüljó úton vagyok,
mertaholtemetővan,ottfalunakiskelllenni.Óvatosan
ellépkedveasírokközött,úgyrémlett,hogyvalakimeg-
kapjaalábamat.Végre(nemsoksírvolt)kijutottamegyenes
talajra.Szörnyűlihegésseliramodtammostafalufelé,mely-
nekirányátéleskakaskukorékolásjelezteepercben.Arcom-
rólakínverejtékcsurgott,halántékaim lüktettek,mellem
zihált,mégtalánacsontjaim isreszkettek;mosttűntki,
hogyatudománynálerősebbapoézis.Tudom,hogynincs
kísértet,demivelfogamatvacogtatjaafélelem,háthiszem,
hogyvan;azeszemtudja,hogynincs,deahátam,ahom-
lokom,aszívem,azidegeim nem akarjáktudni— minél-
fogvanemératudásomsemmit.
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Hogyazonbanalábamatkapkodtákvolnaakísértetek,
egyanúalólcsakhamarkénytelenvoltam őkettisztázni.
Annyiigaz,hogymikorfelestem,valamikavicscsúszhatott
beacipőmbe,azszúrtbeleabokámbamindenlépésnél.
Afalufelényargalván,lejjebbcsúszottakősmetsző,éles
fájdalmatokozott,denem éreztem csakfélelmet.Amint
azonbanegyújvillámlásnálelémugrott(mintegyavölgybe
lecsúszva)egycsomófehérházacska,viszontnem éreztem
semmiegyebet,csakalábambanfájdalmat.
Aszélsőházzalszembenegynagyodvasfabúsongott,

talánegykiirtotterdőnekutolsódarabja,melynekéletét
nyilvánabetegségehosszabbítottameg,amennyibenegy
Mária-képvoltazodvábanelhelyezve,pislákolómécsesvér-
fényévelmegvilágítva;afejszemegkímélteazodvassága,
illetőlegaképmiatt,sőtafalusikegyeletegyülőpadot
állítottalája.
Ugyankapórajöttmost,mertéppenegyilyenpadra

vágytam leülni,hogyottlehúzvánacipőmet,kirázhassam
belőleakavicsot.Egyenesenodatartottam,deepillanatban
egyférfialakközelgettafalufelől.Összerezzentem,meg-
álltamésvállamhozemeltemapuskát,melynekegyikcsöve
megVoltmégtöltve.Hogymiértrezzentemösszeegyeleven
embertől,nem tudokmagamnakerrőlszámotadni.Mert
hiszenazértjöttem,hogyemberttaláljakvalahol.
A férfiegyenestafáhoztartott.Odaérve,akismécs

egyszempillanatramegvilágította.Fiatalférfivolt,ezüst-
karikákkalafüleiben,munkásszerűnadrágotviselt,demel-
lényésujjasnemvoltrajta.Nemsokávizsgálhattam,mert
elsődolgavoltamécsestkioltani,szándékosanszeletlen-
getveráakalapjával.
E pillanatbanészrevettésmintakilőttnyúl,felém

szaladt.
— Ihavejustputoutthelight— szóltrejtelmes,

suttogóhangon.— Iwasferling,youarcommingmysweet-
heart.(Éppenmostoltottam kiamécsest.Éreztem,hogy
jössz,kedvesem.)

Nemértettem,deazazérzésfogottel,hogyrosszszán-
dékkalrohanfelém.
— Takarodjinnen,akárkivagy,— kiáltékfel— mert

rögtönhalálfiavagy!
Alkalmasinthallhattaapuskakakascsettenését,vagy

láttaissötéthezszokottabbszemeivelafegyvervillogó
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csövét,mertseszó,sebeszéd,megfordultsmenekültbozó-
ton,tüskénátleavölgybe,ahogycsakalábaibírták.
Mostvégrehozzáláthattam akispadonegészkényel-

mesenacipőm lehúzásához.Már-márrendbejöttem vele,
midőnóvatos,elharapdáltnyekergessélkezdettazátellenes
házpalánkkerítésénekajtajamegnyílni.
Asszonyiruháksuhogásánakingerlőneszehűs,üdítő

szellőtlátszotttámasztani.Minthaegyszersmind rezeda-
illatosontvolnakianyitottajtónakiskertbőlésszét-
terjednealevegőben,összekeverőzveapárákkal,melyeket
aharmatos,bujafüveklehelnekki.Vanvalamimámorító,
szemletapasztóédességazéjlomhalangyosságában,tompa
csendjében.Olyannesztelenjönvalami,minthaegyárnyék
húzódnék sötétvásznon egyenletesen,ritmikusan,nesz-
telenül.
Nem látom,desejtem őt.Körvonalaitnem bírjaeltit-

kolniahomály.Jön,jön.Valamibűbáj,igézetleköt.Álom-
naktartom,mígegyszerrefelpezsegmindenvérem:egy
meleg,illatosnőitestetérzekhozzám szorosansimulnis
kétpuhakarátfogjaanyakamat.Arcomatmegcsiklandozza
forrólehellete,fülemetegyszelíd,álmataghang:

— Areyouwaitingforalongtime?(Régótavára-
kozol?)

Szédületfogottelészavar.
— Sajnálom,galambom,— feleltemmagyarul— hogy

neménvagyokafülbevalósember.
(Demégjobbansajnálom,harágondolok,hogyezt

megmondtamneki.Hiszennemokvetlenülkellaz,hogyaz
embernekfülbevalóilegyenek.)
Ahangomathallva,mintahogyfelrebbenamegriasz-

tottmadár,élessikoltássalugrottelmellőlem ésfutott-
futottkörülbelülabbanazirányban,amerreaziménta
férfi.(Ösztönvezetiaszerelmeseket.)Néhánylépésután
azonbanelkezdettkacagni,amiolyanvolt,mintmikora
legfinomabbüvegcseng.A kurtaszoknyácskákropogtak,
sziszegtekrajta,amintalábikráihozverődtek,őpedigcsak
futottéskacagott.
Sóbálvánnyámeredvemaradtamotthelyben,aligbírva

rendbeszednigondolataimat.A harmadik vagy negyedik
udvarrólvalamiangolveszekedésgyúltki;annyitlehetett
kivenni,hogyelszabadultökröketvagymásállatokatkerget-
nek.Amintezelcsendesült,furulyaszóhangzottmesszeame-
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zőkről,lovakatlegeltetősuhancfújhatja,majdaYanke-
poodleismeretesdallamaszállt,szálltalevegőben,messziről-
jöhetett,mertannyiralegyengült,elmosódottidáig,minta
szúnyogzöngés.
Dehátseregeknekura,holvagyokén?Mimindentör-

ténikvelem!ímemegintegykísértet.Ezakülönösnősze-
mély.Milyenizzóvoltalehelleteéshogysimulthozzám!...
Bohóságmindez,dzsinekjátéka,álmoknakszeszélyestarka-
sága.Hiszenhogyanjuthattam volnamáskép,mintálmom-
ban,aBodzáiuram kétpejkójánuzsonnaótaAngliába?
Mertazbizonyos,hogyazítélőképességemmostaniállapota
szerintvalamiangol,vagyskótfalubanvagyok,talánvala-
holGlasgowkörül.
Máigiscsodálom,hogymegnem őrültem eképtelen-

ségek,ecsodálatosbenyomásokterhealatt;debizonyára
mármegkezdődöttrajtam eszánalmaskór,mertamintnem
tudtam, hol vagyok, lassanként elfelejtettem azt is,ki
vagyokésmijáratbanvagyok,midőnmegharsantdélnyugat
felőlavadásztülökésavalóságrarázottfel.

Ezerördög,ni,hiszenezazénBodzáim.Képzelem,
mennyirevár,szepegveamántohától.
Sezzelmintegyahelyzetmagaslatárajutva,megin-

dultam aházsorokközt,hogyvalaholkivilágítottablakot
vagyébrenlévőemberttalálok,akisegítségetnyújthat.De
mindenpihent.Csodálatoscsendésnyugalom honolt,még
aházikókisaludtak.Mindösszeegymacskávaltalálkoztam,
akióvatosan elnyújtózkodva lépkedettaz úton,szemei
mintkétrubintgolyócskafénylettek.Egy-egybarom bődült
elvagykutyavakkantottabezártudvarokban.
Azvoltéppenabaj,hogyaházakmindújaksegyfor-

mákvoltak,mindenikelzárvapalánkkal,előlkiskert,minél-
fogvaazablakokhoznem lehetettférni,hogyvalakitfel-
költsek.Szerencséreeszembejutott,hogyaszélsőháznál
talánbetudokmenniazudvarra,mertazabizonyos
légyottosnőalkalmasintnyitvahagytaakerítésajtót.
Noszavisszaballagtamalegszélsőportáhozsminthogy

afelhőkegykicsitszétfoszladoztak,időközbenanagysötét-
ségmegszürkült,látnilehetettakerítésvégénamérföld-
jelzőcölöpöt,azzalatáblácskával,amelyrőlegygyufavilá-
gánálelolvashattam ahelységnevét:P.York.Ettőlugyan
nem lettem okosabb,deazaföltevésem legalábbbevált,
hogya»jómadárka«nyitvahagytaakerítésajtót.
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Egészkényelmesenbementem azudvarba,holhárom
különálló épületfehérlett.A főépületablakán próbáltam
zörögni,mirecsakhamarmegjelentazüvegmögöttegynagy
torzomborzfejsnyershangmorogtabelülről:

— Whatisthematter?Whoisthere?(Mibaj?Kiaz?)
— Nemtudönkéremvalamelymásnyelven?
— Tudok tótulésmagyarul.Mitakar?— ismétlé

haragosan.
— Egykisszerencsétlenségtörténtazúton,segítségét

kérem,jóember.
— Azvagyok,jóembervagyok— szóltbarátságosab-

ban.—Mindjártjövök.
Kisvártatvafénygyúltaszobában,majdmegintelho-

mályosodottazablak,jeléül,hogyafénymárapitvarban
van,aztánmegcsikordultakulcsakülsőajtóbanskilépett
gatyában,ingben,lámpássalkezébenagazda,egyborostás
arcúöregember.
— No,miabaj?
Elmondtam azesetet,atengelytöréstéshogy egy

nyújtófakellene,egykötél,vagyláncsegykissegítség,
egyúttalmegneveztem magamat,megmondtam hovavaló
vagyokéshovamegyek,mireegészudvarisaanőisbemu-
tattamagát.
— ÉnMisterKukucskavagyokésszívesenállokren-
delkezésére,defelköltömTobyt,afiamatis,akiügyesfickó
azilyenekben.Majdmeglátjaön,sir.
— Milycsodálatos,— jegyzem meg— hogyönangolul
beszél.

— AzegészJorkangolulbeszél,uram.
— MiféleJork?
— Hátezapuszta,aholmostvagyunk.

— Igaz,igaz,olvastam acölöpön.Deéppenezameg-
foghatatlan.

— Miazamegfoghatatlan,sir?
— Az,hogymiértbeszélangolul?
Mr.Kukucskamosolygott:
— Mertjólesikneki,mertrávanszokva.
— Hiszenéppenaz,hogyholszoktameg?
—Amerikában,sir,mertmiamerikaiakvagyunk,sir.

Azaz,hogyeredetilegnyitramegyeitótparasztokvolnánk,
sir,mertnemtermészetünk,sir,anagyzás.Amerikábanegy
kispénzecskétszereztünk.Afiatalabbakmárottisszülettek,
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ezekmárnemtudnaktótulse.Nohátúgyvoltaz,sir,hogy
mikormihazajöttünk,ittazaráncsigrófföldjeitparcelláz-
ták,összebeszéltünksmegvásároltunkaföldekből,amennyit
lehetett,házakatépítettünkésaJorknevetadtukapusz-
tának,sir.Azótaittvesződünkaröggeléshátcsakminde-
nüttjóavilágon,deakrumplicsaklegjobbízűotthon.No
demegyekuram,aTobytfelkölteniazistállóba.
Elindulván,lámpájajobban megvilágítottéshirtelen

észrevette,hogyamireabalkezemettámasztom,puskaés
nem bot.Láttam legottaszemöldökeiösszerándulásánés
asajátságostekintetén,hogy gyanútfogott.Alkalmasint
arragondolt,nemáll-evájjonrablóvalszemben,akiravaszul
kicsalogatjaamezőresazalattlesbenállótársaikényelme-
sen,akárénekszóvalkiraboljákaházát?

Egyszerremegálltésrekedt,tompahangonkérdé:
—Deuram,hogyjöttönbeaházamba?
—Akerítésajtón;kivoltnyitva.
—Aznemigaz— fortyantföl.— Énmagamreteszel-

tembeeste.
Fölfogtam,hogygyanújaindokoltsmérlegelvénazeset-

legeskövetkezményeket,legjobbnakvéltem atisztaigazság
útjánmaradni.

—Egynőszemélyjöttkiazajtónsnyitvahagyta.
—Egynőszemély?Azénházamból?Azlehetetlen.

Mikorvoltaz?
—Egyfélóraelőtt.
—Biztosönabban?
—Ültmellettem.Összecseréltazzalamásikférfival

akivártasakiténakaratomonkívülelriasztottam volt
onnan.

Mr.Kukucskafelordított,mintegymegsebzettvad-
állat.

—Jajafiam,jajavőm!
Elsápadtésaszemeivadulforogtaküregeikben.
—Istenlegyennekiirgalmas— hörögte.— Akármelyik

volt.
Sezzelegyélesbaltátkapottfel,melyatornáchozvolt

támasztva.
—Előkerítemaföldalólisésmegölöm,haezerélete

volnais.
S rohannikészültkiakerítésajtón,deakkor(legalább

ígygondolom)eszébejutott,hogyháthaeziscsakfinta,
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ravaszfogástőlem,eltávolítaniőtotthonrólsazvillant
eszébe,hogyegyszerűbbmegnézniakamrában,aholacsalád
fiatalnőtagjaiháltak,haigazatszóltam-e,hiányzik-eva-
lamelyikéskiaz?
Előttem habozásnak látszottez,hozzáléptem,látván,

hogyrosszkövetkezményeilehetnekközlésemnek,elkezdtem
alihegő,dúltarcúembertcsitítani,megfogtam akezétis,
amelybenabaltáttartotta.
— Ugyanneokoskodjék,misterKukucska.Háthacsak

ártatlanbeszélgetésvoltamanőésférfiközött.Gondolja
meg,hogymiisvoltunkfiatalok.
Kukucskadurvánkirántottakezétakezemből.
— Menjenapokolbainnen!Mitavatkozikadolgomba.

Éngentlemanvagyokstudom,miakötelességem.
Félelmetesvolt,amintazoldaltállómelléképülethez

rohant,úgyjártamelle,mintegyfújtató,feltépteazajtót
nagyrobajjaléseltűntfejszéjével,lámpájával.
Azongondolkoztam,hogytalánjobbvolnaelmenekülni

innen,mertittmaúgylehet,haláltörténikéséppenénmiat-
tam,midőnváratlanulkilépettakamrából,egésznyugod-
tan,sőtmosolyogvasafejszétodatámasztáazajtóhoz.
— Önigazatszólt,— mondtavidáman— denincsen

hálaIstenneksemmibaj.Odavilágítottam afejérnépeimre,
hátmindakétmenyecskeédesdedenalszik,mintatej,a
menyemis,aleányomis.Avőmmostnincsitthon,Beszte-
cérementbirkátvenni.EllenbenakisBetty,ahajadon
leányomfészkeüres.Őosontkivalamikalandra.Noiszen,
azegészenmás.Haddszórakozzékakisfruska— tettehozzá
szeretetteljeshangon.— Mondhatom,uram,nagyonmeg-
ijesztett.Mégmostisveraverejték.

Máreztmegintnem bírtam ellenvetésnélkülmeg-
állani.

—Teringettét,önúgylátsziknagyobbhibánakveszi,
haamenyecskerúgkiahámból,mintsemhaaleány.

—Természetesen,sir.Mertamenyecskeazuranevétvi-
selisazasszonytisztességeanévnekbecsülete,abecsületpe-
digvagyon.Abecsületnemtréfa,sir.Dealeánysenkié.Nem
vétkikapósságávalsenkinek.Amenyecskemárhámbanvan,
(önemlítettehámnak),nem szabadabbólkirúgnia,aleány
azonbanmégnincshámban,tehátkiserúghatonnan,ahol
nincs.Haleányteszi,aztmondjuk,élivilágát,hamenyecske
teszi,aztmondjuk,vétkezik.MajdhaaBettyasszonylesz,
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nekiishűnekkelllennieazurához.Azabecsületdolga.De
hogymitcsinállánykorában,arraszemethunyazokosember.
Mindenlócsikóvoltvalamikorsugrált-bugrált,tilosban
szaladgált-mígbenemfogták.
Mr.Kukucskamostmárfürgelett,mintafürjcsak-

hamarfelköltötteTobyt,egyhosszúfickót,akiegykicsit
bicegettajobblábára,aztánösszekeresteaszükségesdolgo-
kat,szerszámokat,éselindultakabbaazirányba,ahonnan
akürtszóthallottamvolt.
Útközbensokatkérdezősködtem P.Jorklakóiról,azok-

nakbelsőéletéről,van-epapjuk,tanítójuk,jegyzőjük.Mr.
Kukucskaelmesélte,hogymindezmegvan,deegyszemély-
ben.Egyafféleelzüllötttudósemberttartanak,akivolta
képpenállatorvos,eztanítjaagyerekeketgyógyítjaazálla-
tokatésembereket,ezírjaazadás-vételiokmányokatés
mindenfélebeadványokatahatósághoz,vasárnappedigpré-
dikál,denematemplomban,merttemplomuknincs,hanem
anagyfaalatt(aholalégyottvolt),denemabibliábólvett
tárgyakról.Atémákatmagaalakosságadjafelneki.Most
vasárnappéldáulazvoltatextus,mivelhogyközelegaz
újoncozás,mikazokamódok,amelyekkelabesoroztatás
alólkibújhatnaaszegényember?
Anevezetesnagyfárólesvénszó,mr.Kukucskaelőre-

küldvénTobyt,bizalmaskedélyességgel,deegyszersmind
élénkérdeklődésseltudakozódotttamaférfifelől,akiaszent
MáriamécsesételoltottaésakiottBettyrevárt.
— Persze,eloltottaamécsest!Hogyisne!Ezekneka

fickóknakahomálykell.Milyenvoltakinézése?
— Nemigenláttam.Magasvolt,annyibizonyos.
— Hm.Afalubansokmagasembervan.Nem figyelt

megvalamiolyat,aminémitámpontotnyújtana?
— Devettemészrevalamit.
— Nemközölhetnévelem?
— Észrevettem,hogyafüleibenkarikátvisel.
— Ahá!— dörmögte mr.Kukucska,mintha rájött

volna,aztánsokáigcsóváltaafejét.
— Nolám,nolám!Hm.Köszönöm,sir.
Eközbenfolyvástbúgottatülök,aLehelkürtjesehar-

sányabbanésegyreközelebb,közelebb.Erősszélkerekedett
aBlankanevűerdőfelőléskezdteazégboltróllesöpörgetni
afeketeséget.

Mostmárbiztosanhaladtunkésegykettőreottvoltunk
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aszekérmellett.Bodzaiuram kalapjátlengetvekurjantotta
márjó messziről:»Ittvagyunk,erre vagyunk!« Azért
használtaafejedelmitöbbest,mertalovakhozszámította
magát.
A kétKukucskaserényenhozzálátottatengelynémi-

neműhelyreállításához,mialattBodzaialámpásttartotta
nekiksalovacskákvíganropogtattákazabot.Énrajtam is
kitörtmármostazéhségsmohónnyúltamatarisznyaután,
denem találtam semmitsem ott,sem akulacsban.Bodzái
uram szeme,amintalámpafényénélészrevettem,nagyon
keresztbeálltsvigyorogvaesküdözött,mindgyártittváljék
szurokká,hanem igaz,hogyamántohaevettésivottmeg
mindent—őhozzánemnyúlt.
Egykisfélóráigtartott,mígKukucskáékújraképessé

tettékjárművünketközlekedésicélokra.
—Rendbenvan,— mondaazidősebbKukucskas

megmagyarázta,merrekellmennünk,hogymegintkijussunk
azországútra.

—Gondolja,hogy eltarta tengely,míg Polovinba
érünk?(OttlakottPalojtayőrnagy.)

—Haatengereresztené,uram,elmehetnénekezen
akáregészenSan-Franciscóig— nyugtatottmegangolulaz
ifjabbikKukucska.

—Tobycsakangolulbeszél,—jegyzémegazöreg— de
mostmártótulkezd »povedálni«,mertráparancsoltam:
»Tobyfiam,jegyezdmegmagadnak,hogymagyaremberek
vagyunk,vagymiaszösz,hátlegalábbtótultanuljmeg.«
Demármegyünkis,sir.

—Nohát,azIstenáldjamegönöket— mondám,a
kezemetKukucskafelényújtva.— Igazánnagyszívességet
tettekvelem,sohasefogom elfelejteniéshaegyszerarra
vetődnekafalum felé,elnefelejtsenekengem megláto-
gatni.Igen,igensajnálom,hogyegykortyborralmegnem
kínálhatom,deazazátkozottkísértet...
Mr.Kukucskavisszatoltaakezemetsegycigarettát

kértafiútól,arrarágyújtottésígyszólt:
—Nagyonköszönöm aszívesmeghívástsir,deszere-

tem,hogyaszámlák,a»Debit«ésa»Credit«mindenkor
rendbenlegyenek.Azmárnekem atermészetem.Timeis
money.Azidőpénz,sirsamunkaidőésfáradság.Azért
tehátnemdeszívesleszönkielégíteni?

— Miveltartozom?
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Kukucskanézegetteaszekeret,majdmegtekintetteaz
óráját,aztánszámolnilátszott,végreszárazhangonmonda:
— Azegészeljárás,anyagésmunkaösszesenhárom

dolláréshúszcentvagyisamipénzünkreátszámítvatizen-
hatkorona.
— Sok— jegyzem megmeglepetveésnem minden

bosszúságnélkül.
— Gondoljameg sir, hogy éjszakának évadjavan

svegyeazt,hogyelsőálmombólzörgetettfel.A második
álom egyegészdollárrallenneolcsóbb.Nem sokezuram,
becsületemremondom,nemsokésebbenbennevanagyertya
árais,amialámpásbanelégett.
Sok,vagynem sok,mittehettem volnaegyebet,mint

előkeresniazsebekbőlatizenhatkoronátésátnyújtani
Kukucskának,deőapénzzelteltkezemetisvisszatolta.
— Mégmindégnemvagyunkrendben,sir.Mertebben

csakazvan,amiazénkövetelésem.Önazonbanútközben
olyanhasznosközlésttettelőttem arrólabizonyosférfiról,
amiténkörülbelülegydollárésnegyvencentrebecsülök;
lehethogytöbbetér,lehetkevesebbet,deénennyireveszem,
minélfogvaezleszámítandó.Maradeszerintegydollárés
nyolcvancent,azazkilenckorona.
Mostmárátvetteakilenckoronátésbarátságosanmeg-

ráztaakezemet.
—Allright,sir.
—ÖnegymegtestesültüzletemberlettAmerikában.

Mindilyenek?
—Ajorkinépmindilyen,sir.Jöjjönelvisszafelé,néz-

zenmegbennünketsir.
—NemszándékoznaktöbbéAmerikábavisszamenni?
—Nem gondolnám,— szólt,miközben szerszámait

összeszedteésTobynakadtaát,hogyővigye.— Attólfügg,
nem lesz-eegyikünknek,másikunknakmegintszükségeegy
kispénzre.Egyébirántelegenmennekki,újésújrajok.

—Csodálatos,hogynemriadnakvisszaaszörnyűúttól.
Mr.Kukucskavállatvontéstávozóbanvisszafordulva

mondanagyléleknyugalommal.
—Hja,amipénztanagyurakkiszórtakakülföldre,

százmegszázéve,aztmostnekünk,szegényparasztoknak
kellapródonkéntvisszahordogatni.GoodBye!
Mégfelelniakartam,valamikeserűgondolatomtámadt,

demárakkorelnyeltealakjátaködésasötétség.



RÁKOSIVIKTOR(SIPULUSZ.)
l860—1923

AZALEZREDES,AZÖNKÉNTES,MEGAPARASZT

Tikkasztóéjszakánkünnültünkegykörútikávéház
terraszánsmiközbencsöndesenbeszélgettünk,figyeltüka
villamosívlámpákkörülröpdöső,kopogó,zümmögőbogár-
sereget.
Tomparobajjal,dob-éstrombitaszónélkül,egyzászló-

aljbakahaladtarra.Csakmostvonultakbeagyakorlatról,
porosak,piszkosak,fáradtak voltak.Tíz-tizenketten sántí-
tottak,valamennyimegernyedvehaladtsirigypillantásokat
vetettek amiasztalunkra,holmagaspoharakban habos
sárgasörállt.
Ezanéma,elcsigázottembertömegabeszélgetéstátte-

relteakatonaéletresegyfiatalírótársunk,akitavalyméga
lovastüzérekuniformisátviselte,egyvidám történettelderí-
tettfelbennünket.

*
Tata vidékén voltunk hadgyakorlaton saz iszonyú

melegbennaponkénttíz-tizenkétóráttöltöttünknyeregben,
üldözveazellenségetvagyüldöztetveazellenségtől.Rohan-
tunktüskön-bokronát,bömböltettükágyúinkatláthatatlan
ellenségeshadoszlopok irányába svégrebekvártélyoztuk
magunkatvalamifalubasigyekeztünkpihenni.

Nem éppen kellemes, de elég szórakoztató
foglalkozás.
Egynaponazalezredesmellérendeltettem adjutánsnak.

Ezannyibanjó,hogykésőbbenkellútrakelni,mintalegény-
ségnek.Valaminagyintelligencianem kellhozzá,mert
egyébdolgasincsazadjutánsnak,mintfogniaparancsnoka
lovát,haannakeszébejutleszállniróla.
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Egykorareggelindultunkelafalubólamárelőbbtova-
vonulttüzérezredután:azalezredes,megén.Szónélkül
lovagoltelőttem,énpedigtisztességestávolbankövettem.
Egyárokelőttmegállt.Azárkontúlgyönyörűrozs-

táblákterültekel.
— Mondjacsak,önkéntes,— szólthozzám — ismeri

eztavidéket?
—Nem,alezredesúr.
—Vágjunkátezenarozson,azthiszem,hamarább

utóiérjükazezredet.
— Igenis,alezredesúr.

Ezzelátugrattukazárkotésbelegázoltunkagazdag
rozstáblába.

Alighaladtunkötvenlépést,egyóriásiparasztember
bukkantfölelőttünk.Lehetettegyöles.Naptólbarnított,
értelmesarcárólbátorság sugárzott.Amintfurkósbotját
magasraemelteésborjúszájúingeavállárahullott;két
oly hatalmaskarlettláthatóvá,hogy ezredünk bármely
önkénteseelfogadhattavolna.

Acsősz,mertazlehetett,káromkodott,mintajégesős
gorombavolt,mintapokróc.Énáldottam azIstent,hogy
azalezredesegyhangotsemtudmagyarul,különbencsúnya
kardafférkerekedhetettvolna.

—Takarodjanakvissza,arra,amerrőljöttek!— ordí-
tottazóriás.

— Mitakarezafickó?—szóltazalezredes.
— Hogyforduljunkvissza,alezredesúr.
— Miért?
— Mertnemengediösszegázolniarozsot.
— Mi?— kiáltottazalezredes,salovaglóostoraután

nyúlt.
Eközbenacsőszottálltalóorraelőttsmindennek

elmondottbennünket.Hajólemlékszem,aháziállatokközül
akutyátésadisznótemlítette...azutóbbiállatnálegy-
szerrefölderültazarca,keményenazalezredesszemeközé
nézettsígykiáltottránémetül:
— Svájn!
Azalezredeselvörösödöttadühtől,curukkoltattaalovát

aztánrámutatottaparasztraésstentorihangonordította:
— Önkéntes,tartóztassaleazonnaleztagazembert,

Kísérjetüsténtafalubaéscsukassale!Megértett?
— Igenis,alezredesúr.
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Megértettem-e?Hogyneértettemvolnameg!Aparancs
egészenvilágosvolt...ésvilágosvoltazis,hogyvégrekell
hajtani...Azzalkörülbelültisztábanvoltam,hogyadühös
csősznekvalamitízolyanlegény,mintén,afélfogárais
kevés.Demondhatom,nagyonkíváncsivoltam rá:hogyan
fogomaparancsotvégrehajtani.
— Előre!
Leugrottam alórólsodaléptem avadállatelé.Aztán

lábujjhegyreágaskodtam,amivelelértem azt,hogyelértem
anegyediklájbi-gombját.Sekkorpokoliötletem támadt.
Torkomszakadtából,alegmérgesebbakcentussal,elkezdtem
ordítani:

—Bácsi,idevigyázzon,hogyhívjákmagát?
—FilepJános.
—Ittlakikafaluban?
—Ott.
—Estéreadokmagánakötpengőt,dehagyjamagát

bekísértetni...
—Ötpengőértnemteszem...hiszazokozottkáris

nagyobb.
—Adok magának — ordítottam tovább — tizenöt

pengőt.(Ésazöklömetfenyegetőlegráztam azorraalatt,
haddlássaazalezredes,hogyanterrorizálom.)

— Azmármás,— feleltegészenmegszelídülveacsősz,
— tizenötpengőértszívesenmegteszem.Gyerünkönkén-
tesúr.

—Mitbeszél?—kérdéazalezredes.
Büszkénszalutálvatekintettemfölazalezredesre.
—Ráijesztettemegykicsitafickóra,alezredesúr,ső

egészünnepiesenbocsánatotkér.
—Bocsánatotkér?Azmármás.Akkorhagyjafutni.

Odafordultamhozzá:
—FilepJános,azalezredesúrmostezegyszermeg-

bocsát.Mehetazútjára.Engempedigsegítsenanyeregbe.
Azizmosfickómintapelyhetfeltettalórasodasúgta:
—Estére,önkéntesúr!
—Meglesz,meglesz,— mondámnyershangon— mars!
Arozsőrzőóriásilledelmesköszönésseltávozott,mi

pedigtovábblovagoltunkazezredután.
Kisidőmúlvaazalezredeshátrafordult:
—Wasistdasbengő?(Mitjelentazbengő?)Eztaz

egyszótmegjegyeztemmagamnak.
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—Pengő,alezredesúr,annyitjelentmintpofon.
—Pofonokatígértneki?
—Igenis,alezredesúr.
— Bravó,önkéntes,megvagyokmagávalelégedve.
...Ésénmagambanáldottam aközöshadügyminisz-

tert,hogynem engedettamagyarlapoksürgetéseinekés
nemadotttüzérségetahonvédségnek...merthaezajele-
netvelem minthonvédtüzérrelesikmeg,akkorénmaott
fekszemarozsközött,halva.FilepJánospedigVáconkosa-
ratfonna.Sezigenkellemetlenvolnamindkettőnknek.
Esteafőhadnagyomtólhallottam,hogyatisztiasztal-

nálazönkéntesekrőlvoltszó,sazalezredeskijelentette,
hogyénvagyokalegsnájdigabbvalamennyiközülsazt
jósolta,hogybelőlemmégjókatonalesz.
Azalezredesjóslatanem teljesedett.Hogymiért,azt

csakhármantudjuk:amagyarokIstene,énés— Filep
János.

MARISKA

Nagy kellemetlenségeim keletkeztek abból,hogy az
unokaöcsém,mintjoghallgató,vizsgázottazegyetemen.
Nem értem afiút,hogymitörténhetettvele.Méga

télenegészennormálisanfolytonbilliárdozott.Koratavasz-
tólkezdveszakadatlanullabdátrúgott.Sohaakezébenegy
könyvetnem láttam,dealábaalattmindiggurultegy
labda,ővoltazahíresifjú,akiazoxfordiaknakazegyetlen
góltberúgta.Remekültud driblizni,centerezni,suttolni,
tacsolni.Mindenanyánakörömetelhetikbenne,mertszáz
match-benegyetlenhand-etseadott,sbacklétérehatgólt
adottbeéletében.
Ésezenafiúnamúlthetekbenvalamisajnosválto-

zástvettünk észre:elkezdetttanulni.Sőtmindnyájunk
őszinte aggodalmára abbeliszándékának adottkifejezést,
hogyszigorlatozniakar.
Tanakodtunkadolgon,skisütöttük,hogyagyerek

azoxfordiakittlétealkalmávalazangolkapusáltalvissza-
rúgottlabdátfejjelvágtavissza,seközbenagyvelejeegy
kissémegrázkódott.Csakisígytámadhatottfölbennea
tanulásiésszigorlatozásivágy.
Deniqueafiúeljötthozzámésbejelentetteszándékát.
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—Nagyonhelyes.Elvégretagadhatatlan,hogyvala-
mikorcsaktanulniiskell.Bravó!

Afiúbizonytalantekintetetvetettrám.
—Nosmitakarszmég?
—Egykisprotekciót.
—Hja,öcsém,ittaprotekciónem segít.Elvagy-e

készülve?
—Elvagyokkészülve,dehatudom,hogybátyám

protegál,nyugodtabbanmegyê:atanárokelé.Azutánegy
kisrosszindulattalalegjobbtanulótisellehetbuktatni,
viszontegykisjóindulattalagyöngébbenfelelődiákbanis
meglehetlátniazt,hogytanultésképességeivannak.

—Jó.Hátkitőlfélsz?
—Mariskától.
—Helyes.Majdbeszélekvele.Hollakik?
—Hold-utca17.
Beírtamajegyzőkönyvembe:Mariska,Hold-utca17.
—Igaz,mibőlvizsgázolnála?
—Pénzügyjogbóléspénzügytanból.
—Jó,majdutánanézek.
A fiúeltávozott,énpedigfolytattam arendesnapi

életemet.Egészenmegfeledkeztem ígéretemről.Egyreggel
azasszonyfölkelt,azzal,hogyelküldheti-eatéliruhámat,
bundámataszabóhoz,nyaralásvégett.Persze.Hollakik
aszabóm?

—A pontosadresszétnem tudom,dekeressekia
jegyzőkönyvemben.

Azasszonyazéjjeliszekrényrőlelvesziajegyzőköny-
vemet,stávozik.Én pedig,mintnyugodtlelkiismeretű
ember,alszomtovább.

Devégrealegnyugodtabblelkiismeretűemberisbe-
telikalvással,teháténisfölkeltem kilencórakor.Felöl-
töztem ésnem vettem észresemmit.Kimentem azebéd-
lőbe,aszobalánybehoztaareggelimetéski-kibámulvaaz
udvaromon nyíló,pompás orgonabokrokra,kényelmesen
fogyasztottam a zsemlyeszeleteket.Az ötödik szeletnél
eszembejutott:nini,azasszonynincsitt,holottmindig
ittszokottülnivelem szembensrendesenmegállapítjuka
napprogrammját.
Csengetek.Aszobalánybejön.
—Holvanazasszonya?
—Pakkol.
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— Pakkol?
— Igen,kéremnagyságosúr,éssír.
Megijedtem.
— Hallja,Örzsi,nemjöttamamátólvalamilevélma

reggel?
—Nem,apostásmégnemisjártmaitt.
— Ígyhátrosszhírekrőlszóselehet.Küldjeideaz

asszonytazonnal.
Kétpercmúlvaottálltelőttem azasszony.Vörös

szemekkel.Sötéten,mintegyskótballada.Szúrótekin-
tettelnézettrám.Ésénhirtelenébenlesütöttemaszememet.
Tetsziktudni,énnem tartom magamatrosszférjnek,

deőszinténszólva,kitűnőnekse.A napnak,edicsőégi-
testnekisvannakfoltjai,háthogynelennénekaférjnek,
ekevésbbédicsőfölditestnek?Igazánmondom,boldog
családiéletetélek,mégpedigazért,mertafeleségemegészen
azéngusztusomszerintél,viszontnekemmegengedi,hogy
teljesenamagam gusztusaszerintéljek.Mondhatom,hogy
alelkiismeretem egészentiszta,demikorazasszonytilyen
kétségbeesett ábrázattal belépni láttam: megdobbant a
szívem.Saztakérdéstintéztem önmagamhoz:vájjonmit
istetteménaközelmúltban?
Kezetcsókoltam,jóreggeltkívántamskérdem:
— Hátmagánakmibaja?
— Nekemsemmi.
— Ugyannemondjonilyet,hiszmindjártsírvafakad.

Erreazasszonyténylegsírvafakadt.
Nem vagyoktúlságosanérzékenyazasszonyikönnyek

iránt,melyekacsaládiéletbenalegtöbbesetbenteljesen
alaptalanulfolydogálnak,demégseszeretem,haazasszonysír.
— Nesírjonkérem,hanemfeleljen
Eztnagyonszárazhangonmondtam,hogyazasszony

dühbejöjjönMertakkojabbahagyjaasírást.A manőver
sikerült.Azasszonylevettezsebkendőjétazarcárólsszólt:

— Magarútulvisszaéltazénbizalmammal.Magaaz
orromnálfogvavezetengem.Énsohasebontottam fölegy
levelétse,sohasenéztembeleanoteszébe,melybenállítólag
regénytárgyak vannak,sohasekutattam azíróasztalában.
Smiajutalmam?Hogymegcsal...

Összevontamaszemöldökeimet,shidegenfeleltem:
— Bizonyítékokatkérek.
— Adjaideajegyzőkönyvét.
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— Tessék
Átadtam.Azasszonyhevesenlapozottbenne,végre

megállt.
— Íme,ittvan.
Kíváncsiannéztem bele,smitlátok:Mariska,Hold-

utca17.
— Íme,akedvese!
Mondhatom,hogynincsazabohózat,melyenjobb

ízűtkacagtam volna.Mariska,nodekérem,hogyMariska
azénkedvesem!Hahaha!
Azasszonyelbámulvanézettrám.
— Magyarázatotkérek.
Megszűntem nevetni.A homlokomraütöttem.Hánya-

dikavanma?Hányóra?SzentIsten,azaboldogtalanfiú
mavizsgázikésénelfelejtettemprotegálni.Talánmégotthon
találomMariskát,Örzsi,hamarkocsit!
Azasszonyavállamratettekezét.
Magyarázatotkérek!Nemhallotta?
Egypercalattelmondtam.Azasszonyrám bámult.

Nem hitte.Persze,mertigazvolt.Havalamifantisztikus
meséthazudtam volna,elhittevolna.Nohátjöjjönvelem
Mariskához.

—Elismegyek!— kiáltottazasszonyvésztjóslóan.
E pillanatban lépettbe Bandibánatosan, mintegy
nagypéntekihollófiú,akitmosnak.

—Nos?
—Megbuktam.
—Kibuktatottmeg?
—Mariska.
Diadalmasannéztemazasszonyra,kinekarcaegyszerre

kiderült.
— Mitkérdezetttőled?
— Azt,hogymiapénzügyjog.
Smitfeleltél?
— Hogymindenkinekjogavanpénzéreügyelni.
— Hahaha,bravó!
A szegényfiúazthitte,hogymegbolondultunk,mert

mostmárazasszonyisnevetett...Adtam agyereknek
ötpengőtésottfogtam ebédre...örömömben,hogya
dologolyszerencsésenvégződött,mertkétlappalodább
azasszonyeztolvashattavolnaanoteszemben:Annuska,
Szív-utca53.



MURAIKÁROLY
1857-1933

FIÓKEGYHÁZ

Kanabokanagyközségarégihatárőrvidékegyikszélén
húzzamegmagátsanagyvilágelőttigenkevésséismeretes.
Lakóirészbenoláhok,részbenpedigszerbek,akikkülön-
külön templomban könyörögnek a bűnbocsánatért,még-
pedigkettőserővel,amirebizonnyalmegvanazokuk.Az
intelligenciáttermészetesen a magyarok képezik,akik a
hivatalokbanpipáznaksakiknekatiszteletéremindenvasár-
napdélutánsörtcsapolnak,amiKanabokaéletébenminden-
korkimagasló esemény szokottlenni,mégpedig olyan,
amelyrehivatkoznakis.
Mikorengemodahelyeztek,smikorodaindultam,igen

gonoszelőérzetekgyötörteksolyanformánéreztem magam,
mintaszegénytetszhalottak,akiktisztábanvannakazzal,
hogytemetniviszikőket,shogyakoporsófödelétsehogy
semképesekannakmódjaésrendjeszerintkirúgni.Ameg-
érkezéssem voltvigasztaló,merthétfőinapraesettsmert
hamarosanfölvilágosítottak,hogyalegközelebbisörcsapolás
csakvasárnaplesz,amiaztisjelenti,hogyaddigamaradék
sörbőlkelléldegélni.
Demáskülönbenisnyomasztóvoltahelyzet,merta

héttagbólállómagyartársaságkebelébenviszályokdühöng-
tek.̂ A szolgabírómegsértetteajárásbírót,amibőlprovo-
kálásszármazott.Anégysegédperszenyombanmegkezdte
atárgyalást,aminekazvoltavége,hogyőkisösszekülön-
böztekslovagiasútraakartákterelniadolgot,amiazonban
segédekhiányábannem sikerült.Azügyetmindegyikelém
terjesztette,sígy történt,hogy azthatféle világításban
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ismerhettemmeg,amiperszenagyobbváltozatosságotképe-
zett,mintsemarraszükséglettvolna.
Azvoltaszerencse,hogyahéttagúintelligenciahetedik

tagjaversenyenkívülálltsígymindegyiknekelőterjesztette
amazindítványát,hogyatiszteletemreösmerkedésiestélyt
kellenerendezni.Azindítványtelfogadtákugyanéskijelen-
tették,hogyazösmerkedésiestélyenmegjelennek,deérzel-
meikésvéleményeikteljesfönntartásamellett,amiazt
jelentette,hogyegymástazestélydacáraishitványfráte-
reknektartják,akikalovagiaselégtételadásáraésvevésére
képtelenek.
Engem természetesenigenharsányéljentésselfogadtak,

deegymáshoznemszóltak.Mégazaháromtagúküldöttség
sem váltottszót,amelyértem jött,samelyazestélyszín-
terérevezetett.Mindezazonbanéppennem zártakiazt,
hogyazestélyreegyenkéntéskülönérkezőmagyarurakne
együttesenésnekaronfogvatávozzanak,amadalvidám
hangoztatásamellett,amely végső soraiban aztmondja,
hogy:éljen,éljen,éljena,éljenabarátság!
Ekibékülésnekazvoltazelsőesközvetleneredménye,

hogymásnaptólkezdveegyüttunatkoztunk,amijóvalkel-
lemesebb,minthakülön-külön unatkozunk.Azembernek
mindigjólesik,hanincsegyedülshaérzelmeitmegoszthatja.
EkkortájtmindenféleünnepnapokjártaksKanaboká-

nakszerbésrománlakosságaerősigyekezettellátogattaa
templomokat.Folytonosankiöltözött,imádságoskönyveket
cipelő embereketláttunk,tömjénfüst-szagotéreztünk és
orgonaszóthallottunk.Ebbenahelyzetbenazutánbizonyos
vallásosérzületszálltmegbennünketsolyanformánérez-
tünk,hogyigen-igennyomorultakvagyunk.Sem templo-
munk,sem papunk,sem imádságoskönyvünk.Ígyélünk,
mintvalamivadakshaeltalálunkpusztulni,bizonyáraaz
ördögökosztozkodnakrajtunk.
Atársaságegyiktagjakatolikusvoltsmikorazimád-

kozásvágyarájött,egyszerűenelmentazoláhtemplomba
saztmondta,hogynekiaziskönnyebbségérevan,hamásért
nem,hátazért,hogyegyhétigérzimagánatömjénfüst
szagát.Miazonbanhetenvastagnyakúkálomistákvoltunk
súgyokoskodtunk,hogyanegyvennyolcbólnemengedünk.
Hanincskálomistapap,akkornem kellsenki,hamindjárt
szentis.
Egyesősnap,mikorunatkoztunkis,megamikora
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vallásosérzelmekisfelülkerekedtek,ajárásbíróolyanformát
mondott,hogyfiókegyházatalakíthatnánk.Elvégrevagyunk
hetensnekünknem kellmás,csakegyterem ésegypap.
A megalakulástkimondjuk,apresbitériumotmegválasztjuk,
azegyháziadótkivetjüksutánanézünk,hogymindenfél-
esztendőbenkerítsünkegypapot,akialelkünketmegnyug-
tatja.A járásbíróindítványazajoshelyesléstkeltettsmég
abban az órában megalakultunk,amibőlönkéntkövet-
kezik,hogymindannyianpresbitereklettünk.
Azegyháziadótszemélyenkénttízforintban állapí-

tottukmegsapénztárnokmáralegközelebbipresbiteri
gyűlésen jelentette,hogy a fiókegyháznak hetven forint
vagyonavan,amiteljesenelegendőarra,hogyegytiszteletes
úrutazásiköltségeitfödözzeshogyabbólmégillőtisztelet-
dijis kikerüljön.A pénztárnok jelentésének tudomásul
vételeutánagondnokotazzalbíztukmeg,hogypapután
nézzenshogyazelsőistentiszteletidejéthatározzameg,
kiválasztvánalegalkalmatosabbvasárnapot.
A gondnokigenkomolyanvetteaföladatátspárhét

múlvarendkívülipresbiterigyűlésthívottössze,amely-
bentudtunkraadta,hogymindenrendbenvan.Kéthét
múlva,szombatonkésődélutánérkezikmegatiszteletesúr,
akimégcsakkáplánugyan,deakinekiiskolatársavoltés
pompásegyfiú.Gyönyörűtenorhangjavanésaprédikációja
olyan,amelyenmindenkinekmuszájsírni.Haabortkevésbbé
szeretné,márrégenpüspöklehetettvolna,mertnagyesze
van.Kétkötetszerelmesversetésbordaltmárkiisadotts
azoknakigennagysikerevolt.
Agondnokijelentésmegéljenzéseutánhárompresbiter-

társunkatafogadóéselszállásolóbizottságbaválasztottuk,
azzalismegbízván,hogyatiszteletesúrtiszteletérerende-
zendőbankettdolgátisrendbehozzashogyarészletes
programmotiskidolgozza,amieléghamarmegtörtént.
Aprogramm szerinténésegypresbitertársam aközség

határábanfogadtukakocsinérkezőtiszteletesurat,akiaz
üdvözlőbeszédetigenkomolyanmeghallgattasakiörö-
ménekadottkifejezést,hogyafiókegyházakszámameg-
szaporodottshogyszeretettvallásunkenemzetiségeklakta
vidéken isérvényttudottszereznimagának.Majd meg
ráztukegymáskezétsakétkocsiaközségbeindult.Kana-
bokaelső utcájának bejáratánálmárkétpresbitervára-
kozott,akiknekegyikeújbólüdvözölteatiszteletesurat,
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amireőöröménekadottkifejezést,hogyafiókegyházak
számamegszaporodottshogyszeretettvallásunkenemzeti-
ségeklaktavidékenisérvényttudottszereznimagának.
Válaszátlelkesenmegéljeneztüksakétkocsi— amelyre
azutcaelejénállópresbiterekisfelültek— ajárásbíróságelé
hajtatott,aholafőgondnokmárnagyobbszabásúüdvözlő-
beszédeteresztettmegsannyirameghatottaatiszteletes
urat,hogyaszemébenkönnyekkeljelentetteki,hogyörö-
ménekkellkifejezéstadniaafölött,hogyafiókegyházak
számamegszaporodottshogyszeretettvallásunkenemzeti-
ségeklaktavidékenisérvényttudottszereznimagának.
Aprogramm erészéneklefolyásautánatiszteletesúr

visszavonultésmegmosakodott,merthátazúton nagy
voltaporsezúgybelepteazarcát,hogyazédesanyjasem
ismertvolnará.A kellőfölfrissülésutánkörünkbejöttés
velünkegyüttindultanagyvendéglőbe,hogyatiszteletére
rendezendőbankettenrésztvegyen.A különszobábanmár
készenvoltmindensatiszteletesúrafőhelyetfoglaltael,
szomszédságábanafőgondnoknaksapénztárnoknaksszem-
benmivelünk,apresbiterekkel,akikbizonyosmeghatott-
sággalnéztükőt,akimásnapdélelőttamivallásosszomjú-
ságunkatmegszünteti.
Apecsenyénélafőgondnokfelálltsigazánremekbeszé-

detmondott,amiutánapaphosszabbideiggondolkozotts
amireemelthangonjelentetteki,hogyörülniekell,merta
fiókegyházakszámamegszaporodottsmertszeretettval-
lásunkenemzetiségeklaktavidékenisérvényttudottsze-
reznimagának.Ezapohárköszöntőbárösmerősnektetszett
előttünk,óriásihatástkeltett,valószínűlegazértis,merta
miéltetésünkkelvégződött,akik afiókegyházak számát
megszaporítottuk s akik e nemzetiségek lakta vidéken
stb.,stb.

Őutánukmikövetkeztünksegészbátranbevallhatom,
hogymikorazutolsópresbiteriséltetteatiszteletesurat,
akkorazünnepeltaztkérdezte,hogyenemzetiséglakta
vidékenvan-ecigány?Akérdésperszefölöslegesvolt,mert
acigánymárkintvárakozottsígyatiszteletesúrtenor-
hangjamihamarérvényesült,amihangjainkkíséretében.
Éjfélutánafőgondnokaztkívánta,hogyapapazasztalon
daloljon,amivelszembenazünnepeltamazóhajánakadott
kifejezést,hogyazasztalonacigányokfoglaljanakhelyet
sőtahelyénhagyjákénekelni.Enézetkülönbségnagyobb
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vitára szolgáltatottokot,olyan vitára,amely hosszasan
tartottsamelynekazlettavége,hogymindannyianaz
asztaltetejérekerültünk,acigánypedigazasztalalatt
húzta.Ezzelmindannyian megelégedtünk segyhangúlag
konstatáltuk,hogyavidám mulatságmostmárigazánkezd
megindulni.
...Másnapreggelnyolcórakorafiókegyházszolgája

teljesenberendezteajárásbíróságlegnagyobbtermét.Aszó-
székformaalkotmánytösszeállította,aszékeketsorbarakta
sazelőremegrendeltsőrizetérebízottzsoltárokatkikészí-
tette.Azutánpedigegyébdologhiányábanelkezdettvára-
kozni.Evárakozásábanmeg-megnézteazórájátésamuta-
tójátakilencesenis,sőtatizenkettesenislátta,anélkül
azonban,hogy a fiókegyház főgondnokát,pénztárnokát,
presbitereitláttavolna,kivételévelatiszteletesúrnak,aki
megjelentésegyébteendőkhiányábaneltávozott.Mikor
azutánatornyokóráiatizenkettőtharangozták,akkora
fiókegyháztemplomátbezártaéselmentebédelni,bizonyára
megcsóválvaafejét,hogyahajnaligbankettezőegyház
mindenszokáséstisztességellenére,elaludtaazelsőisten-
tiszteletet,amelyelalvásávalafiókegyházisfeloszlott,még-
pedigannálinkább,mertazegyházösszesvagyonátelvitte
abankettéselvitteacigány,megelőzveazördögöket,akik
majdannakidejénminketvisznekel,merthátalapjában
véveafiókegyházakszámátmégsem szaporítottukse
nemzetiséglaktavidékenszeretettvallásunkmégsem tudott
érvénytszereznimagának.



KINCSISTVÁN
1867-

ÚJPÖRFELVÉTEL

Keszőnmegkondultalélekharang.Éleshangjafájón
sírtbeleafaluhangtalanulálmodozócsöndjébe,hogymin-
denélőlelketarrafigyelmeztessen:

— Emberek Valaki most viaskodik a kegyetlen
kaszással:mondjatokelérteegyMiatyánkot.
Azaviaskodáspedignagyonsokáigtarthatott,mert

aharangcsakszóltéssírt.Sevége,sehossza.Afalubeli
uraságnak,szegényHódyTamásnakelőbbkiszakadtalelke,
sőtazÚristentalánmármegisítélteakkorára,mirea
búcsúztatóharangszóvégsőtkondult.
Hiába,no,atisztességesembertmégahalálautánis

megszokták becsülniebben az árnyékvilágban.A derék
tekintetesúrnakhoztakmindjártmásnapcsillogóérckopor-
sót,finom selyem szemfödővel.Zöldbabéréspálmákszo-
morkodtakaravatalamellett,körülöttemegfeketetartók-
ban,olyanvastaggyertyákvirrasztottaklobogósárgaláng-
gal,hogybátranbeillettekvolnakerítésoszlopoknakis.
Makulahibasemesettazegészrendezéskörülkülönben,

csakVadóczBalázzsal,asírásóvalgyűltmegszegényhalott-
nakvégezetülisabaja.Azvalahogymegcsökönyösödött:
nem akartamegásniazuraságsírját,mégpedigannálaz
egyszerűoknálfogva,merteltöröttazásója.

—Csacsiemberkend!— tekertefejétcsöndesmérge-
lődésselakasznár.— Azuraságfélszerébengarmadával
heverabbólaszerszámból:menjenésválogassonbelőle
sajáttetszéseszerint!

— Aztnem lehet — ellenkezettakülönbenszelíd,
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jóságosember—,mivelhogysírásómásszerszámmalnem
dolgozhatik:abbólveszedelemfiadzik.
— Nebolonduljon,Balázs!— riadtráméreggela

kasznár— kendetokosabbembernekismertemeddig.Deha
annyirakötimagát,füttyneki:jópénzértkihantoljákmajd
aztasírtabéreseimis.— Azzalmindjártfaképnélhagyta
azöreget.
Azigazikeveredésazonbancsakezutánkövetkezett

még:abéreseknem vállaltákamegbízást.Kijelentették
kereken,hogyőkmindentmegtesznekazuraságkedvéért:
tűzbe-vízbemennekérte;deaztnekívánjatőlüksenki,
hogysírásóknakszegődjenek.

—Menjetekhátakkorafenébe!— gurultmostmár
igazánméregbeakasznárésmegintráfanyloodottaVadócz
Balázzsalvalótárgyalásra.

—Mondjahát,öreg,— kezdtetürelmétvesztve— mit
akarkendvoltaképpen?

—Én?—próbáltvédekezniszelídalázattalajóember.
— Semmit,tekintetesúr;hacsakrossznévennemvenné

tőlem,egykérésemmégisvolna.
—Hátkivelehamar!— lógottmárcérnaszálona

kasznártürelme.
—Azirántkönyörögnék:vegyenek nekem újásót,

amelyikazutánatulajdonom maradjon,akkorakáringyen
iselkészítemszegényuraságsírját.

—Novégre— könnyebbültmegláthatólagatiszt
bosszúsága.— Hacsakannyinmúlik,rendbenadolog.
Miazáraannakaszerszámnak?

—Nem tudom biztosan,szeretettelkérem,mertújab-
ban cudarulmegdrágítottak a zsidók minden portékát,
régente...

—Nebántsaazt,hogymivoltrégen,— kezdetta
kasznárbanmármegintvalamiágaskodni— amostaniárát
kérdem.

—Lehetazközelkétpöngőistalán— szorítottaki
nehezenanagysummátVadócz.— Haneméncsakafelét
ígérnémbeelőször,mertazsidókkalalkudnimuszáj.

—Butaság!Akkorafeneketkeríteniilyenlappáliának!
— szakadtkiakasznárbólapórázrafogottméreg.— Rögtön
beküldökvalakitavárosbaéshozatokveleakárhármatis
mindjárt,hogyeléglegyenkendnekvagyötvenesztendeig
még!
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Azöregazonbantekerteafejét,úgytettehozzá:
—Nekem csakegykell,tekintetesúr,hanem magam

szeretnémkiválasztani,hanemvétenékaszómmal.
—Ember!— riadtakasznárteleméreggelazártatla-

nulpislogómunkásra—megakarbolondítaniegészen?
—Azásónak,tetsziktudni,tekintetesúr,sokcsínja-

bínjavan,akárcsakalónak:aszázadikembersem érti
annakmindenfortélyát.Szemreolyan,hogytalánmagaa
vicispánsemtalálkivetnivalótrajta,dehaénkézbeveszem,
ésmegpöngetem,mindjárttisztábavagyok vele,melyik
másiknakmianyavalyája.Azértcsakhaddmenjekénbe
avárosba!Olcsópénzenolyatveszek,hogytalán,hatalán
azÚristenszázesztendeigtaláljaiséltetniatekinteteskasz-
nárurat,azértazzalásommegvalamikormégasírját,arról
jótállok.

Akasznártipródottdühében.Úgypróbáltgúnyolódni:
—Vagyisénegyrongyásómiattbefogassakésmagát

bevitessemavárosba,ugyebár?
—Dehiszenelmegyekénodagyalogis,tekintetesúr

—vélekedékazegyszerűember.
—Ésmajdholnapdélreérvissza,mikorramárkészen

kelleneállniaasírnak.Denehézfábólfaragtákakendkopo-
nyáját,ember!Hanem tudja,az okosabb enged:félóra
múlvaelőállakocsiésmehetrajta,amerreakendásóját
árulják.Hanemhanetánholnapdélrekészennemállasír,
akkorhuszonötönalulnemadom.Érti?

—Értem—voltajóságosmegelégedésseladottválasz.
— Tehátennyibenmaradunk.
Félórasemtellettbeleéselőállottabricskakéttisztes-

ségeslóval.Vadócznakahátsóülésenkellettvolnahelyet
foglalnia,decsupaszerénységbőlakocsismellészerződött,
sőt,hogymegmutassaanagyszolgálatkészséget,kivettea
kocsiskezébőlagyeplőt.

—Nefáradjmiattam,Jóska!— kérleltealegényt—
azurizálás,tudod,nemvoltakenyeremsoha.
Alovakpedigmentek.Biztatásnélkülisúgynyargal-

tak,minthacsaktudtákvolna,hogyazelhalálozotturaság-
naktesznekveleutolsószolgálatot.Kétóramúlvamárföl-
tűntatávolbanakismezővároskatemplomtornyaésrövi-
desenutánabeisértekvolna,havalamibelenem pocákol
adolgukba.
Autójöttvelükprüszkölveszemköztésannakadübörgő
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morajátafiatalcsikóknem állották,hanem olyantáncolást
cselekedtek meg egy kavicshalom mellett,hogy Vadócz
Balázsakéterősmarkávaliscsakaligbírtatartaniagyeplőt.
Rögtönutánaegylökéskövetkezettegyreccsenésselsa
bricskamindenbennevalójávalazárokbaröpült.
A gépkocsiismegállott.Párasszony,emberbújtki

belőleabbanapillanatbanésegyikneksápadtabbvolta
képe,mintamásiknak.
Semmibajsincs,— jelentetteakocsivezetőönérzetes

hangon—csakasárfogótöröttle.
Éselégérdekes:aziméntmégminthanéptelenlett

volnaazországútamagaegészhosszábansmostmégis
csomóemberverődöttösszeakarambolszínhelyén,mintegy
varázsütésre,Sőt,hogyan,hogysem,mégkétkakastollas
zsandárisotttermett,akárcsakmegszagoltákvolna,hogy
alkalmasintrájukszinténszükséglehet.
Legtöbb emberbámészkodva nézett.Az okosabbak

azonbanazárokbafordultkocsikörülpróbáltakszorgos-
kodni.A bricskáthamarkiemelték,akéttáncolócsikót
lefogtákésakocsisVadócczalegyüttugyancsaktalpra-
állott.Makulabajasemesettegyikneksem.

—HálaIsten!— fohászkodtaelmagátasírásó—
merthamostakaromattörtem volna,Pestrőlkellettvolna
sírásóthozatniszegényuraságnak.Demostsiessünk,Jóska!
—ajánlottajólélekkelakocsisnak.
Csakhogykönnyűvoltaztmondani,dekeservesvégre-

hajtani,mertazsandárokakadékoskodtak.Mindenáronazt
firtatták,hogykivolthibásadologban.
—Hátsenki,— állapítottameg VadóczBalázsjó

lélekkel— miinnenjöttünk,ezekonnannyargaltakfelénk
ésvalahogyösszefaraltunk.Hogyalovakugráltak,arrólki
tehet?Szegénylovaknem jártaktánciskolába,hogyolyan
pontosankitudjákszámítanialépést.

— Magahallgasson,— torkoltaleasírásótazsandár-
káplar— akkorbeszéljenkend,hakérdezzük!Kivolta
kocsis?
— Én—állottelőJóska.
— Deénhajtottam — állapítottamegazigazságot

Vadócz.
— Szóvalkendokoztaabajt— vontaleabbólavádat

azsandár,
— Semmiolyas,— sietettasírásóvédelméreakocsis
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—azautóokamindennek,mertannakaberegésevadította
megacsikókat.
Asoffőrmegellenkezőlegakocsitállítottaodabűnbak-

nak.A zsandárokjegyzőkönyvezteksavégénkihirdették
azeredményt:

—Azautótovábbmehet,magukmeg— utaltakakét
keszőiatyafira—fölabakra!

—Vagyismiismehetünk?— jegyeztemegasírásó
megkönnyebbültlélekkel.

—Velünkjönnekafőszolgabíróságra— kommandéro-
zottazsandár.

—Mivégre?—kíváncsiskodottVadóczBalázs.
—Aztmajdmeglátjátok.Mostmárszótsetöbbet!

És szegény embereknek csakugyan díszes bevonulásban
valarészük.Őkelőlabakon,akétzsandármegföltűzött
szuronnyalahátsóülésen.

— NoJóska,— súgtaasírásóodaakocsisnak— ilyen
úrimódsemvittekmégengemteljeséletemben.

Csakugyan a főszolgabíróihivatalba kísérték őket.
A folyosónvagyegészórahosszatlesettékanapotvelük,
míglen végre sorrakerültek.A zsandárok máralaposan
kioktatták a szakállas főbíróta teljes igazság irányá-
ban, mert a kihallgatásukat nagyon kurtára szabta,
mondván.

— Magukfutottaknekiazautónak?
— Dehogy,— bátorkodottöregebb létére Vadócz

Balázsafőbíróvalellenkezni— mertigenisazautófutott
nekünk.

— Magatalánakocsis?
— Akocsisénvolnék—jelentkezettJóska.
— Denemmagahajtott?
— Mondtam márazsandároknak,— szóltközbeaz

igazságkedvéértVadócz—hogyénhajtottam.
— Akkormagáttiloshajtásérthatpöngőpénzbünte-

tésreítélem.Akocsistpedigfelmentem.Megértette?
— Meg—hagytaráfejétcsóválvaasírásó.
— Ésvanvalamikifogásaellene?
—Volna,instálom,főbíróúr,mertnekemazsokpénz,

— keseredettnekiVadóczBalázs— annyiértmosthatem-
bernekmegkellhalnia.BizonyIsten!

— Zsivány,gazember!— ugrottabbanapillanatban
magábólkikelveafőbíró.
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—Nemondjon olyat,főbíró úr!— alázatoskodott
szegényember.

—Életveszélyesfenyegetésselmerelőttem előállani?
Hallatlan!Zsandár!— ordítottkiazajtón.— Magátlecsu-
katom.

Abbanapillanatbanlépettbeazsandár.
— Eztazembertlecsukja— rendelkezettteleméreggel

afőbíró.— Adokénneki,előttem ígyszemtelenkedni...
Azilyenkomiszfrátertmóresrekelltanítani.
Ésaboldogtalanembert,mégmielőttnagyzavarából

magáhoztérhetett-volna,márvittékis.Mikorakocsismel-
lettelhaladt,szomorkodottszívvelszóltodaneki:
— No,Jóska,értéltemárilyet?monddmegotthon

afeleségemnek,hogyestérenevárjonhaza.
Pedigmégisegészenmásképesettabolog,mintsem

gondolta.AkocsisugyanelvitteVadóczBalázsszomorúüze-
netétafeleségének,dearranagyfelforduláskövetkezett
Keszőn.Akasznárágaskodómérgesenrögtönkocsibavetette
magátéslóhalálábannyargaltbeavárosba.Afőbírótkereste.
Tűvétettutánamindenfélszertsakaszinóbantaláltameg
avégén.Nekiisrontottmindjárt:

— Mitműveltél,teszerencsétlen?
— Hamegmondod,akkorénisfogomtudni.
—Lecsukattadasírásómatésmostnincs,kivelmeg-

csináltassam azénszegényvolturam utolsópihenőhelyét.
Eresztedkirögtön?

—Nem lehet,barátom — védekezettigazságatudatá-
banafőbíró.

—Ésszabadtudnom,miértnem lehet?— szorította
jóbarátjátakasznár.

—Mertaviláglegszemenszedettebbgazembere,hidd
elnekem,fiam.Tudod,mitmondott,mikorhatpengőre
büntettemabutakaramboljáért?

— No?Kíváncsiváteszigazán.
—Hát,barátom,alegcinikusabbőszinteséggelbejelen-

tettenekem,hogyamiattbosszúbólhatembertkifogpusz-
títaniavilágból.Ettélmárolyat?

—Hanemisetteméshaazazemberaviláglegnagyobb
zsiványavolna,akkorisaztmondom neked,hogyfélórán
belülkiereszted,mertkülönbentégedteszlekfelelősséaz
egészvármegyeelőttanagy skandalumért,hogy Hódy
Andrástnemtudjukeltemetni.No,lesz,vagynemlesz?
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—Azbarátom csakúgylehet,haújperfölvételtcsi-
nálunk.Megállapítjuk,teszem,hogynem őfutottnekiaz
autónak,hanem akéznéllevő tanuk bemondásaszerint
éppenfordítvatörtént;azéletveszélyesfenyegetésétpedig
ajegyzőkönyvbenvalamelyestszelídebbszínezettelállítjuk
be.Megelégszelvele?Mertbarátom,hanem isszeretem a
sokformalitást,deragaszkodomazigazsághoz.Ésaztúgy-e
tesemveszedrossznéventőlem?

—Bánom isén,akármitcsinálsz,— legyintettkeserű
szóvalakasznár— éncsakegyrekérlek,aztazembert
szolgáltasdmielőbbakezemre.

—Akármindjárt,fiam.Gyerevelem!Űgylesztalán
alegjobb.

VadóczBalázsbörtönajtajánpedigcsikorgottakulcs
nemsokára.A bánatbamerültöregetfölvezettékafőbíró
irodájába.Mikorkörülnézett,aszakállasfőbírómellettott
láttamégakészeikasznártis.Abbólnémibátorságotmerí-
tett,hanetánfölakarnákakasztani,aztalánmégisszót
találemelnimellette.

—Hallja-emagaVadóczBalázs,— kezdteafőbíró—
mivelújtanúkjelentkeztek,azoknakjelentésébőlkitetszik,
hogynemismaga,hanem acsikókvoltakahibásak:azok
menteknekiazautónak,miértisamagárakiróttbüntetést
törlésbekelletthoznunk.Mostcsakamásikvádravonatko-
zólagkellamagavédekezésétmégprotokollumbatenni
Mondjacsak,mivitterámagátarraaveszedelmeskijelen-
tésre,hogyhatembertfogeltennilábalól,haaztahat
pengőbüntetéstmegmuszájfizetnie?

—Hátalázattalkérem,tekintetesfővíróúr,csakaz
igazság.

—Vigyázzon,barátom — próbáltavallomástevőnek
segítségéremennijóakarattalafőbíró.— Talánnemisúgy
értetteadolgot?

—Pedig éppen úgy értettem,— csökönyösködött
Vadócz— hatemberéletébekerülazénhatpengősbünteté-
sem,igenis,mertúgytessékvenni,hogyénszegénysírásó
vagyokésmivelegysírutánpengőnéltöbbetnem kapok,
hatembertkellaföldaládugnom,mígahatpengőtbetudom
keresni.
Abbanapillanatbanakasznárakkorakacajragyújtott,

hogyszinterengenikezdtekbeleafalak.Afőbírónakpedig
annyiraleesetazálla,hogyanyitottszájábanszénásszekér-
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relismeglehetettvolnafordulni.Mikorpedigakasznár
kicsitmagáhoztértmár,odalépettazártatlanképpelcsu-
cJálkozóVadóczBalázshoz,válláratettejobbkezét,mondván:

—Gratulálok,öregem,ezthátpompásan kimagya-
rázta.JutalmulaHódyuraságsírjánakmegásásafejében
hatpöngőtutalokkikendnekholnap.Megvanveleelégedve?
— Haafőbíróúrnaknincsenkifogásaelleneésnemkell

mégholnapisakóterbenülnöm,igenismeg.Hanemazásót
ismegkelleneelőbbvennem,tekintetesúr.

— Akkorhátjerünkazonnal!— karoltbeleasírásó
karjába meleg barátsággala kasznárésvezetnikezdte
kifelé.

VadóczBalázsszónélkülengedelmeskedett,csaka
küszöbönfordultvissza,élveagyanúperrel,hogyafőbíró
talánrossznéventaláljavennitőle,hogyazőengedelme
nélkülígyszőnélkültávozik,mertaztalánújtörvénysértés
lehetne,melyértmegintvalamibüntetéstdiktálnahegyibe.
Mivelazonbanafőbírószintezavartannézettutána,asírásó
valósággalmegsajnáltaésazajtóbólszelíd,kérlelőszóval
fordultmégfeléje:

— Hamegbántottam volna,nagyonkérem,tekintetes
uram,bocsássonmegnekem,merténnemakartamsemmi
törvénytelenséget.
Azutánpedigment,amerreakasznárvezette.



KOZMAANDOR
1861-1933

ANTAEUSABOLTBAN

Öregsegédúrfényesüzletben
Majdidelibben,majdodalebben.
Kiszolgálbuzgónfolyvástnapestig,
Szövetetbontitt,
Nyájasszótontitt,
Aszívességetilyennekfestik.

Nyűgösszeszélyevásárlónőknek
Sosemzavarjapercresemőtmeg.
Hozilyenmintát,megolyanmintát,
Nagyonajánlja—
Nemkell,—sajnálja,
Kerítmégtöbbet...Eztetszikinkább?

Mintúrésférfiszámotsemtészen,
Hölgyügyfeleknekgépőegészen
Pedig,hatudnák,mintvárreája,
Haboltnakvége,
Kisfelesége
ÉsRákosmentinyaralócskája!

Mindakettőcskétszereztedrágán,
Húszévimunkaskuporgásárán.
Svanokazótaörömre,búra!
Sűrűnkelldoktor,
Kőmíves,piktor,
Óh,atemérdekreparatúra!
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Szépismegjóisakismenyecske,
Hanemtörékeny,kényesateste.
Ésszépis,jóis,anyaralóis,
Deholittbomlik,
Holamottomlik,
Rontjaaszél,is,esőis,hóis.

Öregsegédnek,ím,kétnagygondja.
Ámavevőknekeleztnemmondja
Demígarőfötbuzógnszalasztja,
Eszekünnjárám
ARákostáján,
Kétkedvenckincsetitkonaggasztja.

Azegyikvégettkellettamásik
Sdolgoznikellmostértükrogyásig.
Betegesnőnekdoktorrendelte:
Lakjékszabadban,
Gyógyírvanabban,
Ottkaperőreateste-lelke.

Ígytakarékbul,miösszegyűltott,
Kikellettvennimindenforintot.
Hirdettekaprónegynyaralócskát,
Ózondúsléggel,
Vízzeleléggel,
Nagyjövendőjütscsakkicsitócskát.

AzótakünnaRákosonlaknak,
Közelségébenvasútvonalnak,
Nyáronizzadva,télenmegfázva,
Devizükfrissvan,
Négyfájukisvan
Svadszőlőfutfelakicsiházra.

Öregsegéd,haesténkéntcsuknak,
Éledőszívvelerednagyútnak.
Koromsötétvan,mirekiérhet.
Nyájasotthonbul
Hajnalbanindul.
Hátbizegykisséhajszásezélet.
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Demitsajnálják?Őnemsajnálja.
Többabajánálnekiabája.
Nejénekjóttesz—szentülhiszbenne
Éshanemvolna
Azakiskolna,
Nagyságosúröseholsemlenne.

Dekünnakedveskisnyaralóban
Részesecímben,eföldijóban,
Majorosnépektisztelikígyen.
Hetykevevőre,
Vagycégjegyzőre
Ezértnemnézősohairigyen.

Csaktalpalatnyi,mégis:vanföldje,
Mégisvanházasegykicsizöldje.
Rügyetnégyfájaszámárahajtja
Smikorvirágos,
Azcsodabájos!
Egyszerkétalmaistermettrajta.

Kisfeleségecsakegyetettmeg,
Jutottaszebbikaboltfőnöknek.
»Javatermésem«—ezzelígyhódolt
Sbüszkevoltrája,
Mikorgazdája
Aztmegdicsérte,hogyigenjóvolt.

Sjólesiknékibúsulninagyban,
Hanyárijég,vagytavaszifagyvan.
Boltbulkikukkanazajtórésen
Smintholmikáros
Úriagráros
Sóhajtja:Ó,énszegénytermésem!

Öregsegédnekkisnyaralója
Ígyéletkedvétszerziésója.
Boltinagymunkátígykönnyenbírja,
Vonatvárásban,
Kisbejárásban
Erejenemfogy,legfeljebbzsírja.
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Termetekarcsúéltedelénis,
Ezért—többekközt—irigyleménis.
Irigylemkedvét,fürgebuzgalmát,
Üdejólelkét,
Kicsizöldtelkét,
Fáivirágát,meg—akétalmát.

Skívánommindenrobotmunkásnak,
Boltisegédneksazonképmásnak:
AdjnekikIstenegykevészöldet!—
Snecsaklegvégül,
Egyhalmonbévül,
Hatlábnyimélyűfeketeföldet.



GÁRDONYIGÉZA
1863—1922

ANNUSKALELKEM

Annuskalelken!
Szeretsz-eengem?
Szeretsz-eengemszépkökényvirág?
Nenézzsejobbra,
Nenézzsebalra,
Nenézd:meglát-eazirigyvilág.

Annuskalelkem!
Csókoljmegengem!
Csókoljmeg,haaszívecskédszeret!
Nenézzsejobbra,
Nenézzsebalra,
Csak hunyd le, csak hunyd le szép

kökényszemed.

Annuskalelkem!
Csókoljmegengem!
Haészreveszisazédesanyád:
Nenézzsejobbra,
Nenézzsebalra,
Minthaanyakkendőmigazítanád.

FESTŐAFALUN

Ma,ahogykilépekazutcára,látom,hogyagyerekek
mindazalvégfeléfutnak.Megállítom aBuruczgyereket,
hogymitörtént.
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— Egyúrvanafaluvégén,— lihegikipirosodva—
képetcsinál.
Egyolyanúr,akiképetcsinál?Nemlehetegyéb,csak

festő.Magamisarrafelénéztem.Csakhamarráisakadtam.
Ottültalibalegelőn,afűzfákközött.Előtteegykis

háromlábúfestőállvány.MögötteaKönczölPistahadoná-
szottabotjával,hogytávoltartsaagyerekeket.Azokpersze
fölmásztakafára;onnanlestek,hogykészülacsuda.Ki
hittevolna,hogyolyanaprópálcikákkalizélikaképet?
Egyhétmúlvamindengyerekfestafaluban.
Afestőfiatalszőkeembervolt,affélehosszúhajúszúnyog-

legény,aminőketmindenfelélehetlátninyáronazországban.
A fejénszéleskarimájúpuhakalap,akabátjamegbársony-
bólvaló,olaszos.
Demagyarfiúvolt.Amintfigyelmeztették,hogya

tanítójön,letetteazecsetjétésfölkelt.
— RézIstvánvagyok,— mondotta— Münchenből

jöttemhazaazőszre,egynéhánystúdiumotcsinálokitthon.
— Hogyvetődöttide,amikiselrejtettfalunkba?
— Magam setudom.Járokjobbra-balra,amerreaszél

hord.Tanulgatok.Mégegyhetiidőm van,aztánvissza-
megyek.
— Tessékfolytatni,talánazértbeszélgethetünk.
Arétnekegydarabjátfestette,ahidat,anyárfát,meg

egynéhányfűzfát,avízmellett.Fölvetteazecsetjétésföl-
fölpillantvafestetttovább.
— Látszik,— mondotta— hogyittmégsohasejárt

magamféleember.Afalutelevanszebbnél-szebbtanulmány-
fejjel,deakárkinekszóltam eddig,hogylegyenmodellem,
ijedtentiltakozott.

— Istentudja,mitértenekamodellszón.A maguk
nyelvénkellazokkalbeszélni,jófestőuram.
— Beszéltem énazőnyelvükönis.Egybarnaképű

fiúcskavégreleküzdötteegyhatosértafélelmét,deaztis
elvittéktőlem.Aztmondtákneki:»Neengeddaképedet
megrontani,teostoba!«ígyhátnem maradtegyéb,csak
azunalmasfűzfák.
— Majdsegítekénabajon,csaktessékmegmutatni,

amelyiketfestenikívánja.
— No,— aztmondjaerreazecsetjétletéve— egy

öregbácsitláttam,haaztlefesthetném,nemadnámegyorszá-
gért.Anevétistudom,valamiKévési,vagyKepési;noni:
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elfelejtettem.Széphajlottaggember.A hajacsupafehér-
ség.Az arca meg csupa pirosság.Csupa szín az az
ember.
— Kevi?
— Az,az,Kevi.Atemplommellettlakik.
— Hátcsaktessékbefejezniaképet.Azöregülnifog.
— Dehogyisfestekitttöbbet!örökhálárakötelez,

uram,haazöregetapemzlimrejuttatja.
ElraktaaholmijátsmentünkegyenesenKeviékhez.
Azöregazudvaronült,egyfatönkön,azőszinapnak

sugárverésébenéspipázott.Ahogyanazajtónbeléptünk,
fölakarttámaszkodni,hogyelénkjöjjön,deénmármessziről
szóltam neki,hogy maradjon,különben visszafordulunk.
Ezafenyegetésjólesettneki.Jókedvvelnyújtottaráncos
öregkezét,ésmegisszorítottaamiénketfiatalosan.
— Ezazúr— mondom afestőremutatva— olyan

ember,akiképekettudcsinálni.Denem imilyen-amolyan
papirosképeketám,hanem drága,szép,finom képeket,
olajjal.
— Olajjal?
— Igen,mintatemplombanláthattakendaszenteket..
— No,derék.
— Hátnem egyébértjöttünk,Kevibácsi,hanem hogy

kendrőlisképetszeretneezazúrfesteni.
— Nemvagyokénszent.
— Nemisazért,minthaszentvolnakigyelmed,hanem

mertegyolyannagyképetakarfesteni,aminsokmagyar
emberlesz,hátkendlenneazegyik.
Kevibizalmatlanulnézettreánk.
— Ej,— mondotta— öregvagyokénmárarra;itt

vannakafiaim,azokatfessék.
— Éppenazért,mertöregkend,— szólaltmegmostan

afestő— azérttetsziknekem.Egypiros-pozsgásHornért
csinálnékkigyelmedből.
— Micsoda?— duzzantfelazöreg— hóhértakarnak

belőlemcsinálni?
— Dehogyhóhért!—csillapítomazöreget.
— EgyHomérnevűgörögöt,—mondjaafestő.
— Görögöt?—szörnyedezikmegintKevi.
— Neértsenfélrekigyelmed,csakaképleszaz,—

békítettemmegintazöreget.
Ésarragondoltam,hogybárcsakelnémulnaezafestő
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egynegyedórára.Azonbanazénfestőmmindenképpensegí-
teniakartarábeszélésmunkájában.
— Annyiazegész,— mondotta— hogyakigyelmed

fejéhezmegfelelőszakálltcsinálok.
— Nomáraztpedignemcsinálazúr,— felelteazöreg

haragosan—tisztölömazurat,denemengedem.
— Hallgasson,uram,— mondom afestőnek— csak

énhaddbeszéljek.
Afestőerreleültnagybúsanakútkávára,éselőszedte

azecsetjét;arozzantpajtátkezdtefesteni.
Aházbólmárekkorelőjöttekazasszonyokis.Azokhoz

fordultam.
— Nonézze,asszonynéném,— mondomKevinének—

milyencsatábanvagyunkitten.Ezafestőúreljöttmessze
földről,hogyamifalunkbanegypárképetfessen.Alegszebb
gyereket,alegszebbasszonyt,megalegszebböregembert
akarjalefesteni.Énnem tehetekróla,hogyKevibácsit
ítéltealegszebbnekazöregekközött.Nemakarveleegyebet,
csakhogyüljönelőtteegykisfertályóráig,deKevibácsi
nem akar.Pedigmilyendicsőséglenneottakülsőország
ban,hakifüggesztenéaképet,aztánaztmondaná:
— Nézzétek,császárokmegkirályok,ilyenszéppiros

öregemberekélnekamagyarföldön!No,sokdicséretmeg
áldásszállanaaKevibácsifejére.Mégazújságbaiskitennék.
— Hátmiértnemengedimagát?— szóltkedveskérle-

lésselazöregasszony.
— Ottafiatalja,— feleltvalamivelenyhébbenazöreg—

vénlóbólnemvalóporoszkátcsinálni.
— Debátyámuram,ahovaöregkell,ottnemállhatmega

fiatal.Mitszólnakendarra,haSzentPéterapostolthuszonöt
esztendőslegénynekfestenék.
— Nini,apajtánk!— kiáltottazImrelegényafestő

mögött.
A pajtacsakugyanottsárgállottmárafestővásznán.

Még a lombos nagy diófa is ott állt.
Aképazöregnekistetszett.
— Nojólvan,— mondotta— csináljanakbelőlemakár-

mibolondot.Atanítóúrkedvéértmegteszem.
Fölállottésaszobafeléindult.
—.Addelőazünneplőruhámat,—mondtaafeleségének.
— Nemkellfelöltöznie,— szóltafestő— hiszencsak

afejetfestemle.
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— Fejemet?Hátaztánmilyenleszekénkéz,megláb
nélkül?
Intettemafestőnek,hogyhallgasson.
— Úgylesz,bátyám,— mondottam— minthaazablak-

bólnéznekifelé.Akiazutcáróllátjakigyelmedet,nemlát-
hatjasekezét,selábát,igaz-e?
Eztmegértetteazöreg,deazértmégisbementésfel-

öltözöttazünnepiruhájába.Azölelkeúgydiktáltaezt:
halefestikaruháját,hanem,mégiscsakünnepazazóra,
amelybenmegörökítik.
Leültakarosszékbeésmozdulatlanulmaradt.Átengedte

magátafestésnek.
Azudvaronáhítatoscsend.Afestőbiztosésgyorskézzel

kerekítimegavásznonafejhatárvonalait;azorrot,szemetés
bajusztfölárnyékolja,a fejetvadgesztenyeszínű sötéttel
mázoljakörül.
— Mánkezdődik,— jegyzimegacsizmadiaakerítésen

áthajolva—demégnemformája.
Afestőcsakhamarmegpirosítjaazarcotésmegfehéríti

ahajat.A ráncokmégnem látszanak,színfoltazegész,
deazértmárazöregKevinéösszecsapjaakezét.
— Jaj nekem, ilyenvolt ezelőtthúszesztendővel!

AzöregKevinem bánja,akármilyenvoltezelőtthúsz
esztendővel;nyugodtanpipázikakarosszékben.
Anézőegyretöbbéstöbbazudvaron.
Bozókinéisbetér.Szomorúkissoványasszony.Nem'

tudom,miértvanmafeketeünnepiruhában,deabbanvan.
A többiasszonyféle,habepillantis,csakhamaradolgára
siet.Azazegyottmarad,néziaképetfigyelemmel.
— Mitfizetnekérte?— tudakozzasuttogva— mennyit

fizetnek?
— Nini,taláncsaknemakarjamagátlepingáltatni?
— Oh,Istenmentsen,dehogyis,csaképpenkérdem.
— Semmit,— feleliKeviné— semmitsefizetünk,

csakamagamulattábólfestiazuramat.Deúgy-emáris
formádzik.
— Megnebillentsekendafülit,— szólakerítésenkö-

nyöklőcsizmadia—mostaztkenik.
Tartja az öreg a fülit nyugalmasan.

A csodálkozás nőttön-nő. Alig egy negyedóra múlva
csupabámulásésnevetésazudvar.
— Ilyen,éppenilyen!
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— No,kendkétszervanavilágon,Kevibácsi,—
mondjaacsizmadia.— Hakészlesz,felakasztjákkendet—
jegyzimegabakter.
Erremárazöregetiselhagyjaanyugalom.Fölkelés

odatotyogaképhez.Afejétpróbálja.
— Ilyenvolnék?— motyogjajókedvűen— no,ilyen

vagyok.
— Mégnemegészen,— feleliafestő— holnapmegint

eljövök.Holnapramegszáradésaztánjöncsakabitüm.
— Mijön?
— Nohátaszurok.Bekenemitt-ottszurokkal.
— Engem?
— Nem kendet,no;csakazárnyékát,hogymélyebb

legyenaszeme,bátyámuram.
AzutcánBozókinéjöttmindenüttasarkunkban.
— Lelkem, jó uram, — szólalt meg a hídnál.

Aztán,hogymegálltunk,összetetteakétkezét.
— Szépenmegkérném,édesképcsinálóuram,hogyaz

énkisleányomat,azIlonkát...
— Nem tudom,lesz-eráidőm,— feleltafestő.—

Melyikakisleánya?
— Meghalt,lelkem,meghalt,— mondjaazasszony

könnyekbenfürdőszemmel.
— Egyetlenleányavolt,— magyarázom,hogyannak

elfulladottaszava—szépkiskékszeműteremtés.
— Olyan,olyan—mondjaazasszony.
— Bajosdolog— mondtavállátvonvaafestő.—

Vanvalamifotográfiája?
— Dehogyvan,lelkem tekintetesuram,hiszenéppen

azértszeretném,mertnincsen.
Hogy aztán együttmentünk hazafelé,elmondtam a

festőnek,hogyakisleánynemcsakazanyjánakvoltkedves,
igazánalegkedvesebbkiskékszeműszőkeleányvoltafaluban.
Torokgyíkragadtaelszegénykét.
Aztánmásrafordultabeszéd.Avadászatrólbeszéltünk.

Nálunkazidénsokavadkacsa.Estefelékiisvittemafestőt;
csónakraültünkéslestünkanádasbanvadkacsára.
A festőnem akartvadászni;anádasnakazestiképét

figyeltemeg;anapnyugvástanáderdőn.
Egyszer,ahogyelhallgattunk,aztmondjaafestő:
— Hasonlítottazakisleányazanyjára?
— Éppenolyanlettvolna,hamegnő.
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— Próbálokvalamit,— szóltjókedvűen— megfestem
aztazasszonythétesztendősnek.
— Lehetségesvolna?
— Hogyne!Ahajaszőkébblesz,aszemenagyobbés

kékebb;aszemöldökétvékonyabbrafestemésemeltebbre,az
arcátmeggömbölyítem;vagysoványvolt?
— Bizonyolyanvékonykismadárkafélevoltaz.
— Mindegy!Azarcabizonyárateltebbvolt,azállacs-

kájafejletlenebb,azarcbőreátlátszófehérésanyakacskája
vékony.
Ésnekiállottmásnap,hogyaholtgyermekarcképét

megfesse.
Azanyjaültbuzgónsnem isigentudta,hogymiért.

Csakazttudta,hogyhaül,megkapjaaleányaarcképét.
Háthogyneültvolna?
Mikoraztánaképelkészült,afestőegynagyzöldken-

dőbőlrámátrögtönzöttköréjesodaszólítottukazasszonyt
Azasszonyránézettaképtesegyszerrekiömlötteka

könnyei.
— Hátráösmer?—kérdeztemmeghatottan.
— Hogyneismernékrá,tanítóuram,— felelte— pedig

szegénykenagyonelváltozottottamásvilágon.

ANAGYEFF

Valamelyikínségesesztendőutántörténhetett,hogya
gazdákösszeadtakegy-egyvékagabnátésfölraktákaz.
iskolapadlására.Attólkezdveakinektélenvagytavasszal
elfogyottakenyere,aközösgabonábólvettkölcsön.Mostis
ígyvan.A kölcsöntcsapvaadják,tetézvekapjákvissza.
Amitacsapófaleviszavékáról,azakamat.Hátezami
takarékpénztárunk.
SzentMihálynapjánvanaközgyűlés.Akkoraziskola

tájékajövő-menőemberekkelnépesülmeg.Kiegyzsák
gabonáthozahátán,kifelet.Törlesztenek,vagyegészenis
kifizetikazadósságot.
CsakazegyTóthAntaljönüreszsákkal.
Mindenkitudja,hogyőtanyáronajégcsúfoltameg.

Őazegyetlenakinembiztosított.
— Majdbizony— mondotta— kétforintotadoka

cekurálásért.Eddigsebántottajég,ezutánsebánt.
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Ésmegitta.
Persze,mikorajéglecsordultazégből,ugyancsakhaji-

gáltaazudvarraabaltát,megmindenélesszerszámot,dea
jégesőnemijedtelattól.
A kisbírókimérinekiakétvékabúzát,három véka

rozsot.Énaddigazírástkészítemmeg:
Alulírottkétvékabúzátmegháromvékarozsotvettem

kölcsönbeaközségmagtárából.Egyévmúlvamegadom.
Ennekalájakellírni.Többnyirekeresztjegyetírnak.

Vanolyan,akiaztsemír,csaképpenmegérintiatollszárát,
aztánénírokhelyette.Ezazérintésszent.Azilletőneklelke
átszállatollbaésbennevan,míganevétleírom.Sohanem
történtmeg,hogyvalakimegtagadottvolnailyenaláírást.
Tóth Antaleddig szótlanuléskedvetlenülállottaz

emberekközött.Szélesbölényarcánlátszott,hogymeg-
alázottságotérez.Deahogyodatámasztjákazsákjátafalnak,
fölemeliafejét.Körülpillantésaztmondjakevélyen:
— Aláíromanevemet.
Valamitízembertib-lábésbeszélgetaziskolában.

Aszóravalamennyienelhallgatnak.Akisbíróisbeledöfia
lapátotagabonahalombaésapipájátelővonja.Közelebb
lépazasztalhoz.Lássukno!Bizonymégkitudódik,hogy
TóthAntalírástudóember!
Odatolom apapirostTóthAntalelé.A tollatismeg-

mártomésodanyújtomneki.
TóthAntalünnepimozdulattalvesziátatollat.Az

ünnepimozdulatánaztértem,hogymáralevegőbenelőre
hozzáillesztiazujjait.Aztánmegúgytartjaatollat,mintha
szivarvolna.
Apapirosranéz.
— Hagyülökle! — mondja.— Állvanem tudok.

Otthagyomaszéket.Leül.Abajuszátvégigsimítja.
Akétkönyökétazasztalrateszi.
— Hováírjam?—kérdeziadologhozillőkomolysággal.
— Ide,—mondom—azaljára.
Megmártjaatollatnagyóvatosanésatollnakahegyére

pislog.Hogymitnézrajta,nem tudom.Talánatinta-
cseppetnézi.Egyolyanmozdulattal,aminővelazázottkala-
potszoktákmegsuhintani,leföccsentiatintátoldaltapad-
lóra,aztán megintnekikönyököléslassan,vigyázva,a
papirosbanmegakadozva,leíregyvastag kamójúmeredt
nagyTbetűt.Aszárátalulrólfölfeléhúzzaésegypindurka
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pántlikátcsinálrá.Azígymegmunkálthórihorgasbetűvel
megelégedettneklátszik.Fölisvesziabalkezévelapipáját,
egyetszippant,ésújraleteszi.Azóbetűhasonlóképpen
lesikerül.Igaz,hogyaTbetűhözképestolyanpiciny,mint
atoronyhozképestahordóabroncséssemmiösszetarto-
zandóságnemmutatkozikakettőközött,deazértjólvanaz.
FodorAndrásegyaujnya!szóvalésfejbiccentésselfejezi
kiráazelismerést.
A pipákmegazarcokfigyelemmelhajlanakazasztal

fölé.Tóth Andrásazonban nem ügyelrajok.Harmadik
betűnekmegintegyirtózatosnagyTbetűtkanyarít,szinte
megsercenbeléakalamus.
Nodeittmegisáll.
Néz.Vakarintegyetatarkóján.
Megmártja,kiföccsentiatollat.Színtelenszemerámered

apapirosra.
Újramárt,megújraföccsentésújranézanélkül,hogy

továbbírna.
— No,— fakadkiabakter— haavégömetérzőm,

kendethívomelvégröndöletírnya.
— Haaddigbenem állvalahovaíródeáknak— teszi

hozzáIstenes.
Tóth Antalbelevörösödik anagy gondolkozásba.A

homlokánkesze-kuszaráncoktorzolódnakössze.
— Szentjenelégyön,— mondjaatollatmérgesen

lecsapva—elfelejtöttemanagyefföt!
Sfölkelésúgyelsietaziskolából,minthahajtanák.

*

Úgyoktóbervégefelétörtént,hogyBuruczAndrás
megbíztaFodort,hogyhamáravárosbamegyén,hozzona
fiánakegyabc-skönyvet,afeleségénekmegvalamiorvos-
ságot,ostyátishozzá,megahordókkiföstüléséreislógot.
Fodormegisérkezikeste.Rakjaakönyvetmegaz

orvosságotazasztalra
— Hátazislóg?—kérdiBuruczAndrás.
— Tyhűjazáldóját,— feleliFodor,föllebbtaszítvaa

homlokánakalapját— úgyelfelejtötteménazt,mintaTóth
Antalanagyefföt.
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BOLONDTATÁRY.

Egypáresztendővelezelőtttörtént,éppenkarácsony
napján,hogy Dunamonostorközség behavazottfőutcáján
egyfurcsakülsejűésmégfurcsábbviselkedésűúriember
jelentmeg.Elszántésgőgösarcúembervolt.Szemében
haragos,sötéttűz lobogott.Különös szabású,de ele-
gánstélivadászruhátviselt.Kezébensárgakisbőrtáskát
hozott.
Senkisem tudta,honnancseppentideazidegen.Elve-

zettettemagátaközségházáraésparancsolóhangonrárivallt
abíróra,hogy vitesseátcsónakon Dunafüzesre,amely
faluszembenfekszikMonostorral,afolyam másikpartján.
Ezazonbanképtelenkívánságvolt,aDunánjavábanzaj-
lottajégésafalubannem akadthalászember,akiegypár
forintkedvéértkockáratettevolnaéletét.Azúrekkor
nagyharagragerjedt.Mérgébennemcsakaparasztbírót,
hanemajegyzőtistegezte.
— Mifélehitvány nép lakik ebben afaluban?Hát

magyarokvagytokti?Hátférfiakvagytok,hogyannyira
féltitekarongyoséleteteket?
Aderékmonostoriaknemtudtakerremitválaszolni.
— Kittiszteljünkazúrban?—kérdeztevégülabíró.
— Tatáryvagyok!TatáryGida!
— A bolond Tatáry?— szaladtkiönkéntelenüla

jegyzőszáján.
Azidegenfélelmetesenkacagott.
— Igenis,abolondTatáry! A dunafüzesiföldesúr!

Mostmártudjátokanevemetésaztistudjátok,hogya
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bolondTatárymindigmegszoktatenniazt,amitegyszer
afejébevesz...Énafejembevettem,hogymaátevezeka
zajlóDunánésátisfogokevezni...
A szívesolvasóbizonyáraugyancsakismeriaTatáry

nevét.Mindenújságolvasóismeri,merthiszenesztendőkön
átalapokállandórovatotvezettekTatáryviseltdolgairól.
Acikkekrendesenígykezdődtek:
Avakmerőbravúrjairólismertmagyarsportember...
Ővoltaz,akiegyszerpárbajrahivattaegydragonyos-

ezredegésztisztikarát,azezredestőlakadétig,mivelafalu-
jánátvonulóezredelégkíméletlenülfeltrombitáltaőthaj-
naliálmából.Egyszermegbeszálltamargitszigetihelyi
hajóbaésmivelagőzösÓbudárament,Tatárynakpedig
azAkadémia-térenvoltsürgősdolga,revolverrelakezé-
benarrakényszerítetteakapitányt,hogyforduljonvissza
aDunaközepén.Többesztendővelezelőttperbekeveredett
Dunafüzesközségével,akkorfelfegyvereztebéreseit,roham-
malelfoglaltaafalutéskitűztecsaládilobogójátafalu-
házára.Gondolom,ugyanabban az esztendőben történt,
hogyalapoknyílttérirovatában— nem tudom mármi
okból— legyáváztaazeurópaivívóbajnokokszövetségének
összestagjait.Hogyavendéglőbenhangosanviselkedőket
revolverlövésekkelszoktaildomosságrainteni,hogyagyors-
Vonatonmegszoktahúzniavészféket,havalamelyikneve-
letlenútitársalevetetteakabátját,vagyacsizmáját,hogy
specialistamegvadultlovak megfékezésében,aszfaltbetyá-
rokmegalázásábanésmindenneműárvíz-éstűzvészügyek-
ben,aztmindengyerektudja.
AbolondTatárynevénekolyanfélefélelmeteshangzása

volt,mintatigris,vagyadinamitszónak.Nem lehettehát
csodálkozni,hogyajámbormonostoriaknemigenörültek
avendégüknek.Tatáry közben pattogvaésfenyegetőzve
jártfel-aláafolyampartján.
— Tudjátok,mivanebbenaszatyorban?— rikácsolta,

miközbenmeglóbáltakezébenasárgabőrtáskát.— Melinit.
Azértszereztem,hogyfelrobbantsam adunafüzesihegyet,
melyelzárjaházam előttakilátást...Haméregbehoztok,
hátalevegőberöpítem azegészfalutokat!Ilyenpernahaj-
der-fészeknem isérdemlimeg,hogyrajtalegyenMagyar-
országmappáján!
Miközben Tatáry így garázdálkodott,egy úriember

közeledettabehavazottmonostorinyaralókfelől.Azújon-
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nanérkezettiselégfeltűnőalakvolt.Acsikorgóhidegben
könnyűselyemsapkátésnyáriruhátviselt.Kabátjanyitva
volt,mellénynem isvoltrajta.Melleolyandomborúvolt,
minta kazán.Hosszú gémnyakán kötélvastagságú inak
feszültek.Kopaszranyírottfejealigvoltnagyobbkétössze-
tettferfiökölnél.Zárkózott,komorésszögletesarcábólkét
parányi,szúrósszem csillogottelő.Idősebb embervolt
már,deazértolykeményenéspeckesenmozgott,mintha
acélrúgóktartanákösszetagjait.
— EzazúrakaráltalmenniaDunán?— kérdezte

azújonnanérkezett.—Majdénáltalviszem!
Tatáry,akinek életbolcseségeaniladmirarielvében

összpontosult,fagyosan bólintotta fejével.A halászok
pedigsietvevízreeresztettekegybárkát,azutánevezőket
megcsáklyáthoztak.
— Mehetünk!
Tatárymégjóformánelsem helyezkedettazülésen,

mikoragémnyakúmárnekifeszültacsáklyánakésbele-
lódítottaacsónakotajégtáblák közé.A bárkaminden
bordája megroppant,Tatáry megingotthelyén és jeges
vizettöröltlearcáról...A kopaszfejűottállottahajó
faránésszintedémonierővelhajtottaelőreabárkát.Most
elkaptaőketazáréssodorvavittetovább.Márvagyszáz
lépésnyirelehettekaparttól...
— Hohó!— kiáltottaTatáry— hiszenmagaengem

lefelévisz?ígyMalomszegrejutunk,nemFüzesre.
A gémnyakúnem válaszolt,hanem letetteacsáklyá-

játéslevetetteakabátját.Talánmelegevoltakriminális
téliidőben.Kabátjátgondosanösszehajtogatta,majdkivette
kurtamatrózpipájátésrágyújtott.Aztánnyugodtanszembe-
ültTatáryval.Azmegnövekedőharaggalnézteminden
mozdulatát.
— Megbolondultmaga?— fakadtkivégültürelmet-

lenül.—HiszenígyleúszhatunkaVaskapuig.
A másik megintnem válaszoltcsak egy hatalmas

füstmacskátfújtTatáryszemeközé.
— Hallja,velem nepackázzon— pattantfelhelyé-

rőlTatáry.— Tudja,hogy kivagyok?Tatáry vagyok,
TatáryDunafüzesről.
Amásikekkorkivetteszájábólapipátésnyájasmosoly-

lyalmondta:
Téged isbolondnak mondanak az emberek? Akkor
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azénemberem vagy.Engem hétesztendeigtartottakfogva
a Lipótmezőn. Az éjjel azonban kiszabadultam.
Tatárymeghökkenvemértevégigazidegent.
— Hétévig voltaLipótmezőn?Hiszen jó révészt

választottam!
— Holtomigottfogtakvolnaanyomorultak,haaz

elmúltéjjelmegnem fojtomazápolótéselnemvágoma
doktortorkát...
— Atorkát?
— Megérdemlikeztakisbüntetést!A jövőtavasszal

megkegyelmezeknekik,akkorkiásom őketésújraföltá-
masztommindakettőt.
Agémnyakúekkorfölkeltésmagasztoshangonmondta:
— MerténSajtárvagyok,avizekistene.Húszezer

esztendővelezelőttszülettemésméghúszezerévigélhetnék,
haagazCsám-Páz,afelhőistennemüldözne...Ővesz-
tegettemegadoktorokatis.
Tatárykezdtemagátigenfurcsánérezni.Ezazember

sült bolond, láthatóan a veszedelmes fajtából. ..
Avizekistenemosthangosanfelkacagott.
— Hehe!MostvéglegkiszabadulokCsám-Pázkezé-

ből!Tudod,hogyan?A vízalámerülökésmegfagyok.
Atavasszal,haengedajég,énisfelolvadok...Nyáron
nincshatalmafölöttem afelhőistennek.Énmárhúszezer
évótamindigajégközttelelek...Ennekköszönhetem
erőmet.HétévvelezelőttakkorfogtakelCsám-Pázpribék-
jei,amikoréppenaDunábaakartammenekülni...
Abolondembermegintfelugrott.
— Vetkőzzle!—kiáltottadörgőhangon.
— Minek?—kérdezteTatáry.
— MagammalviszlekaDunába.Majdmeglátod,milyen

kellemestéliálom esikajégalatt!Atavasszalfelköltelek.
Húszezerévigfogszélnivelemegyütt!
Azőrültnekivetettemagátacsónakfalánakéserősen

himbálnikezdte.
— Üljletüstént!— kiáltottaTatáry.— Üljle,vagy

hozzádvágomamelinitestáskát!
— Idevele!— UjjongottSajtár,avizekistene.—

Idevele,hiszenénnemcsakavíz,hanem atűzisteneis
vagyok!Semmitsem szeretek annyira,mnta lobogó
lángot,a robbanó puskaport!Hátmég a dinamitot,a
melinitet!Tartsadatáskát,majdénráütökacsáklyával!
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Tatáryijedtenrejtetteamelinitetazülésealá.Ezzel
afutóbolonddalnem lehetbírni.Hanálavolnaarevol-
vere,akkorlelőhetne...Denincsnálasemmifegyver,
csak egy körömvágó bicska!Aztmondják azonban,a
legdühösebbbolondoniskilehetfogniravaszsággal...
Megkellpróbálni.
— Sajtár,tehatalmasisten,örülök,hogyszerencsém

lehethozzád!— mondtaTatáry édesfuvolahangon.—
Ésboldogvagyok,hogymagaddalakarszvinnihullám-
birodalmadba!Hiddel,évekótanincsismásvágyam,
minthogyegyszeregyteletaDunajegealatttölthessek...
Álmodozvaúsztatniahűvösjégtáblákalatt,vidám halacs-
káktársaságában,milynagyszerűlehet!
— Nos,akkorgyerünk!— mondtajókedvűenSajtár

isten,miközbenaladikpárkányáralépett.
— Eredjelőre,majdénrögtönkövetlek!— biztatta

mosolyogvaTatáry.
Erreazörültiselmosolyodott.
— Tatáry,tebeakarszcsapni!Nem szégyenledmaga-

dat,egy istennelígy komiszkodni?Haistenfélő ember
volnál,akkoralázattalkövetnéd parancsomat...Én pedig
aztparancsolom,hogygyerünkegyütt...Legcélszerűbb
lesz,hamegfogom atorkodatésfelfordítom acsónakot.
Nemgondolod?
AzőrültakarmaivalTatárytorkautánkapkodott.
— Nagyon helyes!— örvendezettTatáry,miközben

sápadtarccalmeghátrált.
Aztánegyszerreahomlokáraütött.
— Ni!— mondta— milyenfeledékenyisvagyok!

Hiszennekem egypercrehazakellmégugranom,hogy
agazdaasszonyom nevárjonhiábaavacsorával...Hatalmas
Isten,kérlek,menjünktánmégisDunafüzesre!Temegvár-
hatszacsónakban,énegypercrebeugromakastélyba,deaz-
tánrögtönvisszajövök...Meglátod,rögtönvisszajövök!
Abolondemberelkomorodvaráztafejét.
— Ejnye,ejnye,a te viselkedésed nagyon gyanús!

Telóváakarsztenniegyilyenhatalmasistent?Tenemlehetsz
közönségesember!Taláncsaknem tevagyakakasember?
Tízezeresztendővelezelőttmegjósoltáknekem,hogymajd
eljövendahatalmaskakasember,kinekvakengedelmes-
séggeltartozom ...Monddmegőszintén,nem tevagya
kakasember?
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— Megfogtalak,bolond!— ujjongottmagábanTatáry.
Azzalfölkeltahelyérőlésmagasztoshangonmonda:
— Temondád,énvagyokahatalmaskakasember!
— Hátakkorkukorékolj!
Tatárykukorékoltésaztmondta:
— Mostmártudod,kivagyok.Parancsolom tehát,

hogyvigyélDunafüzesre!
Azőrültengedelmesenkezébevetteacsáklyátésa

partfeléirányítottaacsónakot.Közbenfélénktisztelettel
sandítottTatáryfelé:
— Hatevagyahatalmaskakasember,akkorhadd

halljammennyeihangodat!
— Hiszenhacsakezkellneked!— gondoltaTatáry.

A dunafüzesiparton összecsődültek azemberek.Valami
nagyonfurcsadolgotláttak.Csónakközeledettajégzajlá-
sonát,acsónakorránegyingujjravetkőzöttemberállott,
afaránpedigegymásikember,akiszakadatlanulkukoré-
kolt,közbenégfeléemelteorrátésakétkarjávalcsapko-
dott,mintkakasaszárnyával...
Mikormárelérték apartot,Tatáry egyszerreabba-

hagytaakukorékolástésegyhatalmasugrássalkünnter-
mettapartijégen.Akkortekintettcsakvissza,mikormár
fennvoltatöltésen.
A bolondéppenújratömteapipáját.Mikorfarkas-

szemetnézettTataryval,a furcsa merev arcán különös
mosolyvonultvégig.Mostudvariasanmegemeltesapkáját
ésígyszólt:
— Engedjemeg,Tatáryúr,hogymostmárkomolyan

bemutassam magamat.RankóBenőnyugdíjassorhajóhad-
nagyvagyok...AzérthoztamöntátaDunán,mertmeg
akartam győzni,hogy akadhatember,akimég jobban
szimuláljaabolondot,mintön!
Szóltéscsáklyájautánnyúlva,eltaszítottacsónakját

aparttól...
A párbaj,mely harmadnapra a kétúriemberközt

lefolyt,sokkalártatlanabb volt,semhogy érdemesvolna
részletesebbenmegemlékezniróla.

(1905)
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AZUTOLSÓÚRIEMBER*

Éjfélutántaxiálltmegarácsoskapuelőtt.Egykövér
fiatalúrlebbenkikönnyedén.Olyannagyborravalótadott
asofőrnek,hogyazjóideighitetlenülbámultaatenyerét.
Azutángáztadott,akocsielvágtatottazéjszakában.
A fiatalúrbelépettasötétkertbe.Hajandonfőttvolt,

szmokingotviseltés vastag szivarttartotta szájában.
Hollódoktorvolt,anagyHolló,azOmegarendezője,világ-
márka.Bankettrőljön,aholújnagyfilmjének,Lukrézia
Borgiánakvilágsikerétünnepelték.Kicsitfelöntöttagaratra,
decsakkicsit,éppenannyira,hogyszépnektaláljaazéletet
ésszeietiazembereket.
Akaputólavillabejáratáigtizenötlépés.Atizediknél

hirtelenmegálladoktor.
— Halló!Miaz?Vanottvalaki?
A futórózsa-lugasbancsakugyansötétárnyékül.Most

bizonytalanulfölemelkedikésnémánmeghajol.
— Kicsodamaga?Mi?
— AsztalosGyörgy,mély tisztelettel— rebegiaz

árnyék.
— Ésmitakarittalugasban?
— Gondoltam,nem ártoksenkinek,haittvárom meg

areggelt...
—Szóval,hajléktalan?
— Arégilakásombólkikellettmennem,újatmégnem

találtam...
— Miafoglalkozása?
— Komornyikvagyok,jelentemalázattal.
— Kinekakomornyikja?
— Pillanatnyilag senkié.Mert,kérem,akomornyik-

pályalehetőségeinagyonmegcsappantak.Egykomornyik
csakúriembertszolgálhatésholvannakmaúriemberek?
— Talán elköltöztek agólyákkalegyütt...Deerről

éntöbbetisszeretnékhallani.Jöjjönvelem,Asztalosúr.
Kulcsotveszkiazsebébőlésaddigdöfködiazajtót,

mígbelenem találazárba.Odabennkaparászgatafalon,
majdvillanykapcsolókattan,mégegyajtóésmég egy
kattanás,végülpazarulvilágítottnagy szobában találjuk
magunkat.

*PestiHírlap1941december25-ikiszámából.
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— A házatnemrégibenvettem,— mondjaHolló—
egyelőrecsakalegszükségesebbbútorokatszereztem be.
(A legszükségesebb bútorok köztvan egy életnagyságú
bádoglovagésKolumbusSantaMariájánakkisebbítettmása.)
Aházigazdaagyöngyszínűködfelhőnát,melyaszeme

előttkavarog,pislogvaszemléliavendégét.A magas,szi-
kárember,lehetvagyötvenéves,egybőrgallérosposztó-
kabátotvisel,minőtalondoniszabókkizárólagcsakkon-
tinentálisangol-imitátorokszámárakészítenek.A házigazda
egyébkéntmegszeppen,mertAsztalosuramfeltűnőenhason-
lítHolló egykoriosztályfőnökére,szakasztottolyan szi-
gorúésigazságos.Deazértbrandyttöltneki.
— Teháthogyanisvanadologakomornyikokkal?

Aztmondja,nehézelhelyezkedni?Pedigénúgytudom,
avárostelivanújgazdagokkal,azokbolondulszórjáka
pénzt...azilyeneknekbizonyárakomornyikiskell.
— A nagyságosúrúriembereknektartjaazújgaz-

dagokat?
— Látom,hogymaganem.Vájjonhányőskellahhoz

éshánymillió,hogymagánakvalakiúriemberlegyen?
— Bocsánat,nem aszületésésnem avagyonteszi

azúriembert,hanemajellemésazértelem.
— Eztszépenmondta,Asztalosbácsi,demostmagya-

rázzamegnekem,mirevalótulajdonképpenazúriember?
— Semmiresem való.Gyakorlatihasznanincs,miként

semmineksincs,amiszép,nagyszerűésegyedülálló.Mi
hasznavanarózsának,aszivárványnakvagyazorosz-
lánnak?Hasznosakrumpliésazigásló...A társadalom,
kérem szépen,kevésszámúluxus-emberttenyésztkimagá-
ból,akiknekazakötelességük,hogybizonyoskipróbált
ésbeválttörvényekszerintéljenek,viselkedjenekésgondol-
kozzanak,őkkövetendőpéldagyanántlebegnekatömeg
fejefölött,perszesenkisem követiőket,deazértmégis
jó,hogyvannak,mertegymagasabbrendűéletlehetősé-
gétvetítikbeleavalóságba.
— Aztmondja,kiveszőbenvannak?
— Azthiszem,márkiisvesztek!Amaikornem tűr

úriembereket.Nem akarsemmit,amiegyéni,semmit,ami
különbözikazátlagtól,aminekritkaságibecsevan.Köte-
lezőaz,amiordinaré.Ordináréemberekperszeazelőttis
voltak,deakkorszegyeitek ésletagadták magukat.Ma
azonban divatot,meggyőződéstésvilágnézetetcsinálnak
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önmagukból.Ordinárénaklenniszentjog,sőtkötelességis.
Azelsővilágháborúidejénegyszerrerepedésmentkeresz-
tülazemberiségen,nemtudom,miértéshogyan,deazurak
úgykezdtekviselkedni,mintacselédek...
— Ezzelszembenakadnakcselédek,akikúgyvisel-

kednek,mintazúriemberek.
— A nagyságosúrmulatságosnak találja,hogy én

olyankomolyanveszem azúriembert.Tessékelhinni,ez
nem sznobság,hanem kétségbeesettragaszkodásazélet-
hez.Mert,kérem alázattal,igazikomornyik csak addig
lehet,amígigaziúriemberlesz.Mindenfoglalkozástlehet
többféleképpenfolytatni:lehettökéleteséskontármódon.
Annak,hogyvalakitökéleteslegyenakomornyik-szakmá-
ban,vannakkülsőésbelsőfeltételei.Akülsőkközétarto-
zikatökéletesúriember.Énpedigvagyigazikomornyik
vagyok,vagyegyáltalánnemvagyok.
— Mikorvetteészre,hogyelfogynakazúriemberek?
— Amásodikgazdámnál.Azelsőmeghalt,amásodi-

katottkelletthagynom,mertfeleségülvettegytáncosnőt.
— Na,nerémítsenmeg.Úriemberneknem lehetköze

táncosnőhöz?
— Hogynelehetne,nagyonislehet,hiszentáncosnők

azértvannak,hogyazúriembereketmulattassák.Defele-
ségülvenni?!Ezolyan ízetlen túlzás,minthavalakia
cukrászműhelybenvennelakást,mertkedveliazédességet.
— Magafilozófusésmégisvannakelőítéletei?
— Hogynekem vannak-e,azegyáltalánnem fontos,

úriemberazonbannem lehetelőítéleteknélkül.Aztmond-
hatnám:azúriembernemegyéb,mintelőítélet.
— Hányhelyenszolgáltmég?
— Mindösszemégnégyhelyendolgoztam.Desehol

sem voltmaradásom.Azelsőtazérthagytam ott,mert
tettenértem,mikoraleveleim köztturkált.Azzalgyanú-
sított,hogyhasznothúzokabevásárlásokbólésbizonyíté-
kokatkeresett.
— Remélem,nemtalált?
— Az,kérem,hogyegyszegényháztartásialkalma-

zottmegrövidítiagazdájátegypárpengővel,nem fontos
dolog,sőtnem isellentétesacselédmorállal.Dehaegy
előkelőúrúgyviselkedik,mintegyrosszcseléd,akkorsem-
mivétesziazúriosztálylétalapját.
— Kivoltazillető?



222

— Pardon,neveketnem említek,ő nem voltigazi
úriember,deénigazikomornyikvagyok,tudokhallgatni.
— Ésamásodikatmiérthagytaott?mertfölteszem,

aztismagahagytael?
— Megcsaltaatulajdonfeleségét...
— A feleségét?Ésmagaazért?Nahallja!Hátmár

aztsemszabad?
— Úgy,ahogyanuraságodgondolja,úgyszabad,de

agazdám máskép csalt.Pénzzel.Egy örökségen kellett
osztozniokésakkor— no,dejobb,hanembeszélünkerről
ahitványságról!
— Ésaharmadik?
— Őhercegvolt.
— ÉsmégsemVoltúriember?
— Kétévigmegesküdtem volna,hogyazországelső

gavallérja,mígbelenem keveredettapolitikába.A leg-
radikálisabbpárthozcsatlakozott,csakazért,mertminden-
áronérvényesülniakart.Vaduluszítottaválasztóit,szította
atömegkapzsiságátésgyűlöletét.Meggyőződtem,hogycsak
félreértésbőlherceg.Nem hiszsemmiben,sem politikában,
sem anépben,legkevésbbéönmagában.Haahercegnem
hiszimagáról,hogyúriember,akkorénmiérthigyjem?
— Teljesenigazavan.Ésazutolsógazdája?
— Félévvelezelőtthagytamel.
— Azok?
— Összeveszetta feleségével,amiben a méltóságos

asszonyvoltabűnös,—azutánmegintkibékültvele.
— Hiszenezszép!Kereszténytürelem.
— Igen ám,de az apósnak harmincezerpengőjébe

kerültakibékülés.
Hollódoktorebbenapillanatbanakkorátásított,mint

egyhímoroszlán.Akomornyikészrevette,hogyazablakon
márbenézakékhajnal.Rögtönfölkelt,fogtaakalapját.
— Bocsánat,megyek,anagyságosúrnakisjólesz

lefeküdnie...
Hollófölemelteamutatóujját.
— Várjonmég.Eszembejutottvalami.Nekem mos-

tanábanelégtisztességesjövedelmemvan— sőt,nemtaga-
dom:nagyjövedelmem van,— deazértmégisúgyélek,
mintegycigánybrácsás,alakásom pedigvalóságosistálló.
Pedigjóvolna,havalakirendettartanaitt...magamost
állásnélkülvan...
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A komornyikfelkaptaafejét:—Hogyéntalánbeáll-
jakidekomornyiknak?Nem,nem,—aznemlehet...
— Ésugyanmiértnem?Szeretném,haőszinténmeg-

mondaná,miértnem lehet?
Asztaloselőszöracipőjehegyétnézte,majdakalapja

bélését.Deaztánhirtelenfölemelteafejétéselszántan
mondta:
— Bocsánat,de valaki,akihajnalban együttpálin-

kázikegykomornyikkal,aznemúriember!
Szólt,komorarccalmeghajolt,majdnesztelenléptekkel

kiosontazajtón.



HELTAIJENŐ
1871-

PAPIROS

Gyermekkorom ótarajongokatisztapapirosért,azúj
tollért,azép ceruzáért,aszeplőtlen tollszárért,azírás
szerszámaiért.Szenvedélyesengyűjtöm ötvenévóta.Meg
sem merem számlálni,hánytucatérintetlenceruzát,hány
szűzirkát,füzetet,notesztésblokkothalmoztam garma-
dábaíróasztalom ésszekrényeim sötétfiókjaiban.A papi-
rosrólnem isszólok.Titkosraktáraimbanszázmegszáz
mindenféleeredetű,nagyságú,minőségűésszínűívsimul
egymásra szentérintetlenségben.Van közöttük francia,
vagynémet,spanyoléshollandi.Vettem papirostLondon-
banésZürichben,Konstantinápolyban,Szófiában,Milánó-
ban ésBécsben.Fehéret,sárgát,halványzöldet,finomat,
durvát,nagy papírkereskedések csillogó kirakatábólválo-
gattam,azutcáncsaptam lerá,vagyhomályoskisboltok
cipeltem hazaavilágmindenrészéből,mintoroszlánvadász
azexotikuszsákmányt,tudóskutatóavadtörzsekmérge-
zettnyilaitésfejdíszét.
Eztarengetegpapirostazértvásároltam,hogytele-

írjam.Elképzeltem,hogy előveszem avadonatújtollszá-
rat,beleillesztem azújtollat,belemártom akéktintába
ésamakulátlanpapirosraversetírok.Regényt.Színdara-
bot.Megírom összesműveimet.Reggeltőlestigírok,éjfél-
tőlhajnalig,januártóldecemberig,koraifjúságomtólmai
vénségemig,fáradhatatlanul.Amieszembejut.
Taláneszembeisjutottsokminden,devalamiszemé-

remérzésminduntalan lefogta kezemet.Miértén? Miért
nem más,bátrabb,különb?Rámeredtem apapirosra.Olyan
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hófehéren,olyanszűzenfeküdtelőttem,védtelenül,kiszol-
gáltatottan!Nem vittráalélekarra,hogymegbecstele-
nítsem.Pedig kellettemagát,fölkínálkozott.A fehér,a
sárga,azöld,akockás,avonalzott,amerített,azangol,
afrancia,azegésznemzetközihárem...gyere,ittvagyok!
Megálltam hősiesen,ötven év alattalig egy tizedrészét
pusztítottam el:gyűl,gyűl,fenyegetően gyűla papiros
ésfenyegetőenfogynakapercek...
Remekművekhelyettegykispapírkereskedésthagyok

azutókorra.

FIÚK!

Érettségitalálkozók.
Nem atízéves,nem a húszéves.Osztálytársaimmal

érettségivizsgánk negyvenötödik évfordulójátünnepeltüki
Haugyanünnepaz,hogymegvénültünkéselfelejtettük
mindazt,amitvalamikortudtunk.Eztnem lehetletagadni.
Amikorkiterítettük azasztalraarégiértesítőt,egy kis
kárörömmelállapítottuk meg,hogy noha sok közöttünk
arendkívülművelt,tudós,sőtértelmesember:érettségi
tételeinketegyikünksetudjatöbbémegoldani.Nem tudta
mártízévvelezelőttsem.
Szégyenez?Éshaaz,kinekaszégyene?Aziskola

bukottmegakkor,amikorjelesenésjólérettnekminősített
minket? A tudományrólderültki,hogy haszontalan és
fölöslegesútipoggyásználnem több,súlyoshomokzsák,arra
jócsak,hogykidobjukabbanapillanatban,amikoremelkedni
akarunk? Vagy bennünk van a hiba? Negyvenötévvel
azérettségiutánkörülbelülmindegymár,netörjükrajta
fejünket.
Azonaképen, melyetazérettségiutánagimnázium

udvarán csináltrólunk afotográfus, tizennyolcévesek
vagyunk.Ezaképmostkézről-kézrejár,kutatjukrajta
egymást,összevetjükamúltat amávalésfölfedezzük,
hogyegyikünkseváltozottmeg.Mégazanyolc-tízsem,
akiazótameghalt.Deakiközöttünkmaisfiatal,azfiatal
voltmártizennyolcéveskorábanis,ahogyaképenisöreg
úrmáraz,akimavén. Nem éveinkszámánmúlik,hogy
fiatalok vagyunk-e vagy öregek.A fiatalság,a tehetség
egyikfajtája.
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Vagyötvenenállunk,ülünkacsoportképen,keresztbe-
fontkarral,zsebredugottkézzel,keresztbefontlábbal,törö-
kösen.A legjobbkéttanulóapápaszemesosztályfőnök
mellett.A fotográfushiábakérttőlünkbarátságosarcot,
megilletődötten,komolyannézünkmagunkelévalamennyien.
Mégalegnagyobbbetyár,azamegátalkodottgazemberis,
akiazelsőbankettenpikánsképeketmutogatottnekünk
azasztalalatt,mapedigunokáinakazarcképévelhival-
kodikazasztalfölött.Harmincévvelezelőttmégcsakfele-
ségénekazarcképétmutogatta,későbbfiaiét,meglányaiét
is.Aziskolábanahetedikbenmégcsakbélyeggyüjteményét,
anyolcadikbanmárszerelmesleveleket.Minduntalanmuto-
gatottvalakinekvalamit.Ésnegyvenötévviharainkeresz-
tülmegmaradtannak,akinekaziskolábanindult.A többi
is.Akiszemtelenéshangosvoltagimnáziumban,szemtelen
éshangosmais.Acsöndesésálmosazmais.Hamegszó-
lítjuk,úgyriadföl,minthaatanárszólítanákiakatedrára
felelni.Dadog.Szekundáraállazéletbenis,kínnal,kegye-
lembőlkapjamegazelégségest.Azelsőeminensszakasz-
tottolyanpedáns,pontosésszáraz,amilyenaziskolában
volt.Lerírólaajótanuló.Aztabélyeget,mellyelmég
születésünkelőttmegjegyeztek,nem mossalerólunkse
sors,seidő.
Fölfigyelekajóízű,kedvesunszolásra:
—Igyunk,fiúk!
Fiúk!Kísértetiesszóazöreguraktársaságában.Még-

sem ütközünkmegrajta.Mikvagyunkegymásnak,hanem
fiúk?Családapák,nagyapák,kihűltagglegények:azélet-
beneltávolodtunkegymástól...Államtitkárúr,ügyvéd
úr,professzorúr,kérlekalássanméltóságosuram.KiPes-
ten,kividéken,kiidegenben,külföldön.Évekignem lát-
jukegymástéshatalálkozunkis,akkorsenagyonbeszél-
getünk...szervusz,szervusz,hogyvagykérlek,vagyoga-
tokkérlek,kézcsókom ésalázatostiszteletem akegyelmes,
méltóságos,nagyságosasszonynak.Deminden ötévben
ahosszúasztalmellettfiúkvagyunk.Ezazegyetlenhite-
les adatunk a többiről.Sorsuk,szerencséjük,gondjuk,
álmuktitokszámunkra.Igazijóbarátkevésvanköztünk.
Deaz,amiolyeltéphetetlenülegymáshozfűzminket,erő-
sebbabarátságnál.Bűvösszó,varázsige.Fiúk!Eztcsak
mi mondhatjuk egymásnak komolyan, meggyőződéssel,
anélkül,hogyegymásszemébenevetnénk.
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Fiúk!Kegyelmes fiúk!méltóságos,nagyságos fiúk,
kopasz fiúk,fehérszakállú,ezüstbajuszú fiúk.Emlékezé-
sünk megálltazérettséginél.Azótanem történtsemmi.
Amikoraztolvastukazújságban,hogydr.SeregélyLajos
államtitkárúrőméltóságarésztvettaminiszterelnökvadá-
szatán,nem azelőkelőéshírespuskástlátjuk,hanem azt
avillogószeműfeketekisfiút,akitazegészosztályirigyelt
azért,mertbalkézzelisremekülfoglegyet.Ésamikorugyan-
abbanazújságbanaztolvassuk,hogyavoltZordIdők-
kávéház volttulajdonosa hatvanhárom éves korában a
félreesőhelyenfölakasztottamagát,nem adúltöregkávés
fakóképejelenikmegelőttünk,hanemacingárkisPirnitzer
Manóé,akitegyikünkseirigyeltsohasemmiért.
Mielőttvégétvetnőkavacsorának,megtanácskozzuk,

mikortalálkozunkmegint.
— Jövőnyáron,—mondjákapesszimisták.
Azoptimistákragaszkodnakahhoz,hogymegintcsak

ötévmúlva.Hátjó,ötévmúlvamegüljükazötvenedik
évfordulót.Hatvannyolcévesekleszünkakkor.Vanközöt-
tünkegy-kétszkeptikus,akititokzatosan,furcsánmosolyog.
Hatvannyolcévesekleszünk...hányan?Egykicsitbizony-
talanulkoccintunk.
Viszontlátásra,fiúk!
Viszontlátásra?Találkozunkmég?
Azelsőeminens,akinegyvenötévótapontosanés

kérlelhetetlenülküldinekünk ameghívót,megnyugtatóan
veregetimegvállunkat:
— Hogyne találkoznánk? Én idejekorán értesítek

mindenkit.
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LEVEGŐVÁLTOZÁSÖRÖMEÉSSZOMORÚSÁGA

Azalábbkövetkezőtörténetrőlnincsszóaregényköny-
vekben,aszakácskönyvekbenésmásérdemlegesnyomtat-
ványokban,demégiselőkellvenniőtamúltidőkből.
Amúltidőbőlérdekesolvasmánylehetazis,amitmégnem

hitelesítettekakrónikások.Ígypéldáula»Rózsacsokor«-hoz
címzettbelvárosivendéglőtörzsvendégéneksavendéglőfőpin-
cérénekkirándulásaaJózsefvárosba.Régivendégeknemigen
mozdulnakmegszívesenahelyükről.Hősünka»Rózsacsokor«-
hozcímzettvendéglőtörzsvendégemégismegmozdultésaki-
rándulásramagávalcsalogattaa»Rózsacsokor«főpincérét,
KrautEdétis,akinektávollétébentalánnem isnyitották
kireggela»Rózsacsokor«vendéglőt.Ajózsefvárosikirándu-
lástatörzsvendégésfőpincérunalmashosszú,ebédutáni
délutánokonmegbeszélték.
— Néhanemártegykislevegőváltozásamipályánkon,

—mondtaa»Rózsacsokor«főpincére.
Atörzsvendégésafőpincérmegértettékegymást.Egy

szombatinapon elhagyták a »Rózsacsokor«-hoz címzett
vendéglőt,hogymindennapiteendőkhelyettmásszórakozást
isélvezhessenek.
— AJózsefvárosbamegyünk!— súgtakössze,mintha

nemmertekvolnahangosanbeszélniabelvárosivendéglőben
akirándulásról,amelyetatörzsvendégésafőpincérlevegő-
változásmiatttervbevett.

Előkészületek

A»Szegfű«-hözcímzettvendéglőaJózsefvárosbanvolt.
Amúltszázadötveneséveiótamindigvendéglővoltazon
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ahelyen,mégpedighazafiasvendéglő,aholazellenzéki
honfiaktalálkoztak,terveketkoholtak,afalonafiatalés
öregKossuthLajosképeésolyanborszagáradavendéglő
ódonfalaiból,minthavízhelyettbortkevertekvolnaa
malterhez,amellyelépítették.Hogypedigapádimentumnak,
abrosznak,szalvétának,pohárnak elvitathatatlan borszaga
volt:azcsaktermészetes,miutánittmégnem ittakcsapról
sörtavendégek,üvegessörtiscsakolyankor,amikorfájt
agyomrukazelőzőnapikorhelykedéstől.
PéntekurattalánstílszerűenSzombatúrnaknevezték

volnaezenahelyen,haáltalábankimondtákvolnaittvala-
kinekavezetéknevét,decsakkeresztnevekvoltakforgalom-
ban,miutánavendégekmindismertékegymást.Amiven-
dégünknek»Palibácsi«voltaneveéssokfelőlvoltrésze
nyájasüdvözletben,kedélyesmegszólításban,hamisítatlan
józsefvárosiköszöntésben,amikortekintélyestermeténbő
köpenyegében,rózsapaprika-színű arcával,rövidre vágott
fehérszakállávalbelépettéselfoglaltahelyétamaga»aszta-
lánál,*amelyugyancsaksarokasztalvolt,amiaztbizonyí-
totta,hogyavendégittugyancsakteljestekintélytélvez.
Csaképpenazvoltazasztalbaja,hogygyakrankellettiga-
zítani,mertnehezentaláltaelamagahelyét,különösenma,
amikoraVendégmégvendégetisvárt,tehátmindennek
rendbenkellettlenni.A Vendégugyanezértaddigpróbál-
gattaabillegőasztalt,amígrájött,hogyazasztalnakaz
egyiklábaalákelltenniegydarabfácskát,»zsindelydarabot
vagyefélét,mertapapirosengedanyomásnak.«(Akacsa-
farkhajúborfiúelisvégezteeztateendőt.)
»Palibácsi«mostavendéglőstkérettevolna,haaznem

állottvolnaamúgyislesben,(őadtaazsindelydarabota
borfiúnak.)
— Nos,Svertetzkyúr,mivanamagyarsólettel,vagy

mintön,régitörök-barátszoktaneveznia»magyarpiláffal«?
— szóltPalibácsicsakúgyhozzávetőlegminthanem is
nagyonérdekelnéakérdésreadandófelelt,pedigtalánez
voltavilágonazegyetlen,amiebbenapercbenminden
figyelmétigénybevette.
Svertetzkynagydarabembervolt,nagykezű,nagylábúés

mintazigenerősemberek:szótalan.Magaeresztetteleköté-
lenudvaripincéjébealegnagyobbboroshordókatis.Azév-
számvasajtaján1848ésS.V.betűk,SvertetzkyVilmosvolt.
csaképpenegytollaskalapúháziszolgarakosgattaahordóalá
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valófadarabokat.— DemindenszófukarságamellettSver-
tetzkytöbbdalárdánakvolttagja.Hetenkintazővendéglőjé-
bendalárestélyvolt,amelyenSvertetzkyúgyfújta,mintegy
vendég.
— A »piláffal«rendbenleszminden,ahogyszokott

lenni.
Aborfiúezalattmárhoztaafélliterfehérbortésmeg-

felelőparádivizet,mertebbenavendéglőbenaházszokásai-
hozalkalmazkodott»Palibácsi«,márebédelőttbortivott.
— Viddvisszaabortéshozzálegyliterbort.Ésne

ilyencsorbaüvegben,hanem tisztességes,metszettüvegben.
(Svertetzkynekhíresekvoltakszögletesremetszettüvegei,
poharai;mindamúltszázadbólvalók.)
A »Palibácsi« megjegyzésébőlmindenkimegértette,

hogyvendégetvár.
ÉsmárjöttisKrautúr,mégpedigfeketeszalagosszürke

puhakalapban,szürkeruhában,kéknyakkendőben,amelybe
egyaranypatkóvoltbetűzve.(ApatkóbelsejébenGrófH.S.
neve,akinekéletébon»sokszívességet«tettKarútúrs
ezértkapotttőleemléket.)
— Nos,Ede barátom,remélem jó étvágyathozott

magával? — fogadta vendégét»Palibácsi« kézdörzsöl-
getve.
— Oh,— feleiKraut,— azénkorombanmárnem-

lehetétvágyrólbeszélni.
— Hányesztendős,Edebarátom?
— Hál'Istennek,ötvenöt!— mondKrautEdeköny-

nyedén.
— Afiamlehetne.Énhatvanháromvagyok!
— Azénapám,ugyancsakKrautEde,főabrakmester

voltahírestataigrófEsterházyMiklósménesében.Aző
gazdájaalapítottaazOsztrákJockey-Clubot,atyám lovagolt
előszörafreudenauipályán,hogypontosjelentésttehessen
arrólBeeson-nak,agróftrénerének.Atyámsoklógyőzelem-
ben»bennevolt«életében,demindenétaCarl-színházművész-
nőireköltötte,mintakáragrófja.
KarautEdekönnyedén,fesztelenül,természetesen és

játékoshumorralbeszélt,amikorántsem voltszokásaa
»Rózsacsokor«-ban.Ebbenagavalléros,szürkeruhásúrban
aligismerhettefelvolnavalakia»Rózsacsokor«merevre
vasaltfőpincérét.
— Nomajdmeglátjuk, — feleltszórakozottan»Pali
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bácsi«,taláncsakazért,hogymondjonvalamit,mertnem
nagyonérdekelteötalóverseny,inkábbazételregondolt,
amelyakonyhafelőlközelget.Addigisazonbanborttöltött
(tisztán)ametszettpoharakbaésígyszólt:
— Úgytudom,Edebarátom,hogyönnem szokott

bortinni,deremélem,akedvemért»kivételez«.
— Éncsakazüzletben,aholakenyeremetkeresem,

nemszoktambortinni,— feletKrautEdebizonyoskomoly
helyreigazítással.— Deezaboraztánmegtesziamagáét,
mondtavolnaatyám barátjaMay,azakadályzsoké,aki
mindigegylitermagyarbortivottmegversenyelőtt.—
ígyszóltvidámanbeletekintveürespoharábaKrautEde,
hogymindenfélreértésteloszlassonhangulatáról.Valóban
kellemes,barátságoshangulatbanvoltésígyszerettevolna
látnikörnyezetét,aVendégetis.

Azasszonymegjelenése

Demostkövetkezetteladöntősiker,amelya»Rózsa-
csokor«vendégségébenlévőfőpincértérhettea»Szegfű«-nél,
aholsohasefordultmégmeg.
Belépetta konyhábólSvertetzkyné a levesestállal,

amelyben»Palibácsinak«mindenszombatonszemélyesen
szoktafelszolgálniazuraáltal»magyarpiláf«-nak,aVendég
által»magyarsólet«-nekelnevezettételt.
Svertetzkyné ugyancsak hatalmastermetű asszonyság

volt,mertajózsefvárosivendéglősök,méghavalódibelső
gusztusukmásisvolna,nemvesznekelmástfeleségül,mint
munkabíró,tenyeres-talpasasszonyokat,rendszerintkorcs-
máros-családbólszármazottakat,akikmárotthonmegtanul-
tákazüzletmindencsinját-binját.ÍgySvertetzkynéis
rendes körülmények közöttúgy járt-keltvendéglőjében,
mintegy draganyos,rózsaszínű voltkönyökig meztelen
karja,valamintakonyhatűznélpirítottarcais.
Mostisilyenléptekkelésilyenkülsőveljöttazasztalhoz,

amelynélmár»Palibácsi«aszokásosnyájastekintettelvárta,
letetteatálatazasztalra,sezvoltaszerencséje,mertkülön-
bentánelejtettevolna.
—Kraut!—kiáltottfel.—Hogykerülmagaide?
Először természetesen»Palibácsi«tetteleakezében

tartottvillát,amelyelszokásszerint,mindenekelőttmeg
akartgyőződniatálban levő rejtélyeshúspuhaságáról,
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másodszorKrautEdemeresztettekiaszemét,mintakivel
valamicsodatörtént.
— Nagyságosasszony!— felelte,mertelőszörmégis

csakajólbedresszírozottpincérébredtfelbenne,minden
eddigi kedélyessége mellett.— Bátorkodtam elfogadni
Péntekúrmeghívását.
— KiazaPéntekúr?—kérdezteelhűlveSvertetzkyné,
— Énvolnék.Énvolnékamaga»Palibácsija«,szólalt

megmostazidősésétvágyasúriember,akiegymásodperc
múlvamárnem sokfontosságottulajdonítottazegészje-
lenetnek,miutánatálazasztalonvoltésajelenetnekamúgy
isvégelett,smiutánazasszony,kisséelhalványodvavissza-
vonulóbanvolt,feltűnésnélkülakonyhájába.»Palibácsk
ugyaneztnem szoktameg,mertillendőnektartottavolna,
hogyavendéglősné(Svertetzkyné)megvárjamegjegyzéseit,
amelyetmajdazételrőlmondazelsőfalatután,deelment
s»Palibácsi«vállatvont:
— Ezismegériapénzét.Mintmindenasszony.
A megjegyzésnémivilágotvetett»Palibácsklelki

világára,deamegjegyzésélétcsakhamarelvetteegymásik
megjegyzés,amelyrövidvolt,deannálkiadósabbsígy
hangzott:

—Jó!
Eztakkormondta»Palibácsi«,amikorazelsőfalatota

szájábavette,megrágtaéslecsúsztattaatorkán.Snyomban
egynagyleveses kanállalvettazételből,anélkül,hogy
jobbra-balra tekintgetettvolna,mintha egyedülvolna a
vendéglőben.
Mivoltazafalat,amely»Palibácskmegjegyzésétki-

érdemelte?
Egydarabhús,amelyatáltétjénúszottéssonkacsülök-

bőlvalóvoltszármazásáranézve.Puhavolt,hogyvilla-
szúrásranyombanlevallottacsontról,eléggésósvolt,de
mégsem túlságosansós,ahogyeztazételtSvertetzkyné,
(»Mama«mondtakésőbb»Palibácsi)tudtakészíteniAtál-
bankétsonkacsülökésezenkívüldagadó-húsisvolt.»Pali
bács« szerintasonkacsülöknek voltelsősége,adagadó
csakmásodikszámnakjöhet,aközbeesőszünetetkitöltik
a tálban megfőzötttojások,valaminta rózsapaprikától
pirosló,gyengénfoghagymázott,zsíros,nagyszeműéspuhára
főttbabok.
— A»paszulycsuzspájzs!« — mondta»Palibács«,
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amikorharmadszorisegyleveseskanállalvetttányérjára
azételbőlésnagyöröméreegybabérlevelettaláltapaszulyban.
HogyanviselkedettezalattKrautEde?
Kraut,bárnémiszorongáséshallgatagságváltottafel

előbbi kedélyességét, csakhamar a helyzet magaslatára
emelkedett,mégpedigolyanformán,hogyelővette»hivatalos
arcát«,azta mozdulatlan,kifejezéstelen főpincériarcot,
amelysajátjavolta»Rózsacsokor«-ban,amikornem akart
semmitsemelárulnigondolataiból.
KrautEdevillávaléskésselevett,akanalatcsakakkor

használta,amikorarraigazándibanszükségevolt.Detűr-
hetőenkitettmagáértatojásokésadagadófogyasztásánális.
— Nomostigyunk,mertmegérdemeltük!— mond»Pali

bácsi«anyakábakötöttszalvétávalmegtörölveverejtékező
arcát,amelyugyanazokataszíneketviselteebbenapercben,
mintazétel,amelyelőbb(amúltidőben)azasztalrakerült.
Rózsaszínűvoltmintapaprika,debarnapirosis,minta
sonka.(Asonkabőrt,eztafeketeholmit,természetesenatál
fenekénhagyták.)
— Nomostigyunk,ismételte»Palibácsi«ésapoharakat

szabályosanmegtöltötte,háromnegyedrészbenamárdicsért
fehérborral,egynegyed részben parádivízzel.Odakoccin-
tottaapoharátKrautEdééhez.
— Nem kellbúsulni,Edebarátom,mertvannekem a

fővárosbanmégtöbbkocsmám is,mindennapraesikegy,
amelyeketmajd sorban meglátogatunk.Én magános,öz-
vegyembervagyok,jólesikannyiesztendeiegyedüllétután
társaságbalenni.
— MintSlinnmondta,grófTrauttm TannsdorffLajos

akadályzsokéja,mikoranagynizzaigátversenybenleesett
Negomglén hátárólésfranciakórházbavitték,— felelt
KrautEdeésolyanfurcsagrimasztvágott,mintegymajom
mertazilyen mozdulatlan arcú emberek tudnak igazán
grimasztvágni,haakarnak.
»Palibácsi«azonbannemhagytamagátzavartatniSlinn-

nel,akibizonyárajósokpénzbekerült,akikazesélyeslovat
fogadtákanagy»Nizzai«-ra,ugyanezértismétborttöltött
ametszettüvegbőléséppenúgymegkeverteparádivízzel,
mintelőbb.
— Valamiolyankövetkezik,amitmegkellágyazni,—

mondta,félszemmelkacsintvaa»Rózsacsokor«főpincérére,
akinekmáreddigismeglepéstszerzett.
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ÉsismétfeltűntaláthatáronakonyhafelőlSvertetzkyné
dragonyos-alakja,akiarendesrózsaszínében,előbbifel-
indulásátlátszólag felejtve a konyha gondjaiközepette,
egynagytálonafarsangifánkothozta.
Farsangifánk!— mondanáazolvasó(tánKrautEde

is),ezisvalamiameglepetésekközül?Mindenütttudják
sütniésbizonyosidőbenolyankötelezőétel,mintahering
vagyapogácsa.
— Nem!— szólt»Palibácsi«azelsőfánkotmegkós-

tolván,amúgyforrón,amintatűzhelyből,afedetlenlábas-
bólkikerült,aholmindkétoldalrólmegsütötték.— Eza
fánk tudjaamagáét,akármitmondanak némelyek.(De
beszédközbennempillantottKrautúrra,ellenbenamálnalek-
várbanmártogatott.)Csukotttűzhelyensült,legalábbegy
óráigkelnihagyták,megfelelőcukor,vajésélesztővan
benne,detejis!— kiáltotta,mikorahatodik fánkoti
megette.
Könnyűkitalálni,kinekszóltezazelragadtatás.Senki

másnak,mintSvertetzkynének,akiafánkfeltálalásaután
kicsitletelepedettvendégeihez,természetesen inkább az
öregúrhoz,mintKrautEdéhez.

Ebédutánimegbeszélések

— Ez a vendéglő valamikorhíresantiszemita-tanya
volt,innenintéztékatiszaeszláriperrelkapcsolatosfővárosi
mozgalmakatisésakkorméga»FehérSzegfűhöz«volt
címezve,mertfehérszegfűvoltazantiszemitákvirága,—
kezdtevolna»Palibácsi«ebédutánivisszaemlékezéseit.
— EzmégazöregSvertetzkyidejébenlehetettígy,—

feleltkurtánSvertetzkyné.— »Palibácsi«isbizonyosanesti
vendégvoltabbanazidőben,mikorazasztaltársaságokmég
virágoztak.
— Bizony,fiam,— felelthosszantelnyújtotthangon

»Palibácsi«éslelankadtszempillákkalnézettkörül.— Esti
vendégvoltam énboldogultnőm idejében.Bezzegmost,
özvegységemreágybanvagyokmindeneste.Deakapu-
kulcsom mostisittvanazsebemben,akkormaradokki,
amikorakarok,
Svertetzkyné,minthaakétdologközöttösszefüggés

volna,mosthirtelenaztkérdezteaszokotttisztelettejles-
séggelülőKrautúrtól,(akilátszólagazöregúrelőadására
figyelt):
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— MondjaKrautúr,miértnem önállósítottamagát
annyiesztendőóta?
— Minekéskinek?— kérdezteKrautEdeszabályosan,

mintazegykorijockey,amikormegkérdeztéktőle,mért
nemnyertlovával?—Minekéskinek?
— Tehátnőtlenembermaradt?
— Nagyontermészetesen.
— Lássa,énférjhezmentem.
— Egynőnekmásahelyzete,— feleltKrautmégsza-

bályosabban,mintmikorazörökigazságokatmondjákki.
— Sajnos,gyermekünknincs,azembernemtudja,kire

dolgozik.Pedigszépderékemberazuram.Hiszenlátta?
— Voltszerencsémlátni,decsakmostvoltszerencsém

láthatniSvertetzkyurat...
Most»Palibácsi«szóltbeleatársalgásba,mertbár-

milyenjóllakott,szeretettnéhaéletjeltadnimagáról:
— Vilmosnagy politikus.A török-magyarbarátság

megszilárdításánfáradozik— mond»Palibácsi«egyben-
fentesházibaráttudatosságával.
DeKrautEdemozdulatlanarccalfolytattaazasszony-

hozintézettszavait:
— Akkoriban még,amikornagyságosasszony édes-

anyjának vendéglőjébejártunk átÓbudára,mertottmi,
kaszinói személyzet,Kövesi,a főszakács, Landsknecht
Mátyás,afőkomornyik,PilcserJánosésatöbbiekszaba-
dabbanmulathattunk,mertelvégreafővárosbanismertek
minket,akkoribanmégSvertetzkyúrnemvoltaláthatáron.
— Nem islehetett,mertőjózsefvárosivolt,énpedig

óbudailány,—feleltazasszony.
— Vilivalóbanigazi»józsefvárosi«,— mondelisme-

réssel»Palibácsi«ésujjaivalmalmozott.
Krautúregyrövid,csodálkozópillantástvetett»Pali

bácsira«,minthaannakközbeszólásainem illenéenkatárgy
hoz,majdígyfolytatta:
— VelünkjártCarslake,ajockey,akinektársaságáért

hercegekversengtek,deőinkábbvelünkjöttÓbudárabort
inni,dohányjövedékiszivartszívniésnéger-táncokattán-
colni.Perszeasógora,Hyamsisvelünktartott.
— Es az a nagyorrú ember, az a ragyás?

Krauturlenézőleglegyintett:
— TalánBobby-t,azazHuxtablet,a»püspököt«tet-

szik gondolni,akinek »Blizzard«gyanúslovaglása miatt
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SzemereMiklóstörtekianyakátabécsiJockeyClubban,
mikorvizsgálatotkértellene?
— Nem,— felelthatározottanavendéglősné.— Anagy-

orrú,akiazuraktársaságávaljárthozzánk:nemvoltjockey.
— AkkorcsakaPardubitzerlehetett!— feleltKraut

EdesezutánkiselőadásttartottPardubitzerről.
— Pardubitzer szegény »beamter-ember« voltegész

életében,anyugdíjacskájátélvezte,mertözvegyemberis
volt.Szóvalolyanembervolt,akiorrfúvásutánmindig
szétnyitotta a zsebkendőjét és megnézte annak tartal-
mát.
— Ezvoltazillető!—mondtamostSvertetzkyné.
— Ésnéhaalegjobbtippekethoztaafogadóirodák-

ból.Pontosantudtuk,melylovakon»fekszik«SzemereMiklós
pénze,dePéchyAndoréis.Nekünkisbővenvoltakkoriban
pénzünk.A kaszinóifőszakácsPardubitzertipjeiutánnem
egyszerfogottkettőséshármas»eventeket«.
— Noésönis,Krautúr!
— Tévedés,— mondalehetőlegkomolyabbhangon

KrautEde.— A legnagyobbtévedés.Merténakkoriban,
amikorazóbudaiZamárdi-utcábajártam,nagyságosasz-
szony édesanyjának vendéglőjébe,fogadalmamhoz híven:
nem játszottam alóversenyen.Egyetlenkrajcárralsem vol-
tam érdekelve,mialattKövesi,afőszakácsésatöbbek,
PilőserJános,Huxtable,Carlslake,SzemereMiklós,Pech
Andor,sőtmégPardubitzerésakaszinóhuszárja,Viktor
iszsebeltékanyereségeket,mertéppenolyanidőjártatur-
fon,hogyatitkostippekbeváltak.Deéntartottam nagysá-
gosasszonyédesanyjánaktettfogadalmamat.
— Tudom,Krautúr,— feleltSvertetzkynéésatávolba

nézett,mialattkönnyeslettaszemeazegykorifiatalKrautra
gondolván,akiilyenáldozatothozottvalahaegycélérde-
kében.
— Sajnos,»adolog«nem sikerült,— folytattaKraut.

— Ésnőtlenembermaradtam.Elveimközémaaztartozik,
hogybizonyosalaptőkénkívül,mondjukafőpincérikaución
kívül:atöbbipénznekdolgoznikell.Sígyismétjátszoma
versenyeken,perszekorántsem olyanesélyekkel,amelyeket
arégiösszeköttetésekrévénnyerhettem volna.Deapénz
dolgozikésnemharisnyábanhever.
— Azénurammégcsakkártyázniseszokott,— felelt

Svertetzkynéésaszememégmindigkönnyesvolt.
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— Valószínűleg megtartotta a fogadalmat, amit a
Zamárdi-utcábankivettektőle.
— Igen,anyám szeretteafogadalmakat.Neharagud-

jonKrautúr,azönfogadalmábannem bízottésezértnem
lehetettszóatervezettházasságról.
— Mimásemberekvagyunk,mintajózsefvárosiak.

Miaztmondjuk,hogyapénznekdolgoznikell.Miisdolgo-
zunk,reggeltől-estig,avégénmégismeghalunk.Miértkell
apénznekélnie?
— Krautnak az a furcsa kijelentése zavarba hozta

Svertetzkynét,felisállottazasztaltól,hogyrégikérőjé-
nek amondásán akonyhán elgondolkozzon,csak »Pali
bácsi?,ezazangyalivendégadottigazatKrautúrnak:
— Igazavan,Edebarátom,magamiscsakaddignyúj-

tózkodom,ameddigatakarómér.
DeKrautbanmostmárrégiemlékekzsibongtak,mind

elgondolkozottabblettazarcaéshosszannézettazasztal-
terítőre.Végreváratlanulésremegőhangonmegszólalt:
— Nembánoksemmitamúltidőből,mindigvoltvala-

hogy,ígyvagyamúgy.Deaztazesztendőt,ameddigafoga-
dalmamattartottam,még csak tájékára sem mentem a
gyepnek,amásikoldalrakerültem afogadó-irodákelőtt,
bedugtam afülemet,amikorarrólhallottam,hogybarátaim,
ismerőseim,kollégáim:mennyitnyernek»Tokió«győzedel-
mein,aztazesztendőt,uram,komolyansajnálom.
— Nemkellsajnálnisemmit,amielmúlt,— felelt»Pali

bácsi«lappadószemhéjaimögül.
KrautEdeolyanmegvetőpillantástvetettazöregven-

dégre,amelyetazmegérdemelt.Nyilvánaztgondoltamagá-
ban,hogynemlehetvénszamarakkalvitatkozni.

Viszontlátásra,máhozegyhétre!

Nyilván»Palibácsi«isérezte,hogymegjegyzéseivel
rosszfáttettatűzre,rosszkedvetokozottvendégének,Kraut
úrnak,ugyanezértkissé elszontyolodva ülthelyén,míg
Krautamennyezetrebámult.
Azilyenrosszhangulatúpercekben,negyedórákbancsak

avéletlensegíthet.ÉshálaIstennek,mégmindigvanvélet-
lenazemberiéletben,amelya»véletlen«nélkülbizonynagyon
egyhangúlenne.
A vendéglőkapuján,azudvarrazongora-verklittoltak
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be,hajporos,Pompadour-korabelidámákképéveldíszített
zongora-verklit,amilyenmárcsakaJózsefvárosbanésFerenc-
városban(valamintÓbudán)végzikétkerékenamagakör-
útját.
Bizonyosanéppenolyanmeghatározott»napjuk«volt

aSvertetzky-félevendéglőben,mintakár»Palibácsinak«,
mertazöregúrmindenmeglepetésnélkül,debizonyosönér-
zettelkérdezteaverklielsőhangjaira:
— Nos,mitszólehhez,Edebarátom?
Nem mondtaki,denyilvánvalóvolt,hogyazudvaron

az»őverklise«forgatjaaverklit,mert»Palibácsi«azelső
hangoknálmegszólalt:
— EztapolkátStrauszJánosírtaés»Terefere«aneve.

DeKrautEdemégmindigelvoltmélyedverégigondo-
lataiba.Ugyanezértazöregúrújólagmegszólalt:
— EztakeringőtugyancsakStrauszJánosírtaés»Kék

Duna«aneve.
Eközbenpedigaverklihangjaimegtöltöttékazudvart,

azudvarranyílóablakokat,akonyhánvalakifélignyitva
hagytaazajtót,averklisek(kettenvoltak)megfelelőszüne-
tekettartottakakülönbözőzeneszámokközött...
— Eza»Pizzicato«-polka!— kiáltottfel»Palibácsi«.

Tagadhatatlan,hogyazétkezésrőléskapukulcsáról
nevezetesidősúrnakzeneiismereteimégmáslelkiállapotú

emberreishatássallettekvolna,mintamilyenlelkiállapotú
KrautEdevoltezekbenanegyedórákban.
— Sokkeservesnapottöltöttem Bécsben.— kezdte,

mintmindenkikezdené,akiváratlanulbécsivalcerekethall
azudvarról.— Pláne,mikoralovainkat,Tokiót,Patience-ot
kísértükfelésmegteltabukszaajóosztrákokpénzével.
— Ezpedigmazurka,ugyancsakStrausztól!— mondta

»Palibácsi«azudvartbetöltőhangokrafigyelve,amelyek
mindenérdeklődésétlekötötték.
Krautúriskülönöslelkiváltozásonmentkeresztüla

zenehangjaira.Azéttermekbenésszállodákban,aholeddig
szolgálatottteljesített,mindiga»legelőkelőbb«helyekenfor-
dultmeg,aholtermészetszerűlegnemvolt»mindennapizene«,
csakkivételesalkalmakkor.Bizonyosünnepélyességhezvolt
szabvaúgyaCasinóbelicigányozás,mintakára»Rózsa-
csokor«-banvalózenélés.TalánezérthatottKrautEdérea
zenemelódiája!
Ajómegfigyelőellenbenészrevehettevolna,hogymás



239

okaisvoltakülönben szenvedélytelennek látszó Kraut
úrnak az udvarról hangzó verkli-hangokat méltányolni.
Ugyanis a konyhából,ahová Svertetzkyné visszavonult,
némelydaloknál,— ígya»Cigánybáró«Saffibelépőjénél,—
nőiénekhangokhallatszottak.»Ező.Adél«mondtamagában
KrautEde.
Nem mondhatni,hogyhirtelenelhatározásnakengedett,

mertazeddigitörténetfolyamánjólmegismerhettükKraut
Edét,úgymeggondoltságáról,mintünnepélyességéről.Nem
mondhatni,hogyételtőlvagyitaltólmegzavarodottagyvelő-
velintézkedett,mert,mintmindig,mostismérsékletesember
voltatestiörömöketolymohónélvező»Palibácskmellett.
MitörténhetetttehátKrautEdével,amikorfelemelkedett
azasztaltólésazudvarranyílóüvegajtóhozment?Kinyi-
tottaazajtótésakövetkezőparancsotadtaazéppenszüne-
telőverkliseknek:
— Barátaim,jöjjenek be hangszerükkela terembe!

Ezt a parancsot annál könnyebben kiadhatta, miután
akésődélutániórákbanazétterembenmársenkisemtartóz-
kodottazebédelővendégekközül,csupánasöntésbenüldö-
géltnéhányfuvarosSvertetzkyúrfelügyeletealatt.
Averkliseknagydöccenésseltoltákbehangszerüketaz

étterembe,újulterővelfogtakhozzáahangszerforgatásához.
Mintkiderült:KrautEde csak egyetlen nótáttudotta
nótákközül,ezpedigígyszólt:
— Istenveled,—tekedvesborjúszelet!
Eztaszövegeténekelteazösszesdalokra,amelyeka

zongora-verklibenrejtőztek.
Igaz,hogyeleintecsaktréfásan,úgynevezettkedélyes-

séggel,mintfiatalkorában,amikoreztadalttanultavalahol...
Inkábbszellemessége,társaságának(»Palibácsinak«)mulat-
tatásáraszántaadalocskát,mintérzelmeikifejezésére.Kraut
mégarégiKrautEde(Eduárd)volt,akivalahaalegnagyobb
uraktóltanultaazt,mikorkellszertartásosanvagyalkalom-
adtánkedélyesenviselkedni,hogyazemberelegettegyena
társaságiformáknak.Mosteztadalocskáténekelte,mert
azongora-verkliszólt...aJózsefvárosbanvolt...egy
nagyhasúöregúrralmulatozott...ésakonyhábólhalknői
énekethallott.Máskorbizonyára másdalocskáténekelt
volna.
Sőtfelemelkedetthelyérőlésnéhánytánclépésttettaz

ebédlőben, miközben (tánclépésekközben)kitűnt, hogy
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Krautúrnakjólszabottruhájaalattcsendeskiscsacsi-
hasarejtőzik,közvetlen amellény alatt,amitbizonyára
kénytelen-kelletlenszedegetettfelmagára,mertegészéletébe
jókosztonélt.
— Adél!— mondtatöbbször,minthaegyláthatatlan

nőveltáncolna,mikoregymagábavégigpolkázottazebéd-
lőben,hogy»Palibácsinak«megintcsakkidülledtaszeme,
minthanemisebédeltvolna.— Adél!imádomönt!— foly-
tattaKrautEdeegytáncfordulatottéve,amellyelbebizo-
nyította, hogy hajdanában a legjobb helyeken tanulta
megapolkát.
Atáncutánújabbmeglepetésselszolgálta»Rózsacsokor«

főpincére. Tiszteletteljesen járult pártfogója, vendéglátó
ura,Péntekúr,vagyazitten»Palibácsi«névalattismert
idősúriemberelé:
— Engedjemegnagyságosuram,hogyamailako-

mánkatmagamismegízesítsemnéhánypohárborral.
EztarégiKrautEdemondtamég,akitudta,hogy

miveltartozikállásánálfogvaavilágnak.
»Palibácsi«elnézőlegmosolygott:
— Valóbannemalegrosszabbezarizling!— mondenge-

dékenyen.
KrautEdefelkaptaazüresüvegetazasztalrólésegy

pillanatalattasöntésbentermettazüveggel.
Körülbelülnegyedórateltel,amígazüvegszínültig

megtöltvevisszaérkezetthelyéreésazöntéssorrendjétmost
márKrautEdevetteát.
— Igaz,hogyamagyarboroknem vallanakszégyent

avilágon.Atokajinésszamorodninkívülvansashegyink,
neszmélyink,badacsonyinkésatöbbiek.Deamainapon,
nagyságodjóvoltábóléstársaságában,eszembejutottfiatal-
koromnakegypármomentuma,amikormégvalóbantudtam
élvezniazéletet.Ezértbátorkodtam franciabortállítani
azasztalra.
(EzmégmindigarégiKrautEdevolt,akipoharátfel-

emelve,ésegybenmagaisfelemelkedvefelköszöntöttea
tiszteletbenállóidősebburat.)
— No,— feleltazidősebbúriember,— holnap,vasár-

napúgyisanővéreméknélebédelek,akifranciáskonyhát
vezet.Jónéhaváltoztatniakoszton.Rouenikacsaszo-
kottlennivasárnap,még pedig olyan kacsa,amelynek
nem eresztikkiavérét, hanem anyakátkicsavarják,
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persze, elevenállapotban.Nővérem vörösborbanpárolja
éslibamájjalspékeli.
KrautEde kicsitmeghökkentaz öregúr válaszára

Valóban:azeledel,amelyrőlbeszélt,nemvoltéppenaleg-
rosszabb,gyakranszerepeltafinomebédeken,aCasinóban-
Demostarrólaborrólvoltszó,amellyelgavallérosan
őkínáltamegazöregurat...Nemistudtamagábantürtőz-
tetnisokáazigazságot.
— Bártudom,hogy»Palibácsi«inkábbazételeket

szereti,mintazitalokat,(»Palibácsi«bólintott,)megkell
vallani,hogyezabornemmindennapi.
— Nem,— felelt»Palibácsi«ésapohárbanlévőmara-

dékotlelöttyentettemellényealá.
— Eztabort,amígüvegébenvan:addig Moétet

ChandonImperiálnakhívják,deperszesenkiseisszaaki-
hívóésfelcicomázottüvegjéből,hanem rendszerintátöntik
vizespalackba.ÍgyteszEszterházyésSzapáryPaliis.
— Nagyonjóltették,—feleltbeleegyezőlegazöregúr.
— Nemsokpalackvanbelőleforgalomban,deaNem-

zetiCasinopincéjébenmégvannéhánypalackeritkaitalból.
Onnanbátorkodtam hozatnieztapalackot,mertmirégi
kaszinói-emberek még mindig kedvezményekben részesü-
lünk.
— A borvalóbannem rossz— feleltismétcsendes

elismerésselazöregúr.— Apulykamellsemrossz»roueni«
módra,amitugyancsakanővéreméknélszoktakvasárnapon-
kénttálalni.Vájjonmileszholnap?Kacsavagypulyka?
KrautEdeekkorfélreérthetetlenülmegvetőtekintetet

vetettazábrándosúriemberre.
— Istenveled,— tekedvesborjúszelet!— énekelte

fennhangon,miutánaverklisekújradolgoznikezdtek.
— AWienerWald...— mondtaazidősebbúriember,

pedig tán ugyanaztapolkátjátszották ahangszerészek,
amelyeteddigforgattakhangszerükön.
KrautEdefelállottazasztaltól.Egypoharatmegtöl-

töttafranciaborttartalmazóvizesüvegből,karjáravette
egyszalvétátésakonyhábavittetányéronagyöngyöző

— Nagyságosasszony,— mondalehetőlegnagyobb
tisztelettelakonyhánfoglalatoskodóSvertetzkynének,aki
egypillanatraabbahagytamunkáját.— A drágajó»Pali.
Dacsi«kén,hogyigyamegkedvéért,egészségéérteztapoharat
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— ó,avénbolond!Mijuteszébe!—feleltSvertetzkyné
ésfelhajtottaapohárbort.
— Mondjamegneki,Krautúr,hogyajövőszombaton

újraeljöhetebédelni.Magánakisviszontlátásraegyhét
múlva,— szóltSvertetzkyné,(egykorAdél,)mertmárjavá-
banbennevoltavacsorafőzésben.Szombatvolt,— nagyobb
társaságlátogatjaavendéglőt.

*

— Noigen,— gondoltamagábanKrautEde,mikor
másnapajózsefvárosikirándulástkipihenve,ismételfog-
laltahelyéta»Rózsacsokor«-ban,— körülbelülhuszonöt,
harmincesztendőelőttvoltaktuálisazügy.Miafenétis
akartamazokkalaverklisekkel?



MÓRAFERENC
1879-1934

MIKORÉNTELKESGAZDAVOLTAM

Egy minden világihuncutságban jártasbarátom azt
kérditőlem aminap,hogymiértnem jelentkezem énföld-
igénylőnek.
— Én? Hátmár hogy jelentkezném? Hiszen nem

vagyokénseparaszt,serokkantkatona.
— AnnáltöbbkilátásodVolnará,hogyföldetkapsz.

Ebbőllátnivaló,hogyabarátomhumorista.(Vanis
rájussa,mertkülönbentemetkezési-társulatitisztviselő

éstessékmegfigyelni,hogyakikahalállalvalamiössze-
köttetésben vannak,azok mind hajlamosak a humorra).
Háténnagyonszeretem ahumoristákat,demégazőked-
vükértsem igénylek földet.Egyszermármegpróbáltam,
deakkorúgymegégetteakásaaszámat,hogyénarramég
egyszerránemkívánok.
Akkorvoltaz,amikoraziskolábabeadtakésazegész

házodavoltazörömtől,hogyénakultúrávalkeveredtem
barátiviszonybaakanászivagyszűcsiparipályahelyett.
(Mert családfám szerint erre a kettőre lettem volna
predesztinálva).MégaSzanakutyánkisazzalugattaela
kapuhasadékrólacigánygyerekeket:
— Op-hop-hop-hop-hó!Nekünkmárdiákfiunkvan!

Csakénnemakartamsehogysebeleszokniatudományos
életbe.Máraharmadikpalatábláttörtemel,demégmindig

nem találtam semmiörömetakultúrában.Mikorpedig
odáigértünk,hogyelőszörnyomtaktollatakezembe,majd
rívafakadtam.
Pedigpirosszára,megréznyakavoltéletemjövendőbeli
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kínzószerszámának.Édesapám maga vásárolta a Valódi
boltosnál,akitazérttiszteltekígy,mertmindenportékáját
azzalajánlotta,hogy»valódi«.
— Ezvalódikalamus,—dicsérteapennát.
— Szépszerszám,— tódítottaédesapám.— Úgy-e,

hogyszép?
— Szebbavasvilla,—mondtamdurcásan.
— Könnyűszerszám.
— Könnyebbakarikásostor.
— Írástudónak mondják azt,akiezzelbánnitud.

Erre már kibuggyantbelőlem a keserűség. Földhöz
vágtam apirostollat.Nem akarokénírástudólenni!Én
gazdaemberakaroklenni!
— Mitakarszte?— nyugasztottaédesapám avál-

amonakezét,deúgyám,hogyegyszerrefelkaptamatollat.
— Jaj! — mondtam, — inkább írástudó leszek.

Apámazállamalátetteatenyerét.
— Mástmondok én neked,fiam-uram.Haleteszed

azexámentot,nyárrabeállhatszpróbagazdának amagad
földjén.
Akkoriban még bolonddá lehetetttenniaz embert

aszebbjövővel,jobbjövővel.(Maapólyásgyerekiselsivalt-
kodjamagát,haajövendőrőlbeszélnek:»nohát,nohát!«)
Nekiveselkedtem atudománynaksakkorajutalomkönyvet
kaptamavizsgán,hogyaligbírtamhaza.(Nagyonalkalmas
jutalomkönyvvolt,azvoltacíme:Adomákésveszemék,
írtaDvorcsákJános.Ezvoltazelsőklasszikusíró,akivel
megismerkedtem.)Édesapám szavatartóembervolt.Másnap
kiballagottvelem a szőlőnkbe,odaállította pusztaföld
sarkába.
— Látodaztavakondok-túrást?
— Látom.
— Hátaztamásikat?
— Aztis.
— Nohát,amiakétVakondok-túrásközéesik,aza

tefölded.Tégy-végyrajta,ahogynekedtetszik.Énbele
nemszólok,merténcsakszomszédodleszek.
Nemnagyvoltaföld,devoltabbanminden.Egybokor

sárgadinnye,kétbokorsaláta,három bokorkukorica,négy
bokorsárgarépa,ötbokormák;mostkörülbelülazötödik
fizetésiosztályfelelmegneki.Bukfencetvetettem volna
örömömben,haidejekoráneszembenemjut,hogyakisgazdák
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nem szoktakbukfencethányni.(Mégakkornem kerültek
beaparlamentbe).Ígycsakkörülnéztem ragyogóorcával:
ugyanlátják-esokanazújföldbirtokost?
Nem látottbizengem egyvénvarjúnálegyéb,azis

aztmondta,mikorkeresztülszálltaföldemfölött:
— Kár,kár!
Noazértismegmutatom,hogynem kár.Kaptam a

kapátésolyan szerencsésen megkapáltam a kukoricám,
hogymindahárombokrotkeresztülvágtamatövén.
— Sebaj,szomszéd,—vigasztaltédesapám,—legalább

errenemlesztöbbgondod.
Olyanmunkásnyaram azótasevolt,pedigazótase

igentöltöttem légyfogássalanyaraimat.Hólyagosratörtem
akezem,jajgattam anyakamra,nyögtem aderekamra,
ólomnak éreztem alábam.A tetejében pedig édesapám
mindigazzalbiztatott:
— Nono,Ferencszomszéd,leszezmégrosszabbulis!
Hátlettis.Selátszatja,sefoganatjanemvoltazigye-

kezetemnek.A mákjaimatmind kifurkálta a furulyás-
bogár;asárgarépámnakcsakalevelemaradt:arépáját
megette a cserebogárkukac;a salátámnak pedig éppen
levelenemmaradt:lezabáltaacsiga.
Nem maradtagazdaságbólegyéb,csakadinnyebokor,

deezaztánmegszenvedzetettazegészért.Hakevesetlocsol-
tam:sárgult;ha sokatlocsoltam:feketedett;ha a nap
sütött:fonnyadt;haanap nem sütött:bágyadt.Mikor
virágzott:megszaggattaajégeső;mikorkötött:megverte
aragya.Dinnyeérésrenemmaradttöbbrajtakettőnél.
Azokataztán,mikorérőfélbenvoltak,őriztem reggeltől

estig.Mégadarazsakatiselkergettem róluk.Hanem az
apámathiábakértem,nemnéztemegadinnyéimet.
— Nemakaromőketmegverniszemmel.Majd,hameg-

érnek,szomszéd.
Nyárvégére megértek.Jelentettem az apámnak,s

együttballagtunk kidinnyétszedni.Ahogy odaérünk a
mesgyére,eljajdítommagam:
— Jaj,azegyikdinnyémelloptavalakiazéjtszaka!
— Elazt,— bólintottráédesapám.— Hja,szomszéd,

attóllopnak,akitőlvanmit.
No,legalábbazegyiketmeghagytaazajóember,

leszakajtom azindáról,nekifogom akisbicskám aripacsos
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— Hohó,— kaptamegakezem azapám,— hát,
hogygondolodezt?Ezténviszemeladóba.
— Adóba?
— Hát,haénrajtam megveszikazadótaföldemért,

énismegveszem terajtad.Ilyenagazdasora,lelkem gye-
rekem.
Valamikeservesenelríhattammagamerre,mertmindjárt

megszántazapám.
— No,nefélj,adinnyédárátnekedadom.Vehetsz

rajtavetőmagotjövőesztendőre.
— Inkábbkönyvetvegyünk,édesapám.
MegisvettükazIstenfélőGenovévahistóriájátésígy

lettbelőlemírástudó.
*

Ezazéletem fátuma.Akkorvoltam paraszt,mikoraz
voltazutolsómesterségsakkorvagyokírástudó,mikor
csakírástudatlannakérdemeslenni.

ATTILAJELENTKEZIK

Haafejem elütik,setudokráemlékezni,hogyvalaha
megbántottam volnaazIstenostorát.Nem irtam róladrá-
mát,nem csináltam belőleregényhőst,mégcsakversbe
seszerkeztettem belesoha.Mindösszeegyiskolaitréfát
hoztam róla forgalomba,lehetannak márvagy tizenöt
esztendeje.Acsókáiiskolábanvizsgáztatazesperes.
— Nofiam,kivoltAtilla?—kérdiagyereket.
Agyerekcsaktátog.Súgnaknekiahátamögülatudó-

sabbak:
— Atillahúnkirályvót...
Agyereknekfölcsillanaszeme.Kivágjabátran:
— Atillahunkirályvót,hunnem!
Dehátezcsakolyanártatlanfalusifigurázásvolt.

Skülönbenseéncsináltam,hanem acsókáipap,annak
pedigszabadvolt,mertazolyanigazihúnivadékvolt,hogy
egyszerbizonyosan,mintrabonbán jön vissza a hadak
útján.(LegalábbisazUKKOPOHARAbenneleszatarisz-
nyájában.)HátakkormiértharagszikazIstenostoraés
különösenmiérténrámharagszik?
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Mert,hogynincsjóbanvelem,azzaltisztábanvagyok.
Húszesztendejeáskálokahatárban,deahúnkirálymég
egyszersetaláltattamegmagátvelem.Igaz,hogyénis
hibáslehetekbenne,mertnemiskerestemsoha.Mindigazt
tartottam,hogyazAttilasírjátmeglehettalálni,denem
lehetkeresni.Mostmárbelátom,hogyalighanem tévedtem.
Hiszenvoltolyanrégészkollégám,Istennyugtassaszegényt,
akiprogrammszerintkeresteanagykirálytésmegistalálta,
nem isegyszer,hanem háromszor.Akitlegutoljáratalált,
annakráisvoltírvaakoporsójára,hogyHIC JACET
ATTILA REX.Ezszentírás,magam szemévelolvastam az
odavalóújságban.
Háteznem szépanagyúrtól.Egyikhelyenhárom

példánybaniselőkerülni,amásikonmegegybensem— ez
nem húnkirályhozméltótempó.DeaVilágPörölyemég
továbbisvisziavelemvalókötözködést.Méganépénekis
megtiltotta,hogyazénásómalákerüljön.
Akifigyelemmelkísérirégészetimozgalmainkat,azt

vehetiészre,hogypáresztendőótacsakhúncsontokkerül-
nekelőamagyarföldből.Hiszenrégebbenisakadtakolyan
sírok,amelyekresoktöprengés,hümmögés,összevetésután
egykisvállvonogatássalaztmondtaHampelJózsef,vagy
Posta Béla,sokunknak áldotttanítómesterei,hogy utó-
végreezekhúnsírokislehettek.Deazokbanazidőkbenmás
nációkistalálkoztakaföldalatt.Germánok,szarmaták,
jazigokésegyébkuncsorgónépek,akikittbotlottakbele
asírjukgödribe.Különösenajazigokatkedveltükaföljebb
valóesztendőbenaDuna-Tiszaközt.Akivelnem tudtunk
mire menni,aztmegjazigosítottuk,mert,tetszik tudni,
mindigminkvoltunkazok,akikelnyomtukanemzetiségi
kisebbségeket.
Dehátváltozikadivat,lemúltadicsőségajazigokról

ésmostahunokravirradtföl.Úgyelszaporodtakamaradék
magyarföldben,hogyhaaföldfölöttvolnánakannyian,
akkora szomszédaink öten hatfelé szaladnának.Nincs
márseszláv,segermán,méghavalahogyrómailégionárius
csontjátvetiisfölazásó,csakmegkellkaparnisabból
isegyszerrehúncsontbújikelő.
Nem mondom,hogynem örülökadolognak,ilyent

nemisszabadmondaniéskülönbenisaromantikamindenütt
szép,delegszebbarégészetben.Aztánmegénnemisvagyok
olyanrosszhazafisőszinténörülökAttilaérvényesülésének,
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mégakkoris,haazazénrovásomramegy.Mertbekell
vallanom,hogymiótabeütöttahúndivat,azótaénnagyon
lecsökkentemszak-tekintetben.
— Ugyan!— nézösszeahátammögöttalelkesifjabb

nemzedék.— Vénszamármárazöreg,nemhaladakorral,
nincsmódszere.
Nono.Nem szeretem senkinekazörömétmegrontani,

deannyitmondhatok,hogyazértnem rosszmódszeraz
enyém,amimindösszeannyi,hogykikellvárnimindennek
azidejét.Nem jártam utánaAttilának,ennélfogvaAttila
keresettfölengem.Egyelőreperszenem személyesen,csak
követetküldött.Akoporsómégiscsakgátoljaazembertamoz-
gásiszabadságában,méghaolyannagyúris,mintAttila.
Kisőszemberahúnkirálykövete,SátorSándornak

hívják.Nemhiszem,hogypéldáulBizáncbaisőtszalajtotta
volnaAttila,dehátazénszobámbannemsokbizáncistílus
vanésénsenagyonformázomTheodosiuscsászárt.
— No,mijáratbanvan,bácsikám?— kérdeztem tőle

csakúgyaktarubrikázásközben.
— Hátkérőm,aztgyüttem mögjelönteni,hogymögvan

azAtillakoporsója.
— No,hálaIstennek,— kukkantanikiazírásból,—

Kinthagytaafolyósón?
— Nem,dehogy,—ráztaafejét,—mégavízbevan.
— Persze,persze,aTiszában,ugy-e?
— Igönisott,kérőm,GyevimellettvanaTiszában
— Láttakend,ugy-e?
— Nem,kérőm,nem énláttam,hanem akétköröszt-

fiam.Rajtaisálltakakoporsón,mertkivoltavégeavizbül.
Ráhúztakakanászbottal,deosztánelszaladtak,mertaz
Atillaeljajdítottamagát.
— Éjnye-hejnye,dekárvolt,hogyelszaladtak.
— Háttudja,ijedősazilyengyerökféle.
— Hátgyerekekvoltak?
— Mánabbaazidőbemégolyansurbankókvótak.

Mertrégöntörténtmánez,mostSzentIstvánkorlössz
húszesztendeje.
— Húszesztendeje?Háthogynemszóltakhamarább?
— Ügyetsevetöttekrámégakkor. Dehogymostan

mindönfelé kurrentálják az újságlapokban is az Atillát
mögképzöttelőttünkakoporsó,osztazótaseéjjelünk,se
nappalunk.
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— Aztánmittehetnékénebben,bácsikám?
— Háthamagakiszüvesködne,mögmutatnánkmagának

atötthelyet.
— Bentavízben?
— Ottám,kérőm.MostugyanmagosaTisza,dea

kánikula majd mögapaszti.Akkormárnem lössz több
avízolyannégymétörösnél.
— Denekem azismélyám,bátya.Nem vagyokén

vizibúvár.
— Nem isúgylösszaz,hallja.Beleülünknégyenegy

csónyikba,osztegyvaspiszkafávalmögdöfködjükaTisza
fenekit.Ahunkoppan,ottakoporsó.
No,azthiszem,azarchaeologiamindenifjúdokto-

ránakelkellismerni,hogyezalegmodernebbásatásimód-
szer.Örömembenmegiskínáltamagyevirégésztegyvaló-
ságosbőrszivarral,amely csak egy helyen volteltörve.
(Amireéngyújtottamrá,aztháromhelyenkellettfoltozni.)
— Eztisköszönöm,dilektorúr,— hajolthozzám

bizodalmasanakövet.—Hanem,hallja-e,másbajisvan.
— No?
— Egy kis jutalom köllene a Lajcsinak,mög a

Fercsinek.
— Hátazokmegkicsodák?
— Néne,akörösztgyerökök.Tudja,anyomravezetésért.
— Tudom,háthogyne tudnám.Hátkend tudja-e,

hogymilyenkoporsójavanazAtillakirálynak?
— Érckoporsó,úgygondolom.Azilyenjelöshalottnak

azdukál.
— Az ám.Kívülvaskoporsó,abban ezüstkoporsó,

legbelülmegaranykoporsó.
Öregkollégám nem nagyoncsodálkozottel,csakmeg-

biccentetteafejét.
— NagyonsarcolhattaanépekötazazAtilla.
— Hátazmármindegy,— vágtam elébeatörténet-

filozófiaifejtegetéseknek.— Afőaz,hogyvanezüstkoporsó
is,megaranykoporsóis.Hátmitszólnakendakkor,haaz
aranykoporsótadnánkjutalmulaLajcsinak,megaFercsinek?
— Sokallom,— kaptafölafejétSátorSándor,mint

keresztapa.— Ölegellömnekikazezüstkoporsótis.Ükmég
fiataloknemolyanelesöttöregök,minténvagyok.
Üssepart,— mondom,— hátakkorlegyenakendé

azaranykoporsó.
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— Osztmagabeériavassal?—csodálkozottSándor.
— Énbe,— erősködtem.— Tudja,amúzeumnakaz

isjó.
— No,kár,hogymagábuladóbeszödönemlőtt,— fejezte

beatárgyalástAttilaköveteabarátságoskézrázásután,
azzalcsoszogottkiazajtón,hogymajdhírtád,hameg-
lappadaTisza.
Kisvártatvaazonbanvisszacsoszogott.
— Hallja-e,—hajolthozzám sugdolózva,— azőrgróf-

nakneszóljonámazAtilláról.
— Melyikőrgrófnak?
— Az Eselovics-Palacsivinyinak. (Rövidség okából

a pallérozottabb nyelvű magyarok csak így mondják a
Pallavicinit.)Mertazbizonyosan ráácsinkóznaazarany-
koporsóra.
— Dehogyszólok,— mondom — nem vagyokén

beszédesolyannagyurakkal.
Hátebbenmaradtunk.
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— Siessen,csaksiessen.Szaporán,no.Indulavonat.
Marinéninagysiettébenmegáll.
— Jaj,énuram,teremtőm,csaktánnem hagyitt,

vanlelke.
Egy-kétemberelmosolyodik,akihallja.
— Mégagőzösnekislegyenlelke?Azemberneksincs

manapság!
Marinénimegrándítjaahátánazajdátjobbra-balra;

egyikmarkábaakislányakezét,amásikbaegynagykalapos
kisúrigyerekétszorítjasnekieredafutásnak.
— Álljonmeglelkem,álljonmeg!— kiabálakalauz-

nak.— Álljonmeg,jóember,hamáridekijöttem,csaknem
hagyitt.Milennebelőlem,szentúristen.
— Sosekiabáljon,mama,nyitvaazajtó,szálljonbe.

Marinéninagykeservesenfelkapaszkodik.Agyerekeket
akalauzrakjafelutána.
— Jajhálaistennek;nomégígynem szalasztottmeg

azesőse.Pégamúlthétenrendinvótazasoványkissarnyú,
osztánránkgyüttanagyzivar.
— Menjencsakbeljebb,menjen.
A kalauzbecsaptaazajtótsarramegindultavonat.

Marinénipedigbenyitaszakaszba,aholtömvevanmár
mindenhely.
— Dicsértessék— köszönbenagytisztességgel.—

Ittsevártakengem...
— Miért,néni?— kérdiegytréfásszimatolólakatos-

legény.
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— Hátcsak azér,merhátnem hatták üresen a
helyem.
— Dehogyis,néni,akaditthely,hamásuttnem,akár

azénölembenis.
— Énnyedejólesz.Merénmagamcsakelállok,deezt

akisfiútodaültetem,eznembírállani.Kolerás.
Azegésznépségelkezdnevetni.A szomszédokmind

nagygaudiummalnevetikanyalkafiatalembert.
A parasztokhangosankacagnak,azurasabbmester-

félékfélszájjalmosolyognak.Egyszerrepublikummálesza
társaságsúgyfigyelnekazöregnénire,minthaszínpadon
ágálna.Egyidegesúriasszony,akinem rangja,csakkár-
tyájamiattutazikIII.osztályon,felkerekedikéselmegy
sápadt,kényeskislányávalakövetkezőszakaszba,újhelyet
keresni.Nemtudni,mitőlfél,akolerától-e,vagyamegindult
diskurzustól.
Marinénisietletelepíteniagyerekeit.
— ígydrágaságaim,jólviseljétekmagatokat.
Aztán leoldja hátáróla batyutésmegpróbálja fel-

szorítaniamártelerakottpolcokra.Hahelyvóna.Denincs.
A nagylakatoslegénymegsemozdul,hogysegítsen,csak
nézi(fussonkiaszeme).Azértakadsegítségis.
— Jajhálaistennek,mánhacsupaállokishazáig—

mondjaanénisletelepszikszűkenagyerekeimellé,örvendve,
hogyanagygondontúlvan.— Csakhogyittnem marad-
tam.Teremtőm,milettvolnabelőlem,szegényárvából.
Egyhirtelennevetőkisasszonyaszemeközékacag.
— Magaárva,néni?
— Tánnemvagyokárva?Debizonymárhúszeszten-

deje.Nincsnekem sem apám,sem anyám,nincsakimeg-
lazsnakoljon.
Mindenkinevet,őmagais,atréfájánsszemérmesen

emeliszájaeléabalkezemutatóujját,csorbafogáttakarva.
— Pestenvót,néni?— kérdiegyvaskosember,nyil-

vánkocsmárosféle,akiértazasszonyoknyelvén.
— Ott,azördögfészekbe.
— NemtetszikmagánakPest?
— Tetsziknekem,deazértörülök,hogyegyszerkisza-

badultambelőle.ÓhIsten,méghogyvénségemrekilencven-
kilencgarádicson kellettfelmásznom,hogy legyen hová
lehajtaniafejem éccakára.Mánazthittem,egyenesenaz
egekbelyukadokki.Az.Olyankisfekete, setétházba,
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minthacsakapokolbólnyíltvolna.Soseishiszeménezután,
hogyodafentvanamenyország.Avanottapokol.
— Hátnemjólmulatott?
— Nem kellnékem mulatság.Elvagyokénmárattól.

Hanem egykisjótéfelespaprikáscsirke,azajőbalatoni
levegő,megacsendesmisebizonyjólesik.Ezmeg,úgylát-
tam,Pestenmindenikmeghóttmár.
— Nem elég,hogyvanszínház?Lehetmulatnieleget.

Magasehonsevót?
— Dehogyisnem.Elcipeltekengem mindenfelé,még

amuzibais.
Mindenkikacagnikezd,mertvalamijó viccetvár,

Marinéninemiskésikvele.
— Egyfiatalemberavízbeugrott,jaj,úgyodakaptam

aszememhez,azthittem,beleloccsan.
Valamisüldődiákgyerek,akiakocsiszögletébőljöttelő

figyelni,hatalmasatkacagrá,minthacsiklandoznáksettől
kezdveszájtátvalesianéninekmindenszavát.
— Ottisúgynevettekrajtam.Azthittem én,bele-

loccsan,pedigcsakképvót.
őmagaisnevet,jobbra-balraingatvaafejét.Azutasok

jólesőérzésselnéznekazöregasszonyra,akiolyandicsé-
reteskivételamorgóöregekközt...Atúlsópadonülegy
Vénasszony,azodaisdünnyögaszomszédjának.
— Bemeglátszikeccerre,akisosedógozottéletibe.

Anemsokhátifátcipelthazaazerdőből,miótamegvan.
— Hátaligetbenem vót?— kérdiegyember,aki

átkönyököltaszomszédbólsigyeksziktémátadni,hogy
valahogyelnehallgassonMarinéni.Atöbbieknagykíván-
csisággalfigyelnekrá.Aridegségeloszlik,olyanegytársa-
sággálesznek,minthamindismernékegymástgyereksé-
gükóta.
— Dehogyisnem vótam,ottmegfájultafejem.Oh

minekisannyiemberegyországba,akiottvót.Jóljártunk,
hogynálunknincsannyiember.Kigyőzneazoknakcsakegy
fröstökötadni.Apedigalegkisebbevés.Méghamindolyan
vónamintakisvőlegény,megacseppmenyasszony.Ilye-
nekvótakni.AzénMarimbizigennagyobb,pedigezmég
csakötesztendősmúlt.Osztaszongyaegyember,akiott
kiabált,hogyalyány22esztendős,afiúmeg26.No,jól
megnőttek,mondok.Sokesőjártnálatok.Éppenjóvolnál
kazalrakónak.AzIstenisannakteremtett.
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Olyanédestréfávalbeszél,hogycsakúgykuncogva
nevetrajta az ember.Sajnálják félbeszakítani.Csakúgy
nyelikaszavát.
Denyílikazajtó,bejönakalauz.Ezvégétszakasztja

adévánkodásnak.Ki-kielkomolyodvakapkodazsebeután
skotorásztaelőajegyet,vájjonmegvan-e,merthiszépúgy
elisveszhet,mintahogymegmaradt.
Mánnéniiskioldjaakendőjecsücskébőlajegyet.Zöl-

det,II.osztályút.Végigvárja,míghozzáérakonduktor.
Azmegcsakránézajegyére,megkérdihovámegysott-
hagyja.A nénimeghökken.Nem kell?Ügylátsziknem,
mertelmegyakalauz.
— Megijedtmagátul,olyandrágajegyevan.
— Szentistvánjegyeez.Ezértengemvisszaiskellvinni.
— Mikorjöttfel?
— Mámaszombat.Szeredán.
— Énéppenmaegyhete— fordulhozzábizalmasan

egyolyanbéresasszony.
— Óh,Istenments,hogyénegyegészhetetittlettem

vóna.Máninkábbvagyokatemetőbecsőszné...Annak
legalábbbékességbenlehetaludni.Deénittsohalenem
hunytam aszemem éjfélutánig.Csaklegalábbazoknaka
villanyoskocsisoknakparancsolnámegakirály,hogynap-
szállautánneszaladgáljanakazutcán,mintabolondok...
Akalauzvisszajött.
— Hátmama,fizet12korona80fillért.
— E nem jó?— kérdikönyörgő,ijedtpillantással

anéni.
— Nem.Azlejárt.Azesteméghazamehetettvóna,

manem.
— No,Dezső!Ezértedvan!Drágagyerekvagyte.

Rádkellettvárni.
A közönséglesianénit.Mindheccetvár.Hogynem

fogfizetni.Pedigmuszáj.
Nézikakisúrfit,akilehúzzaanyakátésúgyül,mintaki

valaminagyrosszattett.
Anéniislehajtjaafejétssorbafelemeliaszoknyáját,

alegalsónakazsebébőlkivesziabugyellárist.Akiszembe
ülvele,úgylátja,síróvöröslettaszeme.
Aztánmegrántjaavállát.
— Azérnem teszkódussá— mondjaskiveszegy

vadonatújhúszkoronást.
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— Afizet,akinekvan—erősítiakalauzisingerkedve.
— Háthanincs,akkornem kellfizetni?— kérdi

tréfárakészenMarinéni.
— Nem.Akkorszabadgyalogolniavonatután.
— Mánakkorinkábbcsakvan.
Akalauzelmegy.
— NoDezső,ekellettnekem.
— Afia?
— Oh,Istenments.Suszterennekazapja.Afalunkból

házasodott.Ottlakik anagyapjanálunk.Odaviszem az
árvát.Mertazapja,megazanyja,úgyvannak...Külön...
Legyintakezévelabecsületesöregasszony,akinem

igentudjamegérteni,hogylehet,hogyazembermegaz
asszonyanembírjákkiegyütt.Demégrestelliisegykicsit,
hogyőmagaisbelekeveredettadolgukba.
— Szegényasszonygyárbajár— magyarázza.— Óh.

Ügycsináltaösszeakisholmitagyereknek.Mámindegy,
elviszemazöregapjáékhoz.Azapárforintseide,seoda...
Jönakalauz,hozzaajegyet.Anéniátveszi,aztis,a

visszajárópénztis.
— Dehallja-e?Nekem mostmárkülönkupétadjon.

Merénduplánfizettem,megérdemlem.Lássa-emilyenuras
jegyemvan.
Megintnevetnekazemberek,tódítjákis,kiezzel,ki

azzal,hogyigazavan.
— Különkupét,anyámasszony?Adokén,demagamis

bennmaradok.
— Akellnekeméppen.Legalábbneménijedekmeg
— Hátki?
— Maga.
A férfiakgonoszulkacagnak.A nagykocsmárosember

azöklévelveriatérdétsafejétrázza,mintmikorolyat
hallazember,aminelállazesze.Megisszólal.
— Feneasszonymaga,néném.Magaazördögtőlsefél.
— Inkábbféljenazéntülem.
Akalauzszigorúarcotölt.
— Várjoncsak,mindjártmegijedmagaéntőlem is.
Kimondtamagának,hogymégmaisjóajegy?Arokonyok?
—Óhnem.Dehogy.
— Hátki?Akalauz?
— Nem.Asse.
— Hátkicsoda?
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— Akimindenttud.Abakter.
Anépjobbra-balradőlanevetéstől.
— Azamagalyánya?—vallattovábbakalauz.
— Alyányomé.
— Nincs-eméghároméves?
— Hogygondololyat— szóligazánmegszeppenve

anéni...
A kalauznaképpenelégennyi.Megvanelégedvea

helyreállítotttekintéllyelselhisziszentülazasszonyszavát,
aztántovábbsétál.
— Tekiscudar— paskoljameganagypufóklány

hátátanéni.
— Majdnem teisbajthoztálrám,mintaDezső.Mán

teértedpedignem fizetnék.Tenem vagyidegen.Minek
nyőszígy,mintarépa.Lám,azacseppmenyasszonya
Városligetbenmégmostisbiztosaningyenutazik.
— Hovávalómaga,néni?—kérdiaszomszédja.
— Balatonszedervárra.Tudjaazúr,holvan?
— Tudom.ABalatonmellett.
— Óhbízanem igen.Énugyanazthiszem,hogy

Párizsmellett.Annyitkellfizetni.
— Mondja,maguknálmindenkinekilyenjókedvevan?
— Mégjobbis.Van,akitáncolisjókedvében,kiválta

fiatalja.
Leheteztcsendesmosolygásnélkülhallani?
— Maguknálisnagyadrágaság?— kérdiegyszikár

pestiasszony.
— Bizony,áravanmindennek,hál'Istennek.
— Hogyatojás?
— Mostjólveszik.Anyaralóurakmegfizetik.Három

egyhatos.Haosztánelmennek,adunkötötegyhatosért,
meghatot,megtizenhármat.
— Egyhatosért?—kérdiegyténsasszony.
— Hát.
— Azmárnemigaz.Olyatmégnemhallottam.Tizen-

háromtojástegyhatosért.
— Akkorjólesz,haelnézmifelénk.Legalábbcsudátlát

egyszer.
A kocsitúlsófelénamásikvénasszonynem állhatja

tovább,feltápászkodikahelyérőlselébbrejön.
— Óh besok hiábavalóságottud,hallja-e.Látszik,

hogynemsokatdógozottéletébe.
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Marinéniránézabékétlenkedőre.
— Énseléptem kétszeregynyomba— mondjacsen-

desen.
— Nem tudom,hányhátifátvitthazavilágéletébe,

azerdőről?
— Hovávalómaga?
— Bakonytőre.
— Úgy,— szólcsípősenMarinéni— hátakkormaguk

hordtákelamifánkat?Lássa,azértvénültmeg.
AközvéleménymegintaMarinénirészénvan,deazért

mertőmagaiskezdiunnianagyszereplést.
— Nem tudazúrújságotolvasnitőlem — szóla

szembenülőhöz,akiegynagyújságbanlapoz,demindig
csakráfigyel.
— Tudokén.
— Jaj,elisvészabbaanagytudományba.Osztán

mennyiértadtákazt?
— Ötkrajcárér.
Marinénimegcsóváljaafejét.
— Amánnagyonócsó!Harmadfélgarasérmégénse

hazudnékannyit.Pedighiábanevet,szívesebbenhallgat-
nakengem,mintapapot,merténeccersemondom,hogy:
neVétkezzetek,mertapokolraküldelekaltabene!
Ezzelagyermekeihezfordul,akikmegéhezteksanya-

kánnyűgösködnek,hogyadjonmárenninékiek.



VITÉZBODORALADÁR
1880—

AZOKARÉGIJÓKISBUDAIKOCSMÁK

Akar-e,Monsieur,valamitőrülmetszett,nemzetijel-
legzetességűszittyaturániélvezetet?Valamimegejtőbűbájú
finommegéléstafolklorisztikuskülönlegességekszubtilitásai
közül,melyreédeselandalodássalemlékezhessék vissza?
Akkorhagyjukitteztamárvánnyal,bronzzaléstükör-
üveggelborított,kismirglizettPestetésgyerünkátazidil-
likus,elandalítóBudára,azősiTabánnakegyeldugottkis-
kocsmájába...Öncsodálkozik,Monsieur,hogyaszemem
könnybeborulnilátjaazelérzékenyédestől?Ah,afényes
múltonmerengőmagyarvagyokésekönnyeketnemszámí-
tomfölÖnnekaleckékáránfölül.
Tabánősturánikisváros,amelyetarácokéssvábok

építettek.Köveirőlfényes,büszketörténelem nézleránk
pestikorcsokra;köveipedigromtéglábólvannak,melye-
ketvályoggalragasztottakösszenéhányévtizeddelezelőtt
zuglakásokcéljaira;ezeketafalakatmárjórésztszemétre
fuvaroztákakegyelettiprópestiek,deittborongmégvagy
húszkiskocsma,aholmégutoljáralehetfajmagyarételeket
ésitalokat,igazikocsmárost,fajmagyarzenétésigric-
költészetettalálni.
A Szarvas-térrőlindulunkki.Csakhamarelmaradnaka

hivalkodókultúravillanylámpáiésahölgyekhalksikolyo-
kathallatnak,mivelmegfogjákőketcsókolni;akihallgat,
azéppencsókolásbanvan.Alábrendszerintpuháralép,mely
hamozog:élőpatkányforogfönn;hamárnem mozog,
akkordöglöttpatkányvanott,márfölfordulva.
A kocsma,melynekajtajánbelépünk,— fejetmélyen
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tessék meghajtani,szilvuplé — tulajdonképpen a Grosz
Jánosé,deő,hogyősifajtisztaságávalelvarázsoljon,Pintler-
huberTóbiásnevetviseli,ősisvábkocsmárosisapkátvisel,
melyetaDohány-utcábankapni,azérttartjaafején,hogy
ezzelismorózusgorombaságotéreztessen,mertarégijókis
budaikocsmábannekigorombánakkelllennie.Agoromba-
ságotegyébeszközökkelissikerüléreztetnie.
A kocsmaterem márstílusosankikészítvevárjaarom-

lottpestiméltóságosurakat.Aszobátdélótakétnapszámba
fölfogadottszakmunkásteliköpködte,hogyezzelmegadja
nekiaztarégijókisbudaikocsmaijelleget,méltóztassanak
aruhákatkisséfölfogni.Aszobasarkakbanstílusosankikép-
zettpókhálókvannakkiragasztva,aszékbepedigmagaa
gondosgazdavertebeleaztabizonyosszöget,amelynek
hivatása,— lám márissikerült!— hogyazönnadrágját
kiszakítsa.(A hölgyeknevethetnek.)A kocsmárosúrmár
régelvanmagyarosodva,délutánonkéntnagyfáradsággal
tanulgatjabeazős-svábkiszólásokatésmagyartalanságokat,
melyeketanaivpestiektőleelvárnak.Afalakonkószarova-
rokméláznak,amelyekmárolyszelídek,hogyelsesietneka
Világosságelől;amelyekmáregyáltalánnem sietnek:azok
márkörömmelafalhozvannaknyomva,végkép.Ellenben,
amiolykoracipőtalpalatthalkanpukkan:azsvábbogár,
melyahelynekszenteltállata,mintZeüsznekasas,vagy
Afroditénekagalamb.
Ahonnanakozmáltszagérzik,azakonyha.Pestennem

mernekavendéglőkodaégetni,kozmálni,kifuttatni,dea
budaikocsmákkénytelenekmegtenniaháziasjellegvégett.
Azetnográfiaitrükkökkedvesebbjeiközülvaló,mikora
megvágottnyakú csirkeavendégasztalokköztvergődik,
magasraugrálvaacsirkevágás[ősiszertartásaszerint.
A bormagának ennek a talajnak áldottterméke,

kiválóan alkalmas rozsdafoltok lemaratására,sőt féreg-
irtásrais,áramégsesokkalmagasabb,mintapestiboroké,
legföljebbanimbusztkellittkissépótdíjázni.A töltött-
káposzta,gulyás,túróscsuszastb.isalig kétszeresáru;
azárakkülönbenittegészenmellékesek,azértajókisbudai
kocsmáknakmégiscsakrendkívülolcsóhírükvan.Jóhírük
vanatisztaságtekintetébenis;azonbanamúltévtizedek
egyikében,mikoraztörtént,hogyegybudaikocsmárosaz
újfogáshozújevőeszközöketadatottföl,avendégekez
erkölcsizüllésemiattbojkottálták.Azótavigyázunk,hogy
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étkezéselőttavillákatazasztalkendőbeszurkálássaltaka-
rítsuk.Papirosasztalkendő,minterkölcsiromlásjele,szin-
ténszáműzve.
Asarokbólmost— hallgacsak,hallga— zenesírföl,

anéplelkénekősimélységeibőlazősifajiságcsodásmeló-
diái,amintegykorameotisziingoványokbanénekelhették:
AhaSzeppi,gibmaiakisszchen...
Azigrickülönórákonizzadvatanuljabeazősinyelv-

járást.A kísérőhangszerekbármilyhangosakis,mégsem
tudjákelfelejteniaszöveget.Aszöveget,haPestenhangzanék,
destruktív disznóságnak bélyegeznők,de itta romlatlan
üdeségharmatátérezzükrajtatündökölni.
Atúlsóasztalnálföltétlenülírókéskíséretükvacsoráz-

nak.Azírókrészintsajátfélreismerttehetségüketrehabili-
tálják,részintegyebekethazudnak,deakíséretszámára
vannakmindenszubtilitástólmentadomáikis.Ezeketa
kíséretük,ahölgyekbávatekintettelnem értikmeg,afér-
fiakpedig— (akikaszámlátfizetnifogják)— »ehkérem,
hiszelvégreBudánvagyunk!«szövegűkönnyedséggelengedik
nőiknekhallgatni.
Atávozásraazadjelt,hogyarendőrmárkezdivissza-

utasítania szilvóriumoskupicákat.Ilyenkora vendégek
átmennekabbaakocsmába,amelynekkupicáitarendőr
továbbbírjaszeretni.Akijáratkörülszétrebbenőpatkányok
éstársaságbelivéleményeltérésekvannak.Tíz-tízlépésnyire
gázlámpa-oszlopokállanak,melyekazonbannem világításra,
hanem közlekedésreszolgálnak.A közlekedéstúgybonyo-
lítjákle,hogylámpától-lámpáigdülöngazember,neki-
célozvamagátalegközelebbinek.Asarkonazemberbebele-
kapaszkodikTónibácsi.Neféltse,Monsieurazölelgetéseitől
azaranyóráját:aztmáraszarvastérileszállónálbiztonságba
helyezteÖntőlegyhamletiarcúférfiú.Deazpestivolt.



CSATHÓKÁLMÁN
1881-

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Foglyászás után bementünk az állomási kocsmába
spriccerezni.Hatan voltunk,csupa régivadászcimborák,
csakBurkusvoltújemberköztünk,akinemrégkerültakör-
nyékreésakitMarcihozottközénk,azonacímen,hogy
szomszédja,aharctérenpedigtiszttársavolt.Kinnültünk
azudvaron,jólesettaszódásborsegyikvidám história
amásikatkergette,amintazmárilyenkorszokás.Bandi
bácsielmondta hatvanhetedszera ládányikápláresetét,
aminBurkusröhögöttalegnagyobbat,mertőmégnem is-
merte,denyombanrámégisaztkiabáltatrombitahangon,
éppenamikorénkezdtembelevalamianekdotába:
— Ezmindsemmiazéntörténetemhezképest!Ezt

hallgassátokmeg,mertilyetmégnem pipáltatok!Pedig
ezszíntisztaigazságazutolsószóig!
Elhallgattampersze,Burkuspedigfolytatta:
— Tavalyilyenkortörtént,hogyfoglyaszniindultunk

asógorommal.Márfennkucorogtunkabricskán,mikorfutva
jönagépészinas,hogyaztmondja,nem indulatraktor,
valamisrófeltöröttbenne.A sógorkáromkodvaleszállta
bricskáróléskijelentette,hogynekiotthonkellmaradnia.
— Miért?— kérdeztem.— Hiszteúgysetudodmeg-

csinálni.Agépészpedigreszelbelemásiksrófotnáladnél-
külis!
— Mégis,—aztmondja—agazdaszeme!..,
— Nahát!Gazdaszemereszeliasrófot!— Denem

vitatkoztam vele, ha otthon akar maradni, maradjon.
Nincsunalmasabbazolyanvadászcimboránál,akialigvárja,
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hogyotthon legyen és addigisfolytona traktoron jár
azesze.
— Hátakkorszervusz,sógor!— mondtam ésrászól-

tam akocsisra,hogyhajtsonbeafalubaajárásbíróságra.
Gondoltam,elhívom Pistabácsit,őbizonyosanvelem tart,
hacsaktárgyalásanincs.Mertnagyjágerazöreg,azért
nem isavanzsált.Nem akartaotthagyniajóvadászterületet
avilágértsem.
Bandibácsiközbeszólt:
— SzabóPistárólbeszélsz?Aterjeijárásbíróról?
— Arról,arról!— bólintottBurkus.— Ismered?

Bandibácsifurcsánmosolygottésaztfelelte:
— Egykicsit.Decsakfolytasd!
BurkusodakoccintottaapoharátaBandibácsiéhoz:
— Istenéltessen!
— Szervusz!— felelteráBandibácsi.Burkuskiitta

aborát,deközbengyanakodvanézteazöreget:
— Akkortalánelsem mondom eztatörténetet,—

szólott—háthamártudjátok.
Bandibácsiafejétrázta:
— Nem tudok róla semmiféle történetet.Csak azt

tudom,hogynagyongyengebíró.
Burkusfölemelteahangját:
— Kimondjaazt?Nincsjobbbírónálaazegészország-

ban!Hallgasscsakide,mindjártmegtudhatod!...Hát
mondom,bementem Pistabácsiértajárásbíróságra.Ottis
lakikazöreg,azazannakafaluközepénállógyönyörű,
kerteskúriának,ahollakik,kétszobájafennvantartva
hivatalnak.
— Mármikorbeléptem akapun,rosszatkezdtem sej-

teni,mertatornácmegazudvartelevoltperesfelekkel.
Vagytizenötasszonyésugyanannyiférfiácsorgottésüldö-
géltottszanaszéjjel.Egy-kettőegyedül,atöbbikisebb-
nagyobb csoportokban összebújvaéssustorékoltak,duru-
zsoltakegymássalerősen.
— Na,— gondoltam — hiábajöttem!Ezekkelugyan

elnemkészülPistabácsidéligsem.Dehamárittvagyok,
mondoknekiegy»adjonIstent!«Benyitottam ahivatalos
szobába,deottcsakajegyzőkörmöltegyedül:
— A bíróurattetszikkeresni?Mégnem jöttát.Azt

hiszem,reggelizik.
Hogyatornácrakiléptem,máregyüttálltakavárako-
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zókmindazudvarközepénésSimaEszter,azöregtojásos-
kofa,ugyancsakpattogottBőszeGyurifelé:
— Aztmondta,hogyhazudok?Meghogycsalóvagyok?

Hátjó!Ezértisfelelnifog!Felelnifog,ittatekintetes
bíróúrelőtt!Ezértis,megatöbbiértis!Mindenért!És
méghogyazapámatszidja,megazidesanyámat!Mitvétet-
tekazokmagának?Gyalázatos!
— Fogjabealepcsest,mertúgyszájonvágom...—

hangzottaválasz,énazonbaneliszkoltam,nehogymégengem
isottfogjanaktanúnakésénsemehessekelfoglyászni.
Benyitottamazebédlőbe:
— Szervusz,Pistabácsi!— köszöntöttem.— Azért

jöttem,hogyvadásznihívjalak,deúgylátom,nem érszrá.
Sajnálom!
— Mitsajnálsz?— mordultrám.— Elmegyekénveled.

Ráérek.Igaz,hogyakertbenlettvolnaegykisdolgom a
rózsákkal,deazmaradhatdélutánrais...
— Hátnincstárgyalásod?— kérdeztem.— Mertaz

udvartelevanemberekkel,amintlátom.Éshahamarosan
nemteszeligazságotköztük,egymáshajábamennek!
Pistabácsiafegyverállványáhozlépettésapatron-

zsákjábankezdettkotorászni:
— Megálljcsak,nem tudom,van-eelégpatronom?

Csináltamugyanazeste,deazoknincsnekmégbecsavarva.
Gyuri!Gyurka!— kiáltottkiazaltisztnek.— Ottvan
egycsomópatronahálószobámbanazablakdeszkán.Menjen
hamaréscsavarjabeőket.Egy-kettő!...Hátegykupica
törkölytiszol-e?—fordulthozzám.—Istenéltessen!
Azaltisztottálltazajtóbanmégmindig.Mostmeg-

szólalt:
Nagyságosuram,kilencóraelmúlt.Akkoráratetszett

beidézniafeleketaSima—Bősze-ügyben...Tetsziktudni,
azabecsületsértésiper,amibenhuszonkéttanútjelentettekbe.
Elhűltem.Huszonkéttanú! Hiszen délutánig eltart,

amígkilehetbelőlükhámozni,hogymittudnak.Pistabácsi
azonbancsakannyitfelelt:
— Mégisittáll? Mikorpedigmármondtam,hogycsa-

varjabeazokatapatronokat!Menjencsak!
Közben előszedte a puskáját,belenézett,összerakta,

aztánaztmondta:
— Hanem akkorénátöltözködöm!Várjegypillanatig,

jövöktüstént!...
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— Deháthatárgyalásodvan...— szóltam.— Akkor
inkábbegyedülmegyek...Nekem visszakelljönnöm
ebédre...
Semmiazatárgyalás!Mindjártmeglátod!Csakvárj

ittnyugodtan.
Eltűntamásikszobában,énpedigbosszúsanaztgon-

doltam,hogyazöreg,amilyenirigypuskás,mosteltölteti
ittvelem adélelőttöt,hogyénsevadászhassak,haőnem
érrá.De,gondoltam,rajtam nem fogki,amintelkezdtár-
gyalni,megszökömésitthagyom.
Demégrásemértem,hogyeztvégiggondoljam,márott

álltelőttem vadászruhában.A puskáját,a patronjátaz
altiszthoztautánaésvittekifeléakocsira.
— Mostpedighamarszolgáltassunkezeknekigazságot!

—szólott.—Gyere!
Megindultatornáconahivataloshelyiségfelé.Aparasz-

tok,amintmeglátták,mindelhallgattakéskezdtekfeltó-
dulniatornácra.Pistabácsiodaszóltnekik:
— Jöjjenek csak,jöjjenek! Befelé valamennyien!

Engem leültetettegyszékreazablakmellé,őmagaleült
azasztalhozésmegvárta,amígazutolsóemberisbelép
aszobába.Ekkorfelállottésünnepélyeshangonelkezdte:
— KövetkezikSimaEszterésBőszeGyörgybecsület-

sértésiésrágalmazásiügye.A tárgyalástezennelmegnyi-
tom.Holvannakapanaszosok,illetveavádlottak?Lépje-
nekközelebb!
— SimaEszterésBőszeGyörgykicsitbizonytalanul

közelebbléptek.Megvoltakilletődvemindaketten,mintha
nemisugyanazoklettekvolna,akikegynegyedórávalelőbb
mégolyanhangosanpofáztakegymássalazudvaron.Pista
bácsifolytatta:
— Magukazértjöttekide,hogyabecsületüketkeressék,

amin,úgyérzik,csorbaesett.Igaz-evagynem;SimaEszter?
Feleljen!
SimaEszterelőlépett:
— Igaz,nagyságosbíróúr! Aztmondtanekem...

DePistabácsimáramásikhozintézteaszót:
— BőszeGyörgy!Ügyvan-e?Magaisabecsületét

keresi!
— Igenis,azt!—bólintottráBősze.
— Noshátén ittezennel,hivatalosan,valamennyi

egybegyűlttanúelőtt,bíróikézbőlvisszaadom abecsületét
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magának,SimaEszterésmagánakisBőszeGyörgy! Ide
nézzenmindenki!Tessék!
Azzalátnyúltazasztalonéshatalmasanmegráztaa

kezételőbbSimaEszternek,majdBőszeGyörgynek.
— Látta mindenki? — kérdezte,szemétszigorúan

végighordozvaatanukon.Ezekráfeleltékkórusban:
— Igenis!Láttuk!
SimaEszterdiadallalnézettvégigBőszén:
— Nalátja,hogyigazamvolt.Tudjaabíróúris,hogy

azénbecsületemnemakárkikapcája.
Pistabácsihirtelenközbevágott:
— A bíróilag visszaadott becsületet érinteni tilos!

Atárgyalástbezárom.Elmehetnek!
— Azegésznemtartottötpercig!...— fejeztebea

történetetBurkus.— Hátnemezalegokosabbelintézéseaz
ilyendolgoknak?Mi?...Afelekismegvoltakelégedve,
miiselmehettünkfoglyászni...Lőttünkisaznapdélelőtt
százharminckétdarabotketten...
Bandibácsiafejétcsóválta:
— Háteztazértmégsemlehet!Muszájaztavénsvihá-

kotpenzióbazavarni,hailyeneketcsinál!Fegyelmitfogok
indítaniellene!
Burkuseltátottaaszáját:
— Mi?Miért?...Hát?Hát,haszabadkérdeznem,

kicsoda,micsodavagytetulajdonképpen,Bandibátyám?
Bandibácsimosolygott:
— Énasz...-várositörvényszékelnökevagyok.Szabó

Pistánakafőnöke.
Burkusafogátszítta:
— Na,fene egye meg! Eztmegcsináltam! Pedig

mondtaazöregmárakkor,hogyneigenmesélgessemezta
históriát,mertkellemetlenségelehetbelőle...dehiszen
különbensemigazazegész.Azaz,hogyigazlehet,denem
veletörtént!Ezegyrégianekdota,amitcsakénfogtam rá
azöregre...Hazudtam.
— Becsületszavadra?— kérdezteBandibácsiszigo-

rúan.
Burkusnakverítékcsöppekgyöngyöztekahomlokán,de

kapva-kapottrajta,hogykijelentse:
— Becsületszavamra!
Valamennyienkacagtunk,mirebámulvanézettkörül:
— Minnevettek?
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AmireBandibácsiodakoccintottaapoharátaBurku-
séhoz:
— Nahát,hatekijelentettedbecsületszavadra,hogva

történet,amiténmárkülönbenisminthahallottam volna
valahol,nem igaz,háténiskijelentem nekedbecsületsza-
vamra,hogyénnem vagyoktörvényszékielnök.Nem is
voltam.Nem isleszek.Nyugalmazottfőszolgabíróvagyok.
Szervusz!



KOSZTOLÁNYIDEZSŐ
1885-1936

LIDIKE

Lidike,lásd,eszembejutottál,Márlegalábbharminc
évenem gondoltam rád,demost,hogyéjtszakánkéntföl-
ébredekésnembirokelaludni,— mégalegerősebbaltatókkal
sem—sokmindeneszembejut.Teiseszembejutottál.
Fekete kislány volt,olajosbarna bőrű ésszeplős.

Szerettem őt.Talánazért,mertolyanérdekesszeplőkvirá-
goztakorrakörül.Egy6—7évesgyermekszerelmekiismer-
hetetlen.Akárcsakegy60—70évesaggastyánszerelme,
vagyegy20—30évesfiatalemberszerelme.Hátegy40—50
évesférfiszerelme,aziséppilykiismerhetetlen.
Kába,butanyáridélutánokon,amikorotthonminden

álmos,unalmas volt,kirohantam udvarunkba,a kertbe,
atűlevelűfenyőkalá,aduplapetuniákközésnem törődve
azzal,hogyrámmásztakakülönbözőbogarakéscsuklómat
bizsergettékahangyák,hasrafeküdtem aföldön,szemem
lehunytam sábrándoztam őróla.Havastájakonbolyongtunk
ilyenkor.Télikabátunkzsebében— ebbenameleg,sötét,
titokzatoszugban — szorongattukegymáskezét.Olykor
feléjehajoltam.Bámultamolajos,szeplősbőrét.Aztánmeg-
kerestem aszájátis,izgatószájacskáját,melyahidegtől
megcserepesedettésfölrepedezettsgyorsanmegragadtam
aszájammal.
Télen,hóhullásosestékenmásképábrándoztam.Hamar

megtanultam aleckémet,hamarmegvacsoráztam sfáradsá-
gothazudva,előbbbújtam ágyba,mintegyébkor.Ottfoly-
tattameztazeleven,mindigmegújuló,sohasemellaposodó
regényt. Akkorrendszerint forró,júliusiverőfénybenlát-
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tam őt.Könnyű ruhácskát viselt,simogattam langyos
karját,magam emeltem rá a hintánk szűk deszkájára,
énmelléjetelepedtem saköteleketésegymástkéjesen
ölelve,hajtottunkfölfelé,röpültünkazégörvénylőkék-
ségébe,lábunkatmagasratartva,egészenacsillagokig.
Márhosszú,hosszú hónapokigtartottezatilalmas

és»bűnös«viszony.
Egy 6—7 éves fiúcskánálnincs tapintatosabb sze-

relmes.Minthogyszerelmebelülizzik,fehérenéstisztán,
minta2000fokrahevítettporcellánégetőkemencesattól
tart,hogyeztmindenkiészreveszi,állandóanazonmester-
kedik,hogyeztsenkisevegyeészre.Általábanfélszegés
bátortalan mindenkivel.De különösen ügyelarra,hogy
imádottjával még félszegebb és bátortalanabb legyen.
Hapéldáulazutcánpillantjameg,elfordítjafejétéslehe-
tőlegnem köszönneki.Haegyszobábantalálkozikvele,
valamitársaságban,nyombankimegy-onnan,félreülegy
sarokbaésolvasnikezd.Ígyaztáneliséri,hogyszerelméről
csakugyansenkisetud.Legkevésbbéaz,akirevonatkozik.
Énishasonlóancselekedtem.
Lidikévelmégisösszehozotta»sors«,illetőlegatánc-

iskola.Egyőszönengem isbeírattakoda.A táncmester
— tagbaszakadt,göndörhajú arszlán volt,akiegyszerre
hasonlítottegyjólfizetett,márhíznikezdetthősszerelmes-
hez,megegymindenbencsalódott,kopottcigányprímáshoz,—
megtanítottbennünket,miveltartozunk az illemnek és
udvariasságnak,hogy kell meghajolni,sarkon fordulni,
bokázni,hogykella»hölgy«-ettáncrakérni,egykis,alig
észrevehetőmosollyalésegykis,bájosfőbólintással,hogy
kellfogniatáncosnőkezét,olyankönnyedén,mintegy
elröppenőlepkét,hogykellátkarolniderekát,erősen,biztosan,
világfiasan,demégislovagiastisztelettel,vagyismindenre
megtanított,amijobbtársaságokbanvonzóváéskellemessé
tehet* bennünket.De megtanította keringőre,polkára,
mazurkárais,azakkoridivatostáncokra.
Lidikévelgyakrantáncoltam,denem többször,mint

atöbbilányokkal.A nőválaszokalkalmávalőisfölkért
engem,denemtöbbször,mintatöbbilányok.Váltigcsodál-
koztam isazon,hogy»mennyireelfelejtettmindent«.Hűt-
lennek tartottam, kacérnak, kegyetlennek, mint Jókai
»jégkeblűdelnői«-t.
Karácsonytájánmáratáncvizsgárakészültünk.
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Egyestealányokkülöngyakoroltákafrancianégyest.
Énegyaranyozotttükörmellettültemegydíszpálmaárnyé-
kában.Figyeltem atáncalakzatait.A táncmesterolykor
harsányanrikkan:»Été.Chaineanglaise.Hölgyekkettővel
előre«.Samígaszíneslorgatagbonyolódott,gomolyodott
amíga»hölgyek«és»urak«egymástólelszakadva,illedel-
mesen,demagukatkelletöenlengettekamuzsikafuval-
mában,amígazangoltáncmegkötődöttsatáncolóka
karokból-kezekbőlélőkapukonésélőboltívekenátmoso-
lyogvabújócskáztak,énmindigcsakLidikétlestem,akinek
ezesteegyvihogó,szöszkelányvoltapárja,közönytés
unalmattettetve,többnyire a csillárra meredve,mindig-
mindigcsakazőarcátkerestem azarcoksemmitmondó
sokadalmában,az ő komoly,imádottarcát,mely majd
eltűntéstávolodott,majdfölbukkantünnepélyesenslassan
libegveközeledettfelémalámpafényeslevegőben.
Egyszerrecsakegykezetéreztem vállamon.Fölugrot-

tam ésmeghajoltam.Egyfelnőttvolt,egyférfi,Lidike
édesapja,akitűzbiztosításihivatalnokvoltsmindigfehér
mellénytviselt,olyan vakítóan fehér,gyönyörű atlasz-
mellényt,melyetcsakrégen,valamikorabékébenviseltek
vidékiúriemberek,akik tűzbiztosítássalis foglalkoztak.
Nem tudom,messzebbrőljött-eodahozzám,vagy már
régebbenottálldogáltmellettem,afrancianégyestszemlélve,
demostmellettem állt,vállamratettekezétésmegszólított.
Családjainkismertékegymást.Öisismertengem.Egyszerűen,
mindenteketórianélkülmegkért,hogyatánciskolaután
majdkísérjem hazaLidikét,őnem várhatjameg,elkell
mennievalahová.
Lidikéértesténkintvagyőjöttel,vagyafelesége.

Énértem akkoribanmárnem jöttsenki.Harmadikelemibe
jártam.Önállóférfivoltam.
Ezamegbízatásolyanboldoggátett,hogymajdnem

elájultam.Kimentem a folyósóra.A jégvirágos ablakra
tapasztottam arcom.Künnfagyoséjszakavolt.A tiszta,
hidegégúgycsillogott,mintazüveg.
Elgondoltam,hogyebbenakristályos,frisséjszakában

majdkettesbenmegyünkLidikével— úgy,amintelkép-
zeltem — csakmegyünk-megyünk,azokonazelhagyatott
utcákon,melyekenannyitténferegtem egyedül,reávára-
kozva,sokáig csak megyünk-megyünk,talán félóráig is,
mertmesszelaktak,ahonvédkaszárnyántúl,azedénypiac
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környékén.Aztánsokmindenregondoltam.Boldogságom
azonbannem voltzavartalan.Mármindjártazelsőmásod-
percben,amikorazapjaközöltevelem megtisztelőésdöb-
beneteskívánságát,fölnyilaltbennem agyanú,hogymiért
engem kérmegerre,asokfiúközül,miértéppenengem.
Talán sejtvalamit?Ezundorító volna.Undorító volna,
émelyítőéselviselhetetlenvolna,hogyacsaládbeleavat-
kozzékebbeazügybe,hogybeleártsamagátazénsze-
mélyesügyembeakárki,egyember,azapa,azőapja,aki
melleslegéppenolyanfeketevolt,mintalányasegykicsit
szeplősis.Vagytalánegyenesengúnyolniakartezzel,próbára
tenni,léprecsalni,megcsúfolnisvégülkinevetni?Ezszörnyű
volna.Nem kisfejtöréstokozottnekem azis,hogymiről
beszélgetekmajdLidikével,ezenatúlontúlhosszúúton.
Mársokmindenttudtam ekkoriban,vadállatokrólésvad
népekrőlis,deattóltartottam,hogyezekesetlegnemérdeklik
őt.Szívemhangosankalimpált.
ígyhányódtam boldogságészavarközöttsközben

be-benéztematáncterembeéskinéztemafolyosóra.
Egyízben,amikormegintafolyosóraszédültem,hogy

ottahidegbenhűtsem lázamat,tisztázzam egyrekuszább
gondolataimatésbátorságotszerezzekanagyvállalkozásra,
hirtelen a ruhatárba siettem,kivettem kabátom-kalapom
ésseszó,sebeszéd,egyedülvágtattamhaza,minthavalami
üldözne.Megszöktem.
Hogy miérttettem ezt?Millió gyönyörű,ostobaés

bölcsokmiatt,melyettüzetesensohaserészleteztem.Most
setudnámrészletezni.Elégazhozzá,illetlenül,lovagiatlanul,
butánviselkedtem.Lidike,szegény,azonazéjszakánmaga
bandukolthazasreszketettaharapósparaszt-kuvaszoktól,
melyektőlénegyébkéntmégjobbanreszkettem.Édesapja
másnapszemrehányástistettmiattaazénédesapámnak
Otthonmegszidtak.Majdfölmartaszégyen.
Utánatüszősmandulalobotkaptam,nem ismentem

többétánciskolába.Ígyértvégetaz»ügy«.Lidikével»sza-
kítottam«.
Demégévekmúlvaiselpirultam,valahányszorrágon-

doltam.Később márcsak homályosan sajgottazegész.
Mostelőszöréletembenmerem bevallanimagamnak,meny-
nyirefáj— mertmégmindigfáj— hogyazonazéjtszakán
nemkísértemhazaLidikét.
Hajnalfelé, amikorablakomat máraszeptemberi
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virradatszürkítiéshallom aszemeteskocsizörgését,azon
töprengek,hogykellenevalamihivatalt,valamiintézményt
létesíteni,melyitt,vagyamásvilágonvalahogyelintézi
azilyenelintézetlenügyeketsnémielégtételt,kárpótlást
szolgáltatnekünk.
MitszólszehhezLidike?Mondd,holvagy?Élsz-emég?

GÓLYÁK

Amikorfölkerültem Pestre,sbeiratkoztam abölcsészeti
szakra.,— beszélteEstiKornél— egyföldimmelvettemki
hónaposszobát,egyjogásszal,akihezsemmiegyébkapocs
nem fűzött,minthogytörténetesenabbanavárosbanszüle-
tett,amelyikbenén,megaz,hogyszinténelsőévesvolt,
éppolygyámoltalan,esetlengólya,mintmagam.
Mi,vidékiekakkorlehetőlegegyvárosnegyedben,egy

háztömbben,egybérkaszárnyábanlaktunk.Ittholmisötét,
barbárszövetségetkötöttünk a »pestiek« ellen,akikről
mindengazságoteleveföltételeztünk.
Különösen a házmesterekre haragudtunk,akik este

tízórautánkapupénztszedteksalakásadónőkre,akikahó
elsején a rendelkezésünkre bocsátott szobák használata
ellenében— nyilvánaljashaszonlesésből— pontosanmeg-
követelték,hogyazértükkialkudottkoronákatmegfizessük.
Általábanmegvoltunkgyőződve,hogyapestiek,aholcsak
tehetik,becsapnak,»léprecsalnak«,kiszipolyoznakbennün-
ket,Szóval:»összetartottunk.«
Künnazutcán,aholannyifélelmetesenvágtatóegy-

fogatúVolt,társzekér,kerékpárésismeretleniránybahaladó
villamos,szintén együttjártunk-keltünk.Az egyetemen,
előadásokutánszinténmegvártukegymást.Együttmentünk
ebédelniabbaadiákvendéglőbe,holnegyvenfillérérthárom
fogástkaptunk,roppantkeveset,viszont»szabad«kenyér
volt,szalmaízű,savanyú fehérkenyér,abbóllevághattunk
hét-nyolcdarabotis,három-négypohárvizetittunkrás
attólazélesztősanyagúgymegdagadtgyomrunkban,hogy
többésemmiféleéhségetneméreztünksmásnapdélignyu-
godtantekinthettünkazeseményekelé.
Ebbenazelsőidőbenvagyalakótársam vártmegaz

egyetem előtt,vagyénőt.Veleballagtam aferencvárosi
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utcákonabbaavendéglőbe,melynekételbűzemaisvissza-
kísértálmaimban.
— Csakegypillanatra— mondtailyenkoréseltűnt.
Csakhamarfelötlöttnekem,hogyajogászavendéglőbe

jövetmegállazutcaközepénsbeugrikegykisdivatárus-
boltba.
Denem egypillanatigkellettrávárakoznom,hanem

gyakranöt-tízpercigis.
Minthogyezismétlődötts— amintkésőbbmegállapí-

tottam — cimborám mindenáldottnapmegálltezenaz
utcánésbeosontebbeadivatárusboltba,vallatórafogtam:
— Mond,miafenétcsinálszteitt?
— Semmit—vetetteoda.—Azazvettemvalamit.
— Mit?
— Egyinggombot.
— Egyet?
— Egyet.
— Mindennapegyinggombotveszel?
— Igen.
— Temarha— szóltam barátilag.— Hátmiértnem

vásárolszmindjártegytucatot,vagyazthiszed,hogyaz
inggombolyan,mintavajscsakúgyjó,hafriss?Nem
romlikazmeg.Próbáldmeg.Eláll.
— Néhaegyebetisveszek— mondtaalamuszian.—

Egygallért.Egynyakkendőcsiptetőtis.Mindennapvalamit.
— Nézd— szóltrejtélyesmosollyal.Megmagyarázom

neked.Gyereide.
Odavontakirakatelé.Rámutatottegyfehérkarton-

lapra.Azontussalezvoltkirajzolva:»Icionparlefrancais.«
— Ezértjárokide—tettehozzá.
— Ezért?—Ámuldoztam.
— Mégmindignemérted,teló?
— Nemén.
— Franciáulbeszélgetek.
— Kivel?
— Asegéddel.
— Asegéddel?
— Azzalhát.Vanittegysegéd.Aztudfranciául.Vele

parlírozok.
— Miért?
— Hogygyakoroljammagam.
— Amikorfeljöttem,azöregem szívemrekötötte,hogy
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nehanyagoljamelafranciát.Areálbólmégtudokvalamit.
Nemakarom,hogyaztakevesetiselfelejtsem.
— Ésnemröstelszezértidejárni?
— Kérlek,venniúgyiskellezt-azt.Én beosztom.

Apródonkéntvásárolok.Ígylegalábbingyenvanafrancia
lecke.
— Nahallod— csodálkoztamsközbenarragondoltam,

hogyilyenazegészpereputtya,azapjais,azanyjais,aki
kétszerfőzikialevesbevalóköménymagot.
Folytattam:
— Aztánlegalábbjólbeszélfranciáulazasegéd?
— Jól,—mondta.—Kitűnően.
— Ésmirőltársalogtok?
— Miről?— vállatvont.— Amielőfordul.»Jónapot

uram.«»Managyonmelegvan,uram.«»Managyonhideg
van uram.« »Egy inggombotkérek.« »Egy nyakkendő-
csiptetötkérek.«Vagyismindenrőlamiszükségesatársa-
dalmiérintkezésben.
— Érdekes— dünnyögtem.— Csakazabaj,hogy

rövidideigtart.Meddig?Otpercig,tízpercig.Nekemugyan
eléghosszú,akiittkünnvárlak,különösen,hogyhailyen
kutyáulfújaszél,mintma,demódszereskiképzésnekmégis
rövid.Nemgondolod?
— Veddazonbanfigyelembe,hogyénmiótafönnvagyok,

három hete— ünnep-ésvasárnapokatkivéve— egyetlen
napotsemulasztottam el.Mindennapötvagytízperc.
Sokkicsisokramegy.
— Ezigaz.
— Ésmárisszéphaladásttettem,pajtás.Kiszámítottam,

hogyhanégyévig,amígazegyetemrejárok,követemezta
módszert,ezföléregy párizsitanulmányúttal.Tökéletes
francialeszek,pajtás.Egy krajcárkülön kiadásnélkül,
pajtás.
E Vallomásalattsikerültmegőriznem komolyságom»

annyivalisinkább,mertmostmárhüledeztem,hogymicsoda
csodabogarakélnekezenaföldönsmennyirenemismerem
eztazalakot,akiteddig,hanemislángelmének,deegész-
ségestökfilkónaktartottam.
Bevallom,ettőlfogvaengemisizgatottadivatárusbolt.

Valahányszorelhaladtam mellette,be-bepislantottam.Fúrta
azoldalam,hogykilehetazacsodálatossegéd,akimestere
alakótársamnak.
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Egynapon,mikornélkülementem adiákvendéglőbe,
benyitottam.
Öreg,fanyarkereskedőálltaboltasztalnál,feketeházi-

sapkában.
— Mitetszik?— mordultrámridegen,mintafféletizen-

kilencéveslurkóraszokás.
— Egyinggombot—hebegtem.
Elém lököttnéhányolcsórézgombot.Amígturkáltam

közöttük,megkockáztattamakérdést.
— Beszélittvalakifranciául?
— Franciául?— szóltazöregsszemefölcsillant.—

Hogyne,kérem,hogyne.Béla— kiáltottsatenyerébe
csapott.—Gyerecsakide.Azúrfranciáulakarbeszélni.
Sovány,szőkefiatalembersompolygottelőamellék-

helyiségből.Nem idősebb,mintmi.Úgytizenkilenc-húsz
éves.
— Önfrancia?—kérdeztetőlemmagyarul.
— Nem — válaszoltam szinténmagyarul.— Énnem

Vagyok,kérném,francia.Csak érdeklődnibátorkodom.
önbeszélfranciául?
— Oui— mondtahalkan,afejétkisséelfordítva.—

Jeparleunpeu— deolybizonytalanulésalázatosan,hogy
ezkörülbelülcsakennyitjelentett:»Irgalom«.
— Külföldöntetszetttanulni?
— Oh,dehogy— rebegte— csakittareálban.Tavaly

érettségiztem.Néhányszórámragadtaziskolában.A papa
— mondtasafeketesipkásöregúrrapillantott— jövőre
kiakarküldeni.Addigisaztszeretné,hogyittazüzletben
gyakoroljam.Ezértakasztottuk kia táblát.Ha esetleg
elvetődikideegy-egyfrancia...
— Perszeerrefelénemigenjárnak.
— Aztnemmondhatnám.Anyáronis— úgy-epapa?—

Bejöttkétpárizsi.Kesztyűtvettek.Természetesenazigazi
franciákatnem igenlehetmegérteni.Azoknakolyanfurcsa,
hanyag kiejtésük van.Nem olyan,mintBokrosstanár
úrnakareálban.Mindighadarnak.Deazértmásokisbejönnek
sfranciáulbeszélnek.Példáulegyfiatalember.
— Kicsoda?
— Egy vevőnk.Aznapontabejárscsak franciául

érintkezik.Hajön,apapamindigengemhív.
— Talánezispárizsi?
— Lehet. Nincskizárva. Deinkább aztgondolom,
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hogysvájci.Vagybelga.Másfélekiejtésevan.Eleinteőt
isnehezenértettem meg.Amikoringgombotkért,cipő-
huzótmutattam neki.Ő tudniillik többnyire inggombot
vesz.Demostmárfolyékonyanbeszélgetünk.Tőletanulok.
Úgyszólvánmindenttőletanultam.Csakgyakorolnikell.
»Gyakorlattesziamestert«.
— Hát—szóltamtűnődve—fizetek.
—Mitszabadszámítanom?
— Egyinggombomvolt.
— Csakegydarab?— kérdeztesgyanakodvasan-

dítottfelém.
— Csakegydarab.
Átvette a pénzt. Kikísért az ajtóig.

Ottbizalmasanafülembesúgta:
— Aurevoir,Monsieur.



HARSÁNYIZSOLT
1887-

FURCSAEMBER

Ennekatörténetnekavilágonsemmiértelmenincs.
Tűnődök is magamban,hogy elmondjam-e;vagy sem.
Nembánomén,hanincsisértelme,elmondom,mertmikor
nekem elmondták,igenjólmulattam rajta,haddmulasson
azis,akiolvassa,hacsakegyhalaványmosolyerejéigis.
Azisvalamiamaivilágban.
Hátszóvalbeállíta péküzletbe egy úriember.Ki-

fogástalanulvanöltözve,aruhájánseholegyetlengyűrő-
dés,egyetlen pehely.Látszik,hogy igen pedánsember.
Odalépapulthozésfelszólítjaapéket,hogymutassonneki
sósperecet.Apékodateszegycsomósósperecet.Apedáns
úriemberlevesziaszemüvegét,zsebkendőveltisztáratörli,
visszatesziaszemére,aztánrendkívülkomolyarccalszem-
ügyrevesziasóspereceket.Nézegeti,bírálgatja,bólogat.
Végremegszólal:
— Mondja,kérem,tudnánaknekem sósperecbőlegy

bö-betűtsütni?
— Mit,kérem?
— Egybö-betűt.
A pékcsodálkozik.Dehátnem aződolga,hogyfir-

tassaavevőkfurcsaságait.A rendelő,azrendelő.Hogyne
lehetnebö-betűtsütni,hamegfizetik.Megalkusznak.A pe-
dánsúrhosszúalkuutánmegállapodikazárban,majd
pontosanmegállapodikabbanis,hogyholnapdélelőttbejön
asósperec-betűért.Aztángondolatokbamerülveelmegy.
Másnapféltízkorcsakugyanbelépazüzletbe.Pontosan,

mintazóraütés.
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—Megvanabetű?
—Igenis,tessékparancsolni.
Akomorúriembermegnéziabetűt.Csóváljaafejét.
— Nagytévedésvanitt,kérem.Énnem kisbö-betűt

gondoltam,hanemnagyBö-betűt.Eztnemvehetemát.
— Nem baj,kérem,holnapramegcsináljukanagyBö-

betűt.Tessékértebefáradni.
— Jó,hátholnapmeginteljövök.Alászolgája.
— Alázatosszolgája.
— Jaigaz,holnapvalamidolgom leszféltízkor.Nem

jöhetnékbeabetűértmárkilenckor?
— Dehogy nem, csak tessék befáradni kilenckor.

Elmegy,másnapkilenckorjön.Apékelébetoljaa
betűt.Apedánsúriembermegcsóváljaafejét.
— Eznem jó.Énsokkalkisebbetgondoltam.Nem

lehetkisebbetcsinálni?
— Dehogynem.Csinálunkkisebbet.Körülbelülmek-

korátméltóztatikgondolni?
A pedánsúrpapirostkér,előveszitöltőtollat,felraj-

zoljapontosanabetűt.Apékeltesziamintát.Megállapod-
nakazújhatárnapbanHolnapnem lehet,mertazillető
úrnakvidékrekellutazniaDeholnaputánbejön,mégpedig
háromnegyednégykor.Megfelelezazidő?Hogyne,megfelel.
Holnaputánvalóbanjönarendelő.Elébeteszikabetűt.

Hosszasannézi.Emelgeti,méregeti.Bólint.
— Ezmárjó.Csakmégegykishibavan.Holnapra

tegyenekrátöbbsót.
A péktürelmesenígéri,hogyholnapraezismeglesz.

Tesznekráegykevéssóvaltöbbet.
Végreelérkezikazutolsólátogatás.Apedánsúriember

megnéziaBö-betűt,amelysósperecbőlkészült.Helyeslően
bólint.Elővesziaprőpénztárcáját,kifizeti.
— Becsomagoljuk?—kérdiapék.
— Nem szükséges — feleli az idegen.

Azzalvesziabetűtésmegeszi.

AVERSENY

Színház után vacsorázó társaság gyanántverődtünk
össze.Adarabis,ésennélfogvaavacsoraisnagyonkorán
végződött. A társaságnagyobbikfelénekmégnem aka-
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ródzotthazamenni.Kiválta hölgyek agitáltak hevesen
amellett,hogymenjünkvalahová.Akiazurakközülha-
boznimertésgyávánugyan,demégisahazamenésnek
igyekezetthangotadni,aztletorkoltákazzal,hogyszom-
batestevan,azurakmásnapalhatnak,amennyitakarnak,
ígyaztánmégelmentünkegytánchelyiségbe.
Miavarázsaazilyen kirándulásnak?A közönség,

amelynekmagunkistagjaivagyunk.Azemberamozgást
nézi,atömeget,atáncolókatésüldögélőket.Akiismerős,
azazértérdekes,mertismerős.Akiismeretlen,azazért,
mertismeretlen.A lokálokatkorántsem aztartjael,amit
amagukjóvoltábólnyújtanak,hanem egyamolyanRous-
seau-féle »contratsociak,az a hallgatólagos társadalmi
szerződés,amelyetaközönségkötönmagával:betelepszik
bizonyoshelyekre,hogynézegesseönmagát.Tapasztalható,
hogynéhaegy-egyvendéglő,bár,tánchelyiség,vagyilyesmi,
mindenoknélkülrosszulkezdmenni.Pedigamitnyújt,
azsemmivelsemrosszabbmintazelőtt,sőt— mivelameg-
hökkent tulajdonos ijedten siet költséges attrakciókkal
visszanyernielmaradozólátogatóit— mégjobb.Deakö-
zönség,atömeglélektannak ezamegfejthetetlen alanya,
úgyhatározott,hogymostmásuttnézegetimagát.S az
illetőmulatóhelyrosszulmegy.Azokátsenkisem tudja
Azember,haerrőlvanszó,vallatvon,ésaztmondja:divat.
Pedigezcsakmásfogalmazásaatünetnek,denemmagyarázat.
Egyszóvalmiisteljesenüresnektaláltukaztalokált,

amelybevalakinekindítványáralementünk,mégaszombat
esteellenéreis.Összesenmégkétasztalnálültekemberek
rajtunkkívül,azokisérdektelenek,akikennem voltsemmi
néznivaló.A hangulattalanságilyenkorráragadazenére,
arrólvisszaragadajelenlévőkreésviszont.Ebbőlaztánúgy
támadatöményunalom,mintahogyanborbélyüzletekben
megszázszorozódikazemberképe,azegymássalszemközt
állókéttükörben.
Mélységesenuntukmagunkat.Azasztalközepénálló

virágbokréta,mintha csak bennünket jelképezett volna,
hervadtánkókkadozottafüstben.
Miciasszony,akialeghevesebbenagitáltakirándulás

mellett,hozzámfordult:
— Találjonkivalamijátékot,mertezhalálosanunal-

mas.Mentsükmegahangulatból,amimenthető,hiszen
vacsoránálmégmindenkinekolyanjókedvevolt.
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— Rendezzünk hazugságiVersenyt,— mondtam —
versenyezzünk,hogykitudjaalegnagyobbathazudni.Én
leszekabírálóbizottság.Elsődíjezavirágbokréta.Annak
adjuk,akialegnagyobbathazudja.
A gondolattetszett.Kimondtuk,hogysorbamegya

játék.Ernőkezdte,őültbalróllegszélsőnek.
— Hagyjatokbékét,— mondta— egésznapdolgoz-

tam,nagyonfáradtvagyok.
A kijelentéstzajosderültség jutalmazta.A jó Ernő

tudvalevőlegalegnagyobbnaplopóavilágon.Délbenkel
fel,kimegyaVáci-utcára,benézaZserbóba,hazamegy
ebédelni,utánalefekszik,délután kártyázik aklubjában,
estemindigmegvanhíva.Kétségtelen,hogyigennagyot
hazudott.UtánaLenkekövetkezett.
— Remekülmulatok—mondta.
Ezistetszéstaratott,merttudnivaló,hogyajóLenke,

amilyen derék asszony, alapjában véve, éppen olyan
savanyú.Mindig rosszkedvevan ésafélvilágértnem
mosolyogna.Ha ránézne egy hordó mézre,az rögtön
megecetesednék.
Miskavoltasoronkövetkező.
— Engem hagyjatokki,— mondta— énméggon-

dolkozom.
Általánosderültség.Miskaésgondolkozni?Mindenki

tudja,hogykevésnagyobbcsacsivannálaszélesefőváros-
ban.Elsőrangú,előkelőúriember,denagycsacsi,mondjuk
megúgy,ahogyvan.
Sárikövetkezett,afiatalözvegy,akiroppantulszeretne

affélehuncutmenyecskének feltűnni,demindenkitudja
róla,hogyalelkemélyénalegszolidabbnyárspolgárinő,
akitellehetképzelni.Mégsincsennagyobbvágya,minthogy
szerelmifenegyereknektartsák.
— Mostanában nem udvaroltatok magamnak —

mondtaboldogan,hogymostmilyenelmésethazudott.
Demegjárta.Mindenkikórusbankezdettkiabálni:
— Eznem hazugság!Ezigaz!Óvás!Hiábaadoda

bankot,feddhetetlennőVagy,pukkadjmeg!
Sárielszontyolodva hallgatottel.Jóska következett,

szegényderékJóska,akiolyanhősiesküzdelemmeltartja
magátavízszínén,miutánteljesentönkrement.Tudjuk
róla,hogymiérttartjaolyanegészségesnekasokgyalog-
lást,éshogymiértrendelvacsorárakéttojásbólrántottát,
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gyomorbántalmaira való hivatkozással.Néha ötven fillér
sincsazsebében.Deazértnemmaradelatársaságtól,mert
halálosanszerelmesMicibe,akiviszontolyankegyetlenül
bánik vele,hogy aztmárrossznézni.Kínozza,gyötri,
ugratja.Ésolyandolgokattudelhitetniezzelaszegény
szerelmesszamárral,hogyazembernekégnekállahaja.
— No,Jóska,halljuk,tekövetkezel.
Jóska körülnézettszomorúan elmosolyodottéscsen-

desenígyszólt:
— Mindenkiazénvendégem.
Anevetésekelhallgattak.Ebbenavallomásbanatréfán

felülannyivoltazöngúny,aszomorúságésabátorság,hogy
mindenkinekszeretetésrészvétjelentmegatekintetében.
Láttam aközhangulatról,hogymindenkiJóskánakszánja
azelsődíjat.ÚgyismárcsakMicivolthátra.AszépMici,
szendeMadonna-arcocskájával,hófehérhomlokával,amely
mögöttannyikeménységéshamisságlakik.Ésannyikör-
mönfont,éleseszűravaszság.
Micinegédesenfélrehajtottaafejétésamolyanjó-

kislányarccalígyszólt:
— Énnem veszekrésztaversenyben.Énnem tudok

hazudni.
Mindenkimeglepetvefordultfeléje,hogy nem akar

játszani.Én azonban benyúltam avázába,kiemeltem a
virágotésmegjegyzésnélkülátnyújtottamneki.Nyert.



KARINTHYFRIGYES
1887-1938

AZ»ÍGYIRTOKTI«-BŐL.
Előszó.

Céloznitanulnakakatonák.Nemvalamifényesenmegy
adolog.A káplárkáromkodik,szidjaakatonákat.Végre
kikapjaazegyiknekkezébőlapuskát.
— Nemtudtoktisemmit!Idenézzetek!
Céloz,lő— nemtalál.Egypillanatrazavarbajön,aztán

feltaláljamagát.Azegyikújonchozfordul.
— Ígylőszte!
Megintcéloz,megintelhibázza.
— Így lősz te! — mondja a másiknak.

Végre,kilencedszertalál.
— Ésígylövökén!

*

Akilencediklövésmégkésik.Akáplárkezemégreszket,
deszemeiegyárnyalattalmártisztábbanlátjákacélt.

ATANULSÁG

I.

Hetvennyolc esztendős koromban rájöttem,hogy a
feleségem ötvennégyévótacsalengem egyfiatalemberrel.
Elmentem aMargithídraésegyszépfejesturottam,ami-
velmegnyertem aB.T.C.műugróbajnokságát.Azonkívül
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rikordotcsináltam búvárúszásban,kétésfélnapigmarad-
tamavízalatt,verveKankovszkyt,akicsakkétperc,húsz
másodpercigbírtakiazatlétikaiversenyen.

II.

SzentPéteravetítő-székelőttültésazéletem film-
jétcsavartafölakorongra.Mikorodajöttem,éppenannál
ajelenetnéltartott,amintugrom beleaDunába.A külön-
bözőszentekbőlésangyalokbólállóközönségjólröhögött,
hogyolyanfurcsánkalimpázok.Dühöslettem ésmegrán-
tottamazöregnekakarját.Erreelszakadtafilm.
— Marha!— kiabáltPéter— most,hogy sze-

dem leakorongról?Lekellforgatniazegészet,há-
tulrólviszafelé.Ezjólfogfesteni!Menjenvissza,ahon-
nanjött.
Ésezzelelkezdteforgatniazéletem filmjét,hátúiról

visszafelé.

III.

A következőpercbenlábbalfölfelékibuktam aDuná-
bólésfelugrottam aMargithídra.ArccalBudafelé,szépen
hazamentem Pestre,háttalfölmentem aharmadikemeletre,
bezártam azajtót,mirekinyílt,végighátráltam azelőszo-
bánésvisszaültemadívánra.

IV.

Egy percretávoztam.Visszahátráltam aszobábaés
emésztenikezdtem.Csakhamarkészen voltazebéd,az
inasom hátrafelébehoztaapiszkostányérokat,énvissza-
ültemaszékreésagyomrombólamárelkészültjóféletúrós-
tésztátvillávaléskésselszépen beleraktam atányérba.
Összeragasztottam a hússzeleteket,aminagyon jó volt.
Miutánalevestiskikanalaztam aszájamból,felálltam és
megnéztem azórámat.Félegyvolt,tizenkettőreahivatal-
bankellettlennem,gyorsankihátráltam aszobából.A szá-
jamba dugottcigarettavég mindig nagyobb lett,végre
rágyújtottamésbeletettemazsebembe.
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V.

Tízévmúlvafeketednikezdettahajam ésafogaim
lassanbelehulltakaszájamba.A nyugdíjamatmegvonták
tőlem,kezdődöttamunkaésénmegintodaültem ahiva-
talba,róhattam abetűket,mígazutolsósortólazelsőig
elnem készültem.Főnökeim nagyjóindulattalvoltakirán-
tam,deaztánmárnem ismertekolyanjóléshuszonötévi
becsületesmunkautánfölvettekháromszázforintfizetés-
sel,teljeslakdíjjal.Ittálltam tehát,hátrafelé,alegnagyobb
nyomorban,hivatalnélkül,feleségemmelegyütt,akiegyre
szebblettésegyrejobbanszeretett.

VI.

Ekkorazonban márhuszonötéves voltam,vissza-
szöktettem feleségem az apjához ésbeleszerettem.Egy
bűnös,lobogó éjszakán háromszoregymáselőttkarjaimba
omlott,enyémlett,mireénegyrefélénkebblettem,megfog-
tam akezét,deő visszahúzta,végremegismerkedtünk
ésénbemutatkoztam.Azontúlnemláttamtöbbé.

VII.

Megkaptam doktorioklevelem és kezdetétvette a
kedves,vidám diákélet.Fiatalvoltam ésboldog,szerettem
tanulnis,ígymindigkevesebbettudtam.Fiatalságommal
azonbankisséodaéltem (elsőéletembenugyanisvisszaél-
tem vele)sígycsakhamarmindenerőmetvisszanyertem.
Tizennyolcévesvoltam,mikorleérettségiztem,bajuszom
szépenvisszafejlődött,belenőttem ruháimbaésszorgalma-
sanfelejtettem.Tizennégyéveskorombanegyszerkigyó-
gyultam akolerából,mely csaknem végzetesséválhatott
volna,decsakhamarelkövetkezettafertőzéséséntúlvol-
tam a veszélyen.Ettőlkezdve csöndesen folytéletem,
selypítenikezdtem,majd elfelejtettem beszélnismikor
márelégkicsivoltam,négykézlábmásztamvisszaabölcsőbe,
hogy szoptatósdajkámatellássam tejjel.Hogy ezután mi
történt,nem tudom,csakegysötéthelyiségreemlékszem
még,ahovaengemvalakierőszakkalbetuszkolt.
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VIII.

SzentPéter,amintvisszakerültem elébe,éppenkészen
voltakoronggalésmosolyogvaemeltefölszentségeskezeit.
— Te,akikétszeréltél,— mondottanékem,hogy

bölcspéldázattaloktatnáazösszevegyültszenteket— te,
akikétszeréltél,smindendolgokatmegfordítva,mélyébe
láttálazéletteljességének,— mondjadeltehátminékünk:
micsodatanulságotmerítettélamazúton,melyen közön-
ségeshalandónakcsakegyszeradatottáthaladnisamelyet
tekétszeresmértélmegazÚrvégtelenkegyelméből.
Orromra tettem mutatóujjamats rövid megfontolás

utánígyválaszoltamSzentPéternek:
— Minden tanulság amittettem,egy megfigyelésre

szorítkozik,szentatyám.
— Smiez?
— Hogy Kassák Lajosverseinek hátulrólvisszafele

olvasvaéppenúgynincsértelme,mintelülrőlhátrafelé.

FOGYÓKÚRA

Szépkedvesemmelmeglátogattam aművészetcsarno-
kaitsRubensremekétmutattam néki,mondván;ohnézd
amúltnakködénátcsillanóEszményt,melyhalhatatlanná
tesziegypillanatelsuhanómámorát,ónézdenőt,kitkedvese
szorít,mígszemébenazéletragyogásatündököl,óérzed-e
aMűvészetöröksuhogását:— éskedvesemmeghatvafelelt:
Igen,nagyonjólmegvanfestveezanő,úgy-e,ezeknem
hordtakmidértabbanazidőben?Látod,kérlek,azembernek
nem szabadsoktésztátenni,hanem inkábbfőzelékeket,
merttésztátólígyelhízik.Nemeszemtöbbétésztát.
Szép kedvesemmel Thália templomában rajongtunk

Shakespearelángelméjénektüzébenésmegdermedveaszavak
mögöttfenyegetőszimbólumokmélységétől,bámultukDuse
csodálatoszsenijét,mellyeléterimagasságbaemelteMacbeth
tragikumát,samikorazábrázoláspapnőjeaháttérenyhe
homályábólhalkanlépettelő,mégajkánremegveacsudála-
tosigék,hogyszinteemberfölöttineklátszott,minthanemis
aföldön,hanemfelhőkönlépdelnesúlytalanszellemtestével—
végremegszólaltszépkedvesem,akitvelem együtthipno-
tizáltelátomásésszóltremegőhangon:Látod,kérlek,
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errőlaDúsérólhallottam,hogysóskáteszikcsak,mogyoróval
szaftnélkül,skurcbanazértkeskeny,dealábaivastagok;
megfogom rendelniaztahagymakonzervet,négyhónapig.
Hústnemeszem.
Szépkedvesemmelelmentem azállatkertbeésavilág

csodálatosfaunájátmagyaráztam,smondám,milycsodá-
latosekerekföld,ezerszépségévelpompázórengetegek
árnyában,vadállatokezreivel,smilycsodálatos,hogya
kultúrasértelem lángszövétnekemellettazEmbermeg-
tetteamazutataFöldön,afenevadtólegyGoethéig,— és
szépkedvesemsokáig,elmélyedvegondolkodottezensgon-
dolkodvamondta:Igen,éshogyvanaz,kérlek,hogyezek
amajmokpéldáulilyenkarcsúakmaradtak,ezekbiztosan
nem esznekkenyeretaleveshúshoz,mintaCranachné,aki
ötkilótfogyottamúlthéten,mertcitromsavatevett,és
milyenhasavolt,amiegészenlement.Kenyeretsefogok
enni,főzeléketsefogokennimostnégyhétig.
Szépkedvesemmelottültem merengvearomokalatt,

apázsiton,fejünkfölöttafülemülecsattogottésafűben
tücskökcirpeltek,smígezüstösárnyékoksuhantakacsillagos
égen,megjelentafélholdszendehajójafejünkfölöttsszere-
lemmelésbűbájjalteltelatájék,sénkönnyekkelszemem-
benszóltam:Nézd,nézdacsillagosharangotfejünkfelett
sacsillagokat,mindegyikegy-egyvilágésmindegyiken
szeretnek,zokognak ésszenvednek smindenüttvannak
boldogokis,ónézdacsillagokatsafogyóholdarányát,—
éskedvesemvégremegértettengemskeblemrehajtvafejét
mélysóhajtörtkiszívébőlssuttogvakérdé:Ó,mondd,
müyenkúráthasználafogyóhold,hogyígylefogyott;nem
eszemezentúlborsótseháromhétig.
Szépkedvesemkijöttsíromraéssírvaidézettfelamély-

bőlésénmegisjelentem neki,csontvázalakjában,fehér
lepedőbenésszóltam:Ö,nő,hatemegtudnálérteni,lejönnél
velemaföldalá,hogyegyesüljünkamásvilágon,— ésked-
vesem extázisbanszólthozzám:Mondd,kérlek,hogyfogy-
tálleennyire?— ésénszóltam:Ahaláltól,— ésőszólt
rajongva:— Veledmegyek!Veledmegyek!Ahalálmégis
alegjobbfogyókúra,—ésvelemjött.
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ADYENDRE

MOSLÉK-ORSZÁG

Jöttértemafeketehajó,
Jöttértemfeketevizén.
Álom-királyfit,vitttovavitt
Moslék-országnakmentiben—
Feketehajó,feketevizén.

Moslék-ország,hajh,cudarország
Hajh,Hortobágy,zsír-szívűrém;
Hajh,Átok-város,Redves-ugar:
Piszok-hazám,mitkapaszkodszbelém?
Feketevizekenjöttemén.

Vagyokanyugatisirály—:
Demagyarnakköpöttkiaföld
Moslék-országanyakamonül
EngemetMoslék-országörökölt:
Nyöszörögahájszagúföld.

Márnemmegyekel,feketehajó,
Moslék-országhagy'örüljszegény!
Haddugassanak,haddugassanak
Feketevizén,feketelegény,
Hajh,kutyafáját,szomorúlegény.

BABICSBIHÁLY*
Aklasszikusgyomorgörcsökciklusból.

FUTURUMEXACTUM

Plútóetorzótmárványbólszoborta
ó,torzóktorza,börzőDunakorzó
ó,korzókkorza,őrződunnaorzó
Mintferdetortaésmegintretorta.

* Karinthy jegyzete: Az eredeti »Mihály«-t belügyminiszteri
engedéllyel »Bihály«-ra változtatta költőnk azzal a megjegyzéssel,
hogytehetségtelenkeresztapjanemgondoltazalliterációkra.
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DeAfrikábanfúazantipasszát
Ésnégerekmasszáinakpántlimasszát
Ésottazégolyrégi,égiméla.

Stánpápuákokpengetnekporosfát
SnemleszNyugatmár,semFenyő,semOsvát
SmégélBalázs,mégélamélaBéla.

SZABOLCSRAMIHÁLY

EGYSZERŰSÉG

Nemhivalgó,cifrapáva
Nemmodernazénszívem.
Egyszerűséglakikbenne
Mosolyogvaszelíden.

Egyszerű,detisztanóták,
Amiketéndalolok—
Mertaszívemsúgjaőket,
Nemisolyannagydolog.

Ügycsicseregazénszívem
Egyszerűen,szabadon,
Mintapintyőkemadárka
Föntalomboságakon.

Amiaszívemenfekszik
Aztdalolom,semmimást:
Legelő,kicsinybirkáktól
Tanultamaversírást.

Egyszerűéstisztanóta
Gólyafészek,háztető—
Nincsenbennesemmi,ámde
Azlegalábbérthető.
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AjóIstenegyszerűnek
Alkottaazeszemet,
Nincsenabbannagymodernség
Csakszelídség,szeretet.

Kicsikunyhó,szeretőszív,
Messzeégbolt,tiszta,kék—
FulladjonmegAdyEndre
Lehetőlegmámamég.



NYÍRŐJÓZSEF
1889—

UZBENCE.
KÉTRÉSZLET

Bencéveléppenmegszenteltükavasárnapot.Azabban
állahavason,hogyazemberájtatosanülatűzmellett
sélesítiazeszétaffélekérdésekkel,hogymikorlehethinni
afehérnépnek,éjjel-evagy nappal.Ámbárerrekönnyű
afelelet,mertafehérnépneksohasem lehethinni,sem
éjjel,semnappal.
Bizonyítanieztnem iskell,mertmindenférfiember

látottmáreffélebizonyítékot,holkisebbet,holnagyobbat.
Eltudnám mondanipéldáulavénPéterMózsiesetét,aki
vénségérefiatal,gömbölyű,szépjérce-leánykátvettfele-
ségül,őrizteéjjelnappal.Egyéccakaazonban,mikoréppen
csakannyiidőrementki,hogyellássaamarhákat,mégis
eztaszózatothallotta:
— Ügyelj,Mózsi,mertnemhűafeleséged!
Mózsibácsititkonodalépettazablakhozshátlátja,

h°gvegyidegenlegényülazasztalnálséppenakkorcsó-
koljamegazasszonyorcáját.
— Innenkívülrőlcsakugyanúgylátszik!— jegyezte

megmagábanMózsibá,desohaelnemhittevalójában.
Tudnékéntöbbefféleesetetmondani,denem akarom

megbotránkoztatni az ártatlanabbakat, bár nekik sem
ártana,haezenakérdésen kicsitgondolkodnának,mint
miBencévelazonaszépvasárnapdélután,mikorazaljban
hirtelenelbődültazautomobilsminketmegzavara.
— Kitudjönni?— aggodalmaskodottBence.
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— Valami vadász urak lesznek — találgattam.
Bencelesem vetteaszemeitazautóról,melya csúf
kaptatómiattpökdösött,lövöldözöttsbüdösítetteahelyet.
Reméltük,hogyvalaholmegreked,dearagyogómasina
(bolonduljonmeg,akifeltalálta)szépenfelmászottatüzün-
kig.Ottegykicsitmégberregettsmegállott.Benceille-
delmesenfelállott,hogyfogadja,mertlehet,hogyapre-
fektusvagyvalaminagykutyajöttvele,dekettőtsem
lépettfeléje,hátavégrehajtószökikleróla.
A guta szinte megütöttmindakettőnket,mertakkor

jutottazeszünkbe,hogyottlógegyistrángonkifeszítve
kétszépmedvebőrsnyolcdrágarókabőr.Mogyorófapál-
cávalareggelporoltukkisszítattukanappal,hogyne
romoljanakmeg.Arramárgondolniselehetett,hogyeldug-
juk.
A végrehajtóaztsevártameg,hogyjónapotköszön-

jünk,márelőisvetteazirományokatskezdisorolniBencé-
nek,hogy»Magatartozikszázhetvenötlejegyenesadóval
shogyőfoglalnijött.
— Legalábbüljönlenálunk,Móduvánúr!— kér-

lelteBence.—Nevigyeelazálmunkat!
Móduván úrnak nem azértnevezték a végrehajtót

mintharománlettvolna,hanem mertafarsangonmula-
totta snapekben valamiromán urakkal,de magyarul
egyszótsebeszélt,pedigKovácsvoltaneve,dedöngette
amellét,hogy:— »Jonuszűntungur,JoszűntMoldovean«
sintettacigánynak,hogyazthúzd:— Spunemundra
'deverat,cuceapete-aispalat.«
Arománokundorodtaktőle,miisigen.
Bencének magyaráztam,hogy az effélétrenegátnak

hívják,deaztfelelte,hogy»híhatjákazilyentakárFerenc
Jóskánakis,mertsenkiemberazeffélescsakaztsajnája,
hogymocskolódnunk kellvelesnem hengeríthetjükbe
azoldalon,hogynyakaszakadjon.«
Ígyisvagykétszerreáköpöttacipőjéresmindigazt

mondta,hogy»pardon.«
— Fizetszvagynem fizetsz?— hivataloskodottMódu-

vánúrsakezehátávalráütöttazadóhátralékra.
— Nem tudokírást,Móduvánúr!— kínlódottBence,

mertnemvoltpénzeseneki,senekem.
— Akkorezeketabőröketlefoglalom sviszem —

szökdösöttMóduvánúr.
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Bencénekaszívébenyilaitafájdalom saharag.Attól
féltem,hogyavégrehajtótszempillantásalattúgyvégre-
hajtja,hogyebbenazántivilágbanembernemleszbelőle.
— Miféleadókrólvanszó,kérem?— elegyedtembele,

hogyhúzzukazidőt.
— Egyenes,kereseti,útadó,cégtáblaadó...— olvasta

avégrehajtóalistát.
— Cégtáblaadó?— esettleaszájam.— Mifélecég-

táblaadó?
Móduvánúrrámutatottakalyibára.
—Hátezmi?
A kalyibahomlokára,mikorBenceházasodnikészült,

hogycsinosabblegyen,mégénfestettem voltráholtszén-
nelegydeszkadarabra,hogy:
»IstensegedelmibőlépítetteUzBenceésneje«...
Azasszonynevétcsakaházasságutánakartukráírni,

dehogyazesküvőbőlnem levesemmi,hátüresenmaradt
ahelye.
— Hátezmagánakcégtábla?— háborodtam fels

éppennéztem aMóduvánúrszűkmellét,számítgattam,
hogyhaodavágok,akujakom ahátaközepénjönki,de
Bencehunyorítottaszemivel,hogynemenjenelaszép
eszem.
— Fizetninem tudok,Móduván úr!— mondotta

olyanleverten,minthaazakasztófaalattállana.
— Magukellenkeznekvelem?—dühöngöttMóduvánúr.
— Ellenkezzékmagávalasegesvárihóhér!— beszélt

szelídenBence.— Hamindenképpenmuszáj,hátvigye
azokatabőröket!
Készségesenmagaugrottazistránghoz.Leölelteróla

a bőröket s az egészet benyomta az autóba.
Csakhüledeztem.
— Megvagytisztárabolondulva,Bence!— estemneki

savégrehajtóseakarthinniaszemeinek.
— A törvény törvény! — mosolygottBence.

Azokabőröktestvérekköztismegérteknyolc-tízezerlejt.
— A különbözetetmegtérítem — próbálttisztességes

lenniavégrehajtó.
Benceistudta,énistudtam,hogyasajátjaváraakarja

elárvereztetniabőröket.
— Nem kell!— legyintettBencefölényesen,mintaki

inde-undepárezerlejdifferenciátszámbasevesz.
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Móduvánúrnakazarcánlátszott,hogymegvanelé-
gedve.
— Mindentőlem telhetőtmegteszekazérdekében—

bíztattaBencét.
— Megköszönömalásan!— hajtottamegmagátBence

könnyedénsindítványozta,hogyfaljunkvalamit.
— Egykisőzhússzénensütvenemfogártani— kínálta

Móduvánurat.
— Önderékember,Uzúr!— hízelgettavégrehajtó.

Benceszemérmesenlesütötteaszemeit.
Egészen összemelegedtek. Bence szinte dajkálta a

végrehajtót,megtanítottanyársatfaragni,hogykellmeg-
tűzdelniszalonnávalazőzhústsaszénfölöttlassanforgatni.
Félóramúlvaolyankedvesendoromboltakatűzmellett,
mintha unokatestvérek lettek volna.Én félrevonultam a
bokrokközé,mertabelsőrészem felvoltháborodva.Sej-
telmem sem voltróla,hogymitakarezaBenceavégre-
hajtóval.Csendesenüldögéltem shallgattam,hogymond
szakvéleménytaMóduvánúrvadászfegyveréről,nézbele
apuskalikábasforgatja,hogyacsőneknincs-egörbülete.
— Acélzólégykicsitmagas!— kifogásolta.— Külön-

benritkajófegyver.Minisztereknélseláttamjobbat.
Móduvánúrnakhízottamája.
— Mimagyarokjobbanértünkhozzá,mintaromá-

nok,— magyaráztaMóduvánúr— hiszenezeresztendőn
keresztülsohaseesettkiafegyverakezünkből.Ezekena
hegyekenömlöttavérünk,mikorvédelmeztükahazát.
— Széptőlünk!— csudálkozottBenceselővettea

fenyővizet.
— Nyalintsameg,tekintetesúr!— kínáltaszívélyesen.

Avégrehajtóivott.
Ivottegyszer,ivottkétszer,ivottodáig,míganyelve

akadoznikezdett.Márattólféltem,hogyelénekliahim-
nuszt,olyandühösmagyarlettajófenyővíztől.
Közben besötétedett.Észre se vette.RádőltBence

nagymejjiresúgycsuklotta:
— KéremaMagyar...Párt...nemhelyes...utat

követi...
— Aztelégrosszulteszi!—tüzelteBence.
— Azahelyespolitika,amiténkövetek...Hogy

énnem vagyokmagyar?...Kimerimondani?...Azén
őseim Peselnekiek...Ősiszékelynemesekvoltak,mióta
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avilágfennáll... Beszélhetneknekem amágnások!..
Pesel...nekiek...—ingadozottatűzfelettMóduván

Végülsírnikezdettsaztkiáltottanekünk:
—Satraic,székelytestvéreim!
Negyedóramúlvalesetudtatörülniafenyővizetaz

ajkáról,csaknézettatűzre,aszemeégett,akezereszketett
skönnyezvemakogta:
— Pesel...nekiek!...
— Úgykellnekiek!— kacagottBence,mertnemtudta

hogyFeselnekegyháromszékiközségrégineve,ahonnan
Móduvánúreredeztetimagát.
VégreMóduvánúreldőlt.
CsakeztvártaBence.
— Nomost,úrfi!
— Mitakarsz?
— Nyissakiazautóajtaját!
Engedelmeskedtem. Uz Bencefélkézzela hóna alá

kaptaMóduvánurat,mintamacskakölykötsbetetteaz
autóba.Egyetnyögöttazökkenéstől,demindjárthorkolt
istovább.Nemtudottazseégről,seföldről.
— Mitakarszvele?— kíváncsiskodtam.
Bencefeleletreseméltatott,csak bekiáltottasűrű-

setéterdőbe:
— Hé,kántorúr!
Morogva előcammogottmedvénk.— Bosszús volt,

hogyfelzavartákelsőálmából.
— Szálljonbéazautóba,kántorúr!— röhögöttBence.

Amedvemegláttaavégrehajtótéshúzódozott.
— Móduvánúr!— mutattabeBenceamedvének.

—Neféljentőle,kántorúr!
Amedvénekengedniekellett.Csakazvoltabaj,hogy

nemfértbeazautóba.EgyfelőlBence,másfelőlén,valahogy
benyomtuk.Igaz,hogyalakkotlerúgtukazautóról,dea
medveleroskadtMóduvánúrmellé,kipillanatraanagy
nyomástólmegébredtscsakannyitmondott,hogy»Pesel-
nek...«saludttovább.
— Nyugodalmasjóéccakátkívánok!— búcsúzottBence

sbecsaptaazautóajtaját.
Azutánmiiselmondtukalefekvéselőttiimádságot

selnyúltunkBencévelatűzmellett.
Aholdszépensütöttsahavasmélységesenaludt.
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Énazonbannem tudtam aludni.Aligvártam areggelt,
hogy lássam milesz.Minden neszreijedten rezzentem
meg.
HajnalfeléaztánatermészetfelébresztetteMóduván

urat.Megmozdult,deamedvevisszanyomta.
— Menjbennebb,asszony!— nyűgölődöttMóduván

úr.
Amedvevisszamordult.
— Legalább éccaka hagynálbékében!— lázadozott

Móduvánúrfélálomban.— Aztakutyánakvalóéletmin-
denit!
Csakmostvettemészre,hogyröhögBenceatűztúlsó

oldalán.
— Teisébrenvagy?— vettem felazösszeköttetést,

deújraaMóduvánúrhangjáthallottam:
— Gazdaságilagkellelőszörtalpra,állítanianépet,

Uzúr!
A medveazonban aludniszeretettvolnasszájába

kaptaahálótársát,akiteljesenfelébredt.
— SzentségesIsten!...Segítség!— ordítottfelvelőt

rázónéssajáttehetetlenségéberoskadt.
Hirtelen úgy kijózanodott,hogy tisztán látta összes

bűneit.Moccanniazonbannemmert,csaknyöszörgött.
— Uzúr,haIstentismer,segítsen!
Bencekaptaavégrehajtópuskáját,deelőbbatölté-

sébőlkivetteagolyót.
— Tartsafélreafejit,nehogyazttaláljam!— célo-

zotthosszasan.
Arémülettőlfehérenkiültekavégrehajtószemei.
— Nelőjjön,Uzúr!
— Nincs más mód,— engedetlenkedettBence —

csakarraügyeljen,nehogymagáttaláljam!
— Ne,ne!— rimánkodottavégrehajtó,dealövés

eldördült.
Móduvánúris,amedveiselrántottaafejétésegymás-

hozkoccintották.
— Nyissakiazajtót,háthaelmegymagától!— rimán-

kodottMóduvánúr,deolyantompán,minthaaföldalól
jönnea.hangja.
— Akkorminketpusztítel! — ellenkezettBence.

A medveisuntaadolgotsakkorátmozdult,hogya
fédereltörtalatta.
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— Jaj'— buggyantkiafélelem aszerencsétlenvég-
Benceazautóelejéhezlépettsaszélvédőtfelbillentette
— Tegyehóttámagát,tekintetesúr! — tanácsolta—

akkoramedvenem bántja.Miazúrfivalazoldalonbeta-
szítjukazautót,ott összetörik sakkor megszabadul...
Lehet,hogyamedveelmenekülsmagaéletbenmarad.
— Megnemozdítsák! — tiltakozottMóduvánúr—

mertakkorvégemvan!
— Akkornemtudunksegíteni!—mondottaleBence.
— Legfeljebb,haafalubólhoznánksegítséget.
— Itt ne hagyjanak! — esedezett az ember.

Benceúgytett,minthagondolkodnék.
— Mostmártudom!
ApokolkínjaitólféligmegőszülvelesteaszótMóduván

úr.
— Azúgyvolt,— kezdettkényelmesenbeszélniBence

— hogyamedvemegérezteabőrökszagát,amiketatekin-
tetesúrlefoglaltadóba...Kétmedvebőrisvanköztük.
Lehet,hogyazegyikatársavolt...Amedvemostabőrök-
tőlmegnemválikhaláláig...
Ennekazigazságátavégrehajtóisbelátta.
— Valahogyelkellene távolítaniezeketa bőröket!

Benceráztaafejét.
— Én azokhoz nem nyúlok.A törvény,törvény!...

Istenőrizzen,hogyénaszabályokkalellenkezzem!
— Vállalomafelelősséget— sürgetteavégrehajtó.
— Nem érsemmit,merthaelistávolítottam abőrö-

ket,ottajegyzőkönyvróluk,hogylevannakfoglalvasmég
rajtam követelnék.Azadótismegkellenefizetnem smég
megisbüntetnének...Neiskívánjontőlem effélét,tekin-
tetesúr!
Avégrehajtónemsokatgondolkodott.Óvatosankihúzta

ajegyzőkönyvet és borzasztó elszántsággal összetépve
kidobtaazablakon.
— Nomostnincsfoglalásijegyzőkönyv.
— Igen,demégmegvanazadó!—ellenkezettBence.
— Azténkifizetem!—fogadkozottavégrehajtó.
— Nemírnámegrólaanyugtát?—érdeklődöttBence.
— Nemmerekmozdulni!—remegettazember.
— Írjamegcsaknyugodtan!—biztattaBence.
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A nyugta is elkészült s kirepült az ablakon.
Benceakezembeadta,hogy nézzem meg,jólvan-e?
Mikor megnyugtattam, odalépett azautóhoz,kinyi-
tottaazajtajátésrászóltamedvére:
— Kántorúr,menjenafenébe!
A medvealigvárta,hogyavégrehajtótólszabaduljon.

BencemostMóduvánurattámogattaapatakhoz.
— Mossalemagárólazijedtséget,tekintetesúrsmen-

jünkfrustokolni,mertmegemlítem.
Olyankedvesendajkálta,minthaazunokatestvérelett

volna.

(Bencétnem régenrománnyelvvizsgárarendeltékbe,
demertkiderült,hogy idegennyelvitudásanem több,
mintaz»ikmeldegehorsamst«megbuktattákavizsgáns
állásátólmegfosztották.)
Benceegyiknapakarjáraakasztottaafejszét,azsebébe

tett egy szűknyakú üveget, papirosban büdöskovirágot
snekemodaszólt:
— Ügyeljenmindenre!
— Hovamégy?
— Egykicsiméh-bajomvan!
Ebbőltudtam,hogy vadméheketakarfelverni,amit

elnemmulasztottamvolnaegyökörértse.
Szépőszinapvolt.AzIstenkékarca,azégragyogott

ésahatalmashavasköröskörülezerszínbentündöklött.
Lementünkapatakhozslestükaméheket,amelyek

ide járnak inni.óvatosan összefogtunk annyit,amennyit
lehetett.Benceberaktaőketaszűknyakúüvegbesmiután
figyelmesen körülnézett,egy irányban megindult,amerre
afelriasztottméhekszálltak.Mikoregyet-egyetazüvegből
kieresztett,összehúzottszemmelleste,hogymerretűnikel.
Tudtuk hogy egyenesen beszállnak scsak követnikell
őket.Semmisincsszebb,mintaméhvadászatilyenszép,
tündöklőőszinapon.A kibocsátottméhekaranyhangon
sírvamenekültekazerdődússzínpompájábanésvillogtak
anapsütöttgyönyörűszálfákközt.
Minketpedigazorrunknálfogvavezettek.
Kétóraitekergés után visszakerültünk a patakhoz,

ahonnanelindultunk.
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Szívembőlfelkacagtam éstitokban örültem,hogy a
levegőnekezekaszépségesvirágai,kedvenceim,améhecskék
megszabadultakaBencedúlókezétől.
— Felsültél!—röhögtemszembevele.
— Nagytürelem kellhozzá,hogyezzelamódszerrel

rátaláljonazemberaméhekviaszvárosára.
— Nem ígykellavadméhetfogni,teszerencsétlen!

— oktatgattam.— A méh,hogykönnyebbenrepülhessen,
avizetkifröccsintimagábólsmireaszádateltatanád,már
elistűnt.Mézetkellszítatnivelük.Aztmindenképpenhaza-
viszik.Arengő,sárgamézcsepptőlabogárisolyanarany-
piroslesz,minthafelgyúltpicilámpákrepölnénekalevegő-
ben.Könnyebbaszemnekiskísérniőket.
Benceelgondolkodottsmegráztaafejét.
— Nemazabaj,úrfi!
— Hátmi?
— Az,hogymagátmagammalhoztam...Nonembaj.

Mindjártmásképpencsinálom.
Azzalelisengedteaszűknyakúüvegbőlaméhekets

miszónélkülhaza.
Otthon a kalyibábólelőkeresettegy darab tavalyi

lépesmézetsbeszóltazerdőbe.
— Kántorúr!
Amedvénkelőcammogott.
Benceazorráhoztörülteamézetsaztmondta:
— Kicsiméznem ártana,kántorúr!jókőtségtélire.

A medvelenyaltaamézetazorrárólsbólintott,mintha
aztmondaná:
— Mehetünk!
Sokatnem teketóriázott,mintBence,hanem egyenesen

átvágottakóstelekirészbe.Aligbírtukkövetni.Benceidő-
közönkintmeg-megparfümözte a mézzela medve orrát,
hogyaszagotsakedvételneveszítse.Mentisúgytőle
amedve,hogyaliggyőztünkutánalihegni.
— Mostmárnincssemmibaj!— újongottBence,

látvaamedvekészségét.
A»Szépasszonyliká«-naknevezettbércenamedveoda-

tartottaazorrátBencének,hogykenjebemézzel,deez
atekergőmókáznikezdettamedvével.Odatartottasmind-
jártvisszaisrántottaamézet.Ezígymentháromszor,
négyszersamedvemérgesenmorgott,Benceannáljobban
röhögött.Amedveazonbanúgyvanamézzel,mintaférfi-
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emberaboritallal.A kicsiasokatkívánta.MikorBence
incselkedveújraazorraelétartotta,amedveúgykiütötte
akezéből,hogyBencekezefejeerőtlenülhullottle.
— Embervagy,medve!— dicsértemkacagvaamedvét,

deazaföldrőlhirtelenfelnyalintottaamézetseltűnta
sűrűben.
Benceafogátszívta,sápadtanegyikkezévelamásikat

emelgette,minthaaztmérlegelné,hogyhánykiló.Percek
múlvamagáhoztértsaztkérdezte:
— Holamedve?
— Méhbajavan!— tromfoltamvisszaasajátszavaival.

Elsem tudta káromkodnimagáttisztességesen,mikor
hirtelenborzalmasrémületordítást,lövésthallunksamély-
ségbecsörtetvevalamilezuhan.
— Ottvalamitörtént!— szólottambutánésreszkettem.

Bencemárfutottisarrafelé.
Énutána.
Felérveatetőre,látjuk,hogyegyemberlezuhanta

szakadékbaésvéresen,eszméletlenülfekszik.
Benceegyikkőrőlúgyugrottamásikra,mintazerge.

Éncsakfelülrőltartottamveleazösszeköttetést.
— Kiaz,te?
Benceazonnallátta,hogyélalezuhantemberscsak

alábatöröttel.Kicsittörteafejét,hogyholláthattaeztaz
urat,dehamareszébejutottsfelmosolygotthozzám:
— Ezazénemberem!
— Miféleembered?
— Akivizsgáztatottanyelvből.Azinspektorúr.
— Hozdfel!
— Ottjóhelytvan—ráztaafejétBence.
— Necsináljmagadnakbajt!— figyelmeztettem a

következményekre.
Benceazonbannem fogadottszót,hanem abokron

felakadtpuskájátodatette melléje sismétfelszökdösött
hozzámasziklákon,mintazerge.
Mároldoztam anadrágszíjamat,hogyleereszkedjem a

szerencsétlenhezssegítségérelegyek,deBencerám mor-
dult:
— Nyughassék,úrfi!
— Mitakarszvele?— hebegtem,mertsemmijót

nemnéztemkiaBencearcából.
— Mosténvizsgáztatommeg!—suttogtaBence.



299

Tehetetlenvoltam Bencévelszemben,akimárkiis
találta,hogymitörtént.
— Mikoramedvénkerrefutott,— magyarázta—

megijedttőle,megfutamodott,selátott,sehallottslezuhant
azoldalon.Apuskaesésközbenelsült.
— VaiDumnezeu!—jajgatottaszerencsétlen.
— Magáhoztért!— húzotthátraBence.— Most

rejtőzzünkelasűrűbe,hogynevegyenészresvárjunk!
— Mirevárjunk?—türelmetlenkedtem.
— Csak üljönleésvárjon! — parancsoltaBence.

Közbenamagáhoztértemberordítozott:
— Segítség!...Segítség!...
Kettőt,hármatislőttapuskájábólésújbólfelakartam

ugrani,hogysegítségéresiessek,deBencelehűtött.
— Megcsapom,hanemülhelyt!
Mikora félelemtőlmeggyötörtemberkilődözte az

összestöltényeit,Bencefelállottésabokrokköztcsörtetve
elindult.Engemakezévelhátraintett.
— Kilövöldözitt?...Kiaz?— bődültbelearengetegbe

magyarul.
— Ide,ide!...Segítség!— rémültfelatöröttlábú

emberrománul.
— JónapotadjonIsten!Hátmagaaz,tekintetesúr?

—ismertemegBencelojálisán.
— Kimaga?— sziszegettafájdalomtólazinspektor.

Bencehaptákbavágtamagát.
— Ikmeldegehorzámszt:FirerVadászUzBence!
— Miértbeszélnémetül?—nézettbutánazinspektor.
— Énazértbeszéleknémetül,mertjelenlegnyelvvizsgán

vagyok...Mostmásodszorvagyoknyelvvizsgán...
— Ce»nyelvvizsga«?— tájékozatlankodottazinspektor

úr.
— Anyelvvizsgaolyanvizsga,— magyaráztaBence—

amelyenévenkintmegbuktatjákamagyarembertéskidobják
azállásából,mintengem.
— Magaazutász?—ismertemegrémültenazinspektor.
— Csakaffélefoszt-utász,volt-nincsutász!— javí-

tottakiBence.— Kidobottutász.Aza!...Azinspektorúr
buktatottmeg.
—-Én?—hökkentmegazúr.
— Akártagadja,akárnem,ezazigazság!— politizált

Bencefolyékonyrománnyelven.
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— Dehiszenmagakitűnőenbeszélrománul!— ismerte
elazinspektor.
— Nekem mosthiábahízeleg!— hajthatatlankodott

Bence.— Akkorvettevolnaészre,mikoridejevolt!No
azIstenáldjameg!...Azértharagnincs!— búcsúzott
Bence,minthaottakarnáhagyni.
— AzIstenért,nehagyjonitt!— könyörgöttatörött-

lábú.—Nemakarsegítenirajtam?
Bencehatározatlantmutatott.
— Azattólfügg,hogyatekintetesúrkiállja-eanyelv-

vizsgát.
— Mifélenyelvvizsgát?
— Amiténehelytelrendelek.
Azinspektortelöntötteaméreg.
— Rögtön nyújtson nekem segítséget,mertazonnal

lecsukatom!
— Úgyeskell! — röhögöttBence. — Szökjékno!

Azinspektoriselkacagtamagát.
— Nohátmitakar?
— Előbbvizsgázunk!—kötöttemegmagátBence.
— Egyefene!—állottrá.— Kérdezzen!
— Kimaga?—elnököltBence.
— InspektorBarza.
— Insuffizient!Nem jólvan.Nem voltmagasoha

katona?—utasítottavisszaBenceafeleletet.
— Hát,hogykellmondani?— mulatottkínjaiköztis

azinspektor.
— Mondjautánam!
Azinspektorutánamondja.
— »Ikmeldegehorzámszt:InspektorBarza!«
— Emmamás!— bólintottBence.— Miértbeszél

németül?—tettefelazújkérdést.
— Én azértbeszélek németül,mertjelenleg nyelv-

vizsgánvagyok!
— Tízes!Kutya legyek,ha nem tízesa médiája!

— örvendettBenceazeredménynekéséppenabbaakarta
hagyniavizsgát,mikoreszébejutott,hogyalegfontosabbat
elfelejtette.
— Tud-erománul?—reccsentettráavizsgázóra.
— Hiszenrománvagyok!—figyeltfelazinspektor.
— Aztakárkimondhatja!— utasítottaelBence.—

Előbblekelltennieazírásbelit!....
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— Mit?
— Azírásbelivizsgát!Énesletettem!— magyarázta

Bence.—Van-eírószere?
Azinspektornakvolttöltőtolla,papirosa.
— Írja!
Azinspektorkíváncsianvárta,hogymitdiktáleza

félvaderdeiember,deBencekomolyanvetteazügyet.
— Írja!
»AlólírottezennelVadászŰzBencétvisszahelyözöm

állásába,a345-ösutászházbaéskötelezem magamat,hogy
szabályszerű kinevezését,illetőlegminisztériumiokmányát
postafordultávaleljuttatomneki.«
Bencehiggadtanmegnézteaziratot.
— Elégjóírásavan!— kritizáltaészsebretetteaz

okmányt.—Nomostlássuk,hogymiabajaalábának.
Aztisszakszerűenbekötözte,dealaposanmegjajgattatta

azinspektort.Mireakötözésselkészenvolt,illedelmesen
meghívtamagához:
— Legyenszerencsém!
— Denem tudokmenni!— szabadkozottakínoktól

verejtékesember.
Bencemosolyogvaazölébevette,mintacsecsemőt,

skimászottveleaszakadékból.
Közbenodafüttyentettengem is.Hármanaztánkomó-

tosanmegindultunkhazafelé.AzinspektoraBencemellére
hajtottaafejét,minthaBenceazédesanyjavolna.
— Mitgondol,tekintetesúr,— társalgott— javul-e

valamitaszegénymagyarokhelyzete?
Azinspektorkedvezőfeleletetadott.Énméghittem is

neki,deBencenemigen.Mindamellettkíméletesenápoltuk
kétnapig,mígadaganatlelohadt,sabetegünkújbóllábra
tudottállani.Azalattegészenösszemelegedtünk.Azinspektor
nemszívesenhagyottott,dehivatalosdolgaivoltak,indulnia
kellett.Benceeliskísérte,hogyelnetévedjen.Búcsúzóul
kivetteakötelezvénytazsebébőlésodanyújtotta:
— Tessék,tekintetesúr!Csaktréfavolt..Csaka

vizsgátakartamvisszaadni.
Tisztességesembervoltazinspektor.Szabadkozott.
— Szósincsróla!Magánakvisszakellkapniaazállá-

sát!...Atöbbiazéndolgom!
Benceelgondolkozottésmélyszomorúsággalráztameg

afejét.
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— Ne csináljon bajt magának miattam!
Akötelezvénytösszetépte.
— Mégazthihetnéatekintetesúr,hogyezértsegítettem

magán...Pedignekünkmagyaroknakajószótöbbetér
mindennél...A jószó,tekintetesúr...Nearramenjen,
hanemezenazösvényenne!Seholkinetérjen,mertezaz
ingyenesút!NoazénIstenemáldjameg!...
Szónélkülkezetfogtak.
Legalábbőkkettenmegértettékegymást.
Azinspektoronazonbanlátszott,hogylehajtottfővel

igenmélyengondolkodik...



HUNYADYSÁNDOR
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ANADRÁGÉSASZERELEM

SáromberkiBalázsszerződtetettegy diákot,hogy a
nyáriiskolaszünidő alattlatinraésmatematikáraoktassa
afiát,akihaszontalankölyökésrossztanulóvolt.
Asáromberkikastélyszép,régi,falusiházvolt.Tágas,

hűvös,nagy szobákkal,amelyeknek ablakain örökké le
volteresztvealegyekmiattazsalugáter.
Mélységes,nyáriunalom terpeszkedettelakastélyon

Mégazvoltalegizgalmasabbidőtöltés,hogyacsaládis,
meg a cselédség is egyformán tanakodott,tippelgetett:
milyenleszanevelő,akita»nagyságosúr«Pestenmeg-
rendelt?Hiszenelégfontos,miféle»új«emberrelkellegyütt
élni,egyfödélalatt,júniustólegészenszeptemberig.
Végremegjöttadiák.Asárgahomokfutótérteküldték

azállomáshoz.Nagyonfiatalembervolt,akimégbüszke
rá,hogymárborotválkozik.Ésiszonyúszegénylehetett.
Amikorakocsibólkiszálltésazinasapoggyászátkérte,
nemtudottmástodaadni,mintegyspárgávalátkötöttpapen-
dekliskatulyát.Dadogottisaszégyenkezéstől,hogyilyen
koldus.Holotteznem voltbaj.Azifjúságszörnyűnagy
dolog.Illikhozzámindenféleviselet.A diákhozisilletta
kicsiny papendekliskatulya.A háznépemindjártmeg-
sajnáltavagyinkábbmegszerette,hogyilyenkevésholmija
van.Mindenestemostak,vasaltakrá,hogymásnaptiszta
ingethúzhasson.A szobalánynagymű-gonddal,ahogya
múzeumokban restaurálnak egy régiképet,megjavította
aharisnyáit.
Adiákkorareggeladtaalatinleckeórátneveltjének.
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Aleckeavadszőlőlugasbanzajlottle,amelyakertleghű-
vösebbpontjavolt.Éppenezért,majdnem mindigottült
alugasbanBereniceésKarolakisasszonyis.A tanítvány
kétnénje.Berenicetizenhétévesvolt,Karolatizennyolc.
Szigorúfegyelembennevelt,vidékiúrikisasszonyvoltmind
akettő.Alegnagyobbmelegbenishosszúharisnyátésujjas
blúztviseltek.Rendesen elpirultak,ha valakimegszólí-
tottaőket.A nevelőegyszerarrafigyelmeztetteKarolát,
hogy vigyázzon,egy katicabogármászik a nyakán.Ez
olyanérzékicsengésűvoltszámukra,hogynemcsakKarola,
hanem Bereniceisbelepirult,mireadiákisillendőnek
érezte,hogyszinténelpiruljon.Zavartannéztekegymásra
azifjúságédes,piroshullámávalazarcukon.
Alanyoknagyoncsöndesenviselkedtekaleckeóraalatt.

Munkakosaruk föléhajolva,némán dolgoztak.Azegyik
csipketerítőthorgolt,a másik asztalfutóthímezett.És
közben aszívük mélyén egyreszerelmesebbek lettek a
diákba.Mittehetkét,klastromiszigorbanneveltlány,ha
alángolónyárvirágillatábanegycsinos,szegényfiúVan
aközelükben,akiolyanokos,hogylatinratanítjaakis-
öccsüket.
Csaktermészetes,hogyadiákisszerelmesletteközben.

Denem különszeretettbeleBerenicébe,vagyKarolába.
Hanem egyszerreesettbelémindakettőbe.Nem tudta
őket különválasztani. Berenicének gyönyörű arca volt,
kondorpillájúszeme,pirosszája,mégazorrlyukaisszép
volt,gyöngédrózsaszín,azemberszerettevolnaorron-
csókolni.Karolánakatermetevoltolyanremekülkarcsú,
hogybogralehetettvolnakötni.A diákfantáziájaössze-
keverteakétalakot,egyszépségetteremtettakettőből
ésaztakombináltideáltfölállítottaifjúlelkénekoltárára.
Kéthétteltelezenamódon,amikorSáromberkiBalázs
egyebédutánígyszóltadiákhoz:
— Rémítőmelegvan!Nem sülmegebbenafekete

ruhában,Dombayúr?Jöjjönfölaszobámba.Adokmagá-
nakegyvilágosnadrágot!
Adottisafiúnakegyagyonmosott,fehérflanellnadrá-

got,amelyetanevelőhálásköszönettelfogadott.
Csakhogyazajándéknakvoltegykishibája.Sárom-

berkiúrkétméterhosszúférfivolt,anagymagasságtól
mindigoldaltbillentvehordjaafejét.Amikorakeszeg
diákfölpróbáltaanadrágot,hiábahúztaföladerekátegészen
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hónaalá,anadrágalólmégmindigtúlhosszúvolt,föl
kellettbelőlehajtanivagytizenötcentimétert.
Ilyenbohócnakvalóöltözetbennem lehetmegjelenni

hölgyekelőtt.Pláne,havalakiszerelmesisahölgyekbe.
Minekkövetkeztébenanevelőlevitteanadrágotakonyhába,
odaálltaszakácsnéelé:
— Kedves,jóZsuzsanéni,tegyemegnekem azta

barátságot,hogyennekanadrágnakaszárábóllevágpár
centimétert.Mostkaptam anagyságosúrtól.Hosszú.Nem
tudomígyviselni.
A szakácsné,akiolyanvastagvolt,mintegylisztes

zsák,szeretetteljestekintetévelmegsimogattaadiákot:
— Adjaideúrfiaztaholmit!
Orráratetteapápaszemet.Cérnátfűzöttatűbe,meg-

csattogtatta az ollót.Szépen levágta a nadrág szárát,
beszegte,kivasalta,aztán mindjártkiakasztotta szellőzni
akertbe,egykörtefamegegyalmafaközéfeszítettruha-
szárítókütélre.
Eljöttaz éjjelgyönyörű csillagjaival.Tücsök szólt

afűben,békakuruttyoltazárokban.Mélyenaludtazegész
ház,amikoregyimbolygókisfényjelentmegakertben.
Berenicesuhantkeresztülkönnyűlépteivelafüvön.Gyertya
ésvarrókosárvoltakezében.Szerelmesszívévelkiszámí-
totta,hogyazapjanadrágjahosszúleszafiúnak.Ésmint
jótündérelakartavégeznititokbanaztaszolgálatot,amelyet
nyíltanröstelltmegtenniegyidegenfiatalembernek.
Leakasztotta a nadrágot.Levágotta szárábólegy

darabkát,beszegte,megcsókolta,majd gyöngéden vissza-
tetteaszárítókötélre.Ezutánelfújtaagyertyátésmintegy
angyal,orrában a kanócbólszálló mennyeiviaszillattal
visszaosontanémaházba.
Elmúltegyóra.Asötétbemárbelesóhajtottákavirágok

hajnalilehelletüket,amikorújfényközeledettaszárító-
kötélfelé.EzKarolavoltugyancsakgyertyávalésmunka-
kosárral.Ugyanaztérezteőis,mintBerenice.A szíveteli
voltszerelmessegíteniakarással.
Ő islevágottanadrágszárábólegydarabot.Ésmint

anővére,megcsókolta,összehajtogatta,visszatetteahelyére
Márszálltaharmat,afűhűvösvolt,fázottalánypapucsos
lába.DeKarolaezzelnem törődött.Talánkívántais:bár
kapnatüdőgyulladástazédes,titkosmunkában,amelyet
afiúértvégez,akitszeret.
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Reggelafrisskútvízzelegyütt,aflanellnadrágotis
bevitteazinasanevelőszobájába.
A diákfelhúztaapantallót,ésmajdnem sírvafakadt

Megvoltölveanadrág.Aszáraolyanrövidlett,hogyalig.
értvádliközépig.Nem lehetetthordani,le kellettvetni
tüstént.
AreggelinélSáromberkiBalázsránézettanevelőlábára.

Kissésértődöttenkérdeztemeg:
— Miaz,Dombayúr?Nem jóanadrág,amitka-

pott?Miértnemvetteföl?Talánnemtetszik?!
— Hogynetetszene,kérem!— felelteelkeseredvea

diák.— Isteninadrágvolt.Csakegykicsit»zurichtolni«
kellettahosszúságamiatt,mivelannyivalmagasabbnak
méltóztatiklenninálamnál.Megiskértem aszakácsnét,
hogyvegyenleaszárábóltízcentimétert.Remekülsikerült
kérem azoperáció,mértékután.Hanem később,este-vagy
reggel,nem tudom mikor,valamihülyeaztagonosztréfát
csináltavelem,hogyméglevágottbelőlevagyegytenyérnyit
Végeanadrágnak,kérem!Hulla!Használhatatlan!
A vásotttanítványbólkispriccelta röhögés.Aztán

csöndlett.SáromberkiBalázsgondolatbanaszekrényében
kotorászott,hogy miféle holmivallehetne kárpótolnia
nevelőt?
BereniceésKarolahallgatott.Nem voltbennükelég

bátorság,hogy elárulják a titkukat.Arcukon,nyakukon
egyreterjedtameleg,belsőpirosság.Reszketettkezükben
akanál,ahogy akávéjukatkavarták.Szégyentéreztek,
zavart.Nem értettékazéletet,melyolybonyolult,hogy
ekkorabajttudbennecsinálnialegtisztábbszerelemis.

AMIREEGONMEGTANÍTOTT

Nagyon régen történt,azthiszem hétéveslehettem,
amikoregy nyaratBalatonfüreden töltöttem.Nyápic,de
ambiciózuskisfiúvoltam,lenéztem asajátkorosztályomat
ésbefurakodtam azidősebbekközé.Ezekazidősebb,tíz-
tizenkétévesgyerekek,jóformánészresem vettek,éppen
csak tűrték a jelenlétemet.Tanyánk a tóparton húzódó
platánfasorlett.Ottlabdáztunkésfogócskáztunkreggeltől
estig.A kompániavezéreegyEgonnevűfiúvolt.Egon
lehetettmártizenháromévesis,valóságosóriásaszememben.
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Izmoskölyökvolt,erőszakos,parancsolótermészetű,való-
sággalzsarnokoskodottfölöttünk,deénnem bántam.Úgy
néztem rá,mintegyhősre.Bámultam azerejét,azügyes-
ségét,szerettemvolnacipőlennialábán.
Eleintecsakfiúkvoltakatársaságban,dekésőbb,a

mamák éspapák ismerkedése révén,leányok szűrődtek
közénk.Tíz,tizenkétéveskislányok,fehérpikészoknyá-
ban,fuszekliben.Barnultak,szeplősödtekanyárban,mezí-
telenlábszáruk,amelyolyanszínűvolt,mintabarackfagy-
lalt,teliszúnyogcsípésekfoltjaival.Nekem ezekalányok
csöppetsemtetszettek.Idegessétettanyafkaságuk,agyön-
geségük.Mitéregyilyenlány?Semmit!Kiszámítottam,
hogybármég»pólyás«vagyok,akármelyiketveszélynélkül
fölpofozhatnám.Nem isértettem abarátaimat,hogymiért
tűrikelatolakodásukat,amikorsemmifélejátékhoznem
lehetrendesenahasznukatvenni.
Pedigeltűrtékőket.MégEgonisleereszkedetthozzá-

juk,erejénekésérettségénekméltóságos magasságából.
VoltalányokköztegyErzsikenevűkishölgy,ezvolt

alegszemtelenebb.Elvettealabdáinkat,nyávogott,paran-
csokatosztogatott,hogymitjátsszunk.Türelmetlenülvár-
tam,hogyahatalmasEgon,akivelünkolyanszigorúanbánt,
mikorfogjamáreztapimaszkistücskötmegrendszabá-
lyozni.
Végreegydélelőttfölháborítódologtörtént.Erzsike

hozzávágtaalabdátEgonhoz.Süvöltverepültkeresztüla
labdaalevegőn,egyenesenbeléazénerősésszigorúvezérem
arcába,hogycsakúgycsattant.Ésmégsárosisvoltalabda,
mertazéjtszakaiesőtőltócsákvoltakapromenádon.Azütés
nyománkispiszokfoltkeletkezettEgonarcán.
»Namost!«— gondoltam lélekzetvisszafojtva.Ésizga-

tottanlestem,hogymifélebüntetéstfogkapniarongy
kisprücsöklányamegbántottférfiútól.Megisijedtemegy
kicsit.Valamiborzasztódolgotvártam.A lelkembenoda-
súgtamalánynak:»Szaladjonel,magaőrült!«
DeErzsikenem szaladtel.Vihogva,ingerkedvekiál-

tottaodaEgonnak:
— Remélem,hogyfájt!
Egonvigyorgott:
— Becsületszavamra,nem fájt!Csakpiszkoslettem!

—ésakezefejéveltörülgetnipróbáltaképérőlasarat.
Erzsikeveszekedett:
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—Nemázoljaszét!Gyöjjönide.Letörülöm!
Odavoltam abámulattól,hogyEgonengedelmeskedik.

Sőtnemcsak engedelmeskedik,hanem szemmelláthatólag
jólesikneki,aminttörülgetikazarcát,pedigErzsikemég
beisnyálaztaazsebkendőjét.
»Hátezmi?!«— gondoltammeghökkenve.— Ezvalami

újdolog,amitnem értek!Figyelmesebbenszemügyrevet-
tem Erzsikét.Törtem afejem,majdhomályosérzéskezdett
ébredeznibennemEgonviselkedésénekokairól.Nemvoltam
tehetségtelenfölfedező,ötpercmúlvamárfüligbelészeret
tem Erzsikébeésodaadtam volnaértemindenemet,hogy
azénarcomatismegtörüljeazsebkendőjével,holottegy
negyedórávalelőbbmégészresem vettem,hogyErzsike
hajaszőkeésaszemezöld.
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ÁLLAMIORVHALÁSZ

Reggelkétórakorszólaltmegazébresztőóra.Odakint
mégsötétvolt.Meggyújtottam agyertyátésöltözködni
kezdtem.Aztánkiléptem afalusiháztornácára,afrissle-
helletű nyáriéjtszakába.Felcsatoltam ahátizsákomatés
kezembevettem ahosszúhorgászbotokat,amikkelóvato-
sankelletthaladnom akertben,hogybeleneakadjanaka
gallyakba.Csakegynagyontávolikakasszóadtatudtomra,
hogyanagy,elevenvilágonjárokasötétbenésaharmat-
illatúcsendben.
Afaluntúlfüzeskövetkezett,afüzesentúlöregfahíd

vezetettátafolyóholtágán.Ittadtam találkozótakísé-
rőmnek,bizonyosVeresJóskanevűembernek,akirőlafalu-
banaztmondták,hogyalegjobbanismeriahalakjárását
ezenavidéken.Egyebetnem tudtam róla.A ruhájáról
ítélvenagyonszegényemberlehetett,olyannegyvenév
körüli. Katonabakancs, bársonynadrág, nagyon rongyos
kabát,minekmindakétzsebelentlógott,minthahomokot
hordottvolnabenne.Úgyállapodtunkmeg,hogyerreaz
egyhétre,amígittvagyok,otthagyjaacséplőgépet,én
pedigduplanapszámotfizetekneki,mertaztelkellismerni,
hogyakiazittenihalakszokásátismeri,aznemmindennapi
tudomány.Tegnapmárterepszemlétistartottunkavizeken.
ErrefelénagyonerősaDuna.Próbáltam evezni,deavíz
kidobta magábóla lapátot.Jóska nevetett:tessék csak
ideadni,igazgatóúr.Nem tudom,miokbóltiszteltevvel
amegszólítással,őalegzúgóbbforgókatisúgykavarta,
mintalevestakanállal.Pedignemlátszotterősembernek.
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Akezeiskicsivolt,nemazanagydarabparasztkéz.Angol-
bajusztviselt,amiaztmutatta,hogyvalamikor,valahol
márkilépettamélyparasztiéletből.Deaztánvisszazuhant
napszámosnak.
Megállokasötéthídon,várakozva.Csillogegykicsit

lennaholtág,mertasűrűbékalencsenéholkitakartaa
meztelenvizet.Olyanavíz,mintazalvóasszony,akiről
álmábanlecsúszottatakaró.Azújholdfényecsillogezeken
ameztelenhelyeken.
Egyszercsak megjelenik mellettem Jóska a derengő

sötétben,olyannesztelenül,mintavarázsló.Felvanpak-
kolvamindenfélehálórudakkal,evezőlapátokkal.
— Mehetünk,igazgatóúr.
KeresztülvágunkanagyfőhercegierdőnaDunafelé.

Mireaparthozérünk,átellenbenafűzfákmárviolaszín
körvonalatmutatnak.Anagycsendbencsakavízsuhogása
hallatszik.Itt,anagyerdőkközézártmellékágbanúgysiet
avíz,olyanrémültiramlással,minthavalaholnagyonmeg-
kergettékvolna.Szépvadtájez,seember,seállatsehol.
Mégmadárhangse.Ajégmadárisnémánvillogelafűzfák
előtt.Csakahalaknemtisztelikacsendet,félkilóspontyok
dobáljákfelmagukatarohanóvízbőlfehéren,aranybarnán
éshullnakvisszaerőscsobbanással.Ezekanagyharcsák
előlugrálnak.Hangnélkül,deizgatottankészítjükelőa
szerszámokat.
— Ittahorgászjegy,Jóska?
Akalapjáhozkap,minthafejbevágtákvolna.
— Hínnye,elfelejtettem!
— Nahát,akkorszedjeaholmit,én nem halászok

jegynélkül!Eztmártegnapmegmondtam!Odaadtam a
hatpengőt,hogymenjenaközségházáraajegyért!A szá-
jábarágtam.Hogyleheteztelfelejteni?
— Igazgatóúrkérem ...nem kellazahorgászjegy!

Tessíkelhinni,hogy...
— Nebeszéljenittmaganekem!Mitcsináltahat

pengővel?Elitta?
— Dehogyittam,nem iszokénsoha.Ittahatpengő,

tessík,visszaisadom.
Mártegnapiscélozgatott,hogyminekahorgászjegy.

Aszótólisirtózik.Mostisolyanarckifejezésseléskézmoz-
dulattalmondja,mintha valaminagy szerencsétlenségről
akarnabeszélni.



311

— Nemkellazahorgászjegy,igazgatóúr!
— Nejárjonaszája!Nemagyarázzanekem!Énnem

teszem kimagam hatpengőértannak,hogyelvigyeneka
csendőrök!
Melléretesziakezét,mellém lépésfélretartottfejjel

mondja,aszemeiskönyörög:
— Igazgatóúrkérem ...netessékfélni...énvelem

tecciklenni.
Ahogyvégignézekezenatoprongyosalakon,ezaz»én-

velemtecciklenni«nemnagymegnyugvásraszolgál.
— Hátórakorbemegyaközségházára,kiváltjaajegyet!

Megértette?
Nem válaszol.Nesztelenülmerítileakisebbikhálót

akövespartivízbe.
Mostmégcsaknégyóra.Addigtalánnemjárerrecsen-

dőr.Vétekvolnaezeketajóreggeliórákatkinemhasználni.
Begyönyörűezavirradat.Azújholdmárnagyon

halványavilágosodóégen.Atúlsópartonafákszéprajzán
átvilágítlassan apirosság,mertonnanfelőljön anap.
Ebbőlapirosságbólahorgászbotnikkelhegyéreisjutegy
kevéske.Ésavízispirosodik,minthabelülrőlfénylene,
minthanagytűzfölöttrohannaelabarnavíz.
Baloldaltjó messzire megcsobban a folyó,kétszer

egymásután.Szarvastehénúszikátahornyávalamásik
partra,aszigetre.Olyanerősavízsodra,mireafolyam
közepéreérnek,márittvannakelőttünk.Fejfejmellett.
Jobbkézfelőlérnekpartot.Lerázzákmagukrólavizetés
eltűnnekafeketefákközöttapiroslevegőben.
Jóskamárfogottkétpaducot.Könnyűneki,őhálóval

dolgozik.Nekem mégcsakkapásom sevolt.Deőnem a
szórakozásramegy,hanem azennivalóra.Mertazanagy
terv,hogynyársonsültpaducotfrüstököljünk.
Egyszerrecsakhirtelen,minthaalevegőbőlpattantak

volnaelő,kétcsendőrjönbaloldaltapartiösvényen.Intek
Jóskának, kétségbeesetten mutogatok arra a fejemmel.
Jóskaodanéz,demegsemozdul.Nyugodtanfogjatovább
ahálónyelet.
Jönnekacsendőrök,jönnek,harminclépésnyiresin-

csenekmár.Olyanszívdobogástkapok,hogyacsuklómból
iskimegyazerő,ahogyabotottartom.Hű,dekellemetlen
ügyez.Nincsnálam semmiigazolvány,ebbenahalász-
ruhámbanengemisegészbátrancsavargónaknézhetnek.
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Elvisznek,végigkísérnekafalun.Mostmárelfutni,elbújni
selehet.AfeneegyemegeztadisznóJóskát,nemmera
gazemberrámnézni,lapul,mintanyúl,tánabbanremény-
kedik,hogygöröngyneknézikacsendőrökéselmennek
mellette.
Legjobbasorsszemébenézni.Kiállókazútmellé,

könnyedéncsípőreteszem akezem.Azemberazthiszi,
hogy nehéz pillanatokban az ilyen mozdulattán segít.
Jönakétcsendőr,jön,jön,egyformaléptekkel,kakas-
tollasan,szíjazottállal.Azegyikkisebb,szőke,amásik
magasfekete.
Miez?Elmennek mellettem,minthalevegő volnék.

PedigazegyikJóskáraisvetettegypillantást.Nézekutá-
nukcsodálkozva.
Jóskafelnézrám apartról,nagy mosatlan fogsorát

mutogatvavigyorog.Kivesziahálót,feljönhozzám.
— Ügyimondtam,igazgatóúr.
— Ismerimagaezeketacsendőröket?
Leguggolatűzmellé,kezévelrakosgatjaanagypara-

zsakat.
— Tecciktudni,éncsendőrvótam.Akkoribaismertem

meg a feleségemet.Szegíny jány vót,nagyon szegíny
jány...egyébkéntis,anősülésiszabályzatelibénkállt.
Denagyonszerettükegymást,nem vótmásút,ottkellett
hagynom azállamot.Tízéveennek,azótanekem nyóc
gyerekem van.Egymeghótt,egykisfiú,avvalkilenclenne.
Nagynyomorúságszakadtránk,merezenavidékenroppant
kevésamunka.Mondhatom,roppantkevés.Nem ígykép-
zeltem.Micsinájjak?Hanincsmunkám,megyekavízre
halászni.Nemkisdologaz,kérem,nyócszájnakenniadni.
Mánmostazahelyzet,hogyeztazénnagyonnehízíletemet
mindtuggyákacsendőrök.Azokbaisvanekiskollega-
érzet,kérem.
Lehajol,atüzetfújja,arcaaföldetsúrolja.Pernye

mentaszemébe,azonúgysegít,hogyazökléveliólbe-
nyomkodjaaszemibe.
— Mitteccikképzelni?Énállandóállamifelügyelet

melletthalászok.Azénkezembejobbhelyenvanazigaz-
gatóúr,minthamagaabelügyminiszterülneitt.
Jönnek vissza a csendőrök.Valamiértvisszakanya-

rodtak.Elhúznakmellettünk,akisebbik,aszőke,odaszól
Jóskának,deanélkül,hogyránézne:
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— Vigyázz,Jóska,jönafőerdészúr.
Ésmennektovábbmozdulatlantarkóval.
Jóska,mintavillám,majommozdulatokkalkapkodja

összeaholmit,hátizsákot,szerszámokat.Mielőttbeugrik
abokorbarámkiált:
— Igazgatóúr,pucoljunk!
— Megálljon!Hovámegy?
Csakabokorzörrenutánaegyremesszebbanagy

futásban.
Bolondember,nem tudja,hogyafőerdészjóbarátom.

Magánengedélytőadottnekem ahorgászatra.Jönismár,
kalapjánmadártoll,puskájakeresztbeVetveahátán.
— Szervusz,fogtálmárvalamit?
— Mégnemigen.
Nevet,legyint,továbbmegy.Csak egy belgapuskás

vadásztudjaennyiremegvetniahorgászt,akigilisztával
dolgozik.Mégmesszirőlisnevetverámlegyint.
Megvárom,míg elmegy,aztán Jóskaután kiabálok.

DeJóskátelnyelteazerdő.Elvitteahátizsákot,aszerszá-
mokat,acigarettám isahátizsákbanvolt,mostmitcsinál-
jak?Ijedtibentánmégmostisszaladvalahol.
Oda a mulatság.Napestig horgászhattunk volna itt

Jóskával,haösszetesszükeztakétféleprotekciót.
Abbanviszontnekivanigaza,hogymégiscsakmás

az,jegynélkülhorgászni.
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ASZERENCSÉSKÉZIRAT

— Elismerem,hogykitűnőazízlése,remekaszemeés
biztosazítélete,— mondtaegyikasszonybarátnőm,akit
ízesenfinom iróniájáértszeretek:— demondja,barátom,
hogyanadhattakiHalmaiBélánakaztaborzalmasregé-
nyét,a»Felejtsenel,kedves«-t?Miérdekesettaláltezena
rettenetesbárgyúságon?
Kissészégyenkezvevertem lecigarettámrólahamut,

aztán,ismerveellenfelemet,szigorúanmondtam:
— Hamegígéri,hogyvégighallgatésnem zavarmeg

közben,felelekakérdésére.
Megígérte.

*

— Életemlegszörnyűbbemlékefűződikehhezaregény-
hez.Kínokban,lelkiismeretfurdalásokközt,álmatlanuleltöl-
tötttízgyötrelmesnapemléke.Akkor,aminttudja,még
lektora voltam egyik nagy kiadóvállalatunknak.Egyezer
beállíthozzám aregényszerzője,kézirattalahónaalatt.
Azarcaünnepélyes,átszellemült,ahangjapatetikus.
— Barátom,— mondjaésrámfüggesztettszemeszinte

könnybelábadamegindultságtól:— barátom!Életem nagy
művét,életem remekművéthoztam elneked!Ezkülönb
mindannyinál,amiteddigírtam!Ezegészenmás...Ezaz,
amirőlmindeníróálmodik,hogyegyszertalánmegírja.
Nekem sikerült!Hiddel!Milyenboldogság,érezni,hogy
igazánnagyotalkotottazember!
Gyanakodva sandítottam rá. Sokéves tapasztalatból



315

tudtam,hogyakéziratokjóságafordítottaránybanáll
írójuklelkesedésével.A világleggyatrábbkézirataitremek-
művekkéntmutatjákbeaszerzők.Aztánmegfiatalkorom
ellenéreistudtam már,hogyaztabizonyosnagyremek-
művet,azt,amelyikteljesenkielégítiaszerzőbecsvágyát,
sohasemírjamegavérbeliíró.
Fanyarlehetettazarcom,talán afülemetismeg-

vakartam.Észrevette.
— Ezekvagytokti,lektorok!— kiáltottadühösen.—

Ezasárgairigység,amintegyikkollégátokvalaminagyot
alkotott.Pedig,hatudnád...
— Addide—mondtamnekicsendesen.
— Csakegyfeltételalatt— feleltebüszkeönérzettel.
—Hamegígéred,hogymégmaelolvasod.
Reflexmozdulattalmegnéztem azutolsóoldalszámát:

négyszázhatvannyolcsűrűntelegépeltoldalavoltaremek-
műnek.Szörnyűbágyadtságotéreztem azonnal,nagyotásí-
tottaméskezemlankadtanlehullott.
— Nézd,fiam,— mondtamkönyörgőnésatekintetem

isesdeklőlehetett— rengetegadolgom,legalábbhúsz
regénykéziratotkellelolvasnomahéten.
— De azok nem remekművek!— mondta rendre-

utasítón.
— Nem remekművek,persze,deazokszerzőiisazt

hiszik...Aztánmegénmagamisírokegyregényt,jelen-
téktelen,silánykistákolmány,deakiadóm mársürget,
mertelőrekifizette.Annyitmegígérek,hogygyorsanelol-
vasomaregényedet.Mondjukegyhétalatt.
— Hallatlan!— bömbölte.— Egyhétigakarszpisz-

mogniaregényemen?Ember,nem tudod,mitbeszélsz?
Hiszen,hamárbelekezdtél,nem tudodletenniazutolsó
soráig.
Addig erőszakoskodott, könyörgött, gorombáskodott,

gyanúsított,amígmegígértem neki,hogyhárom napalatt
felfalom akéziratot.Ésmertbárgyún szavatartó ember
vagyok,fogtam a468oldaltésbegyömöszöltem kisirat-
táskámba,hogyhazaviszem alakásomra,éjtszakaiszórako-
zásnak.Azördögvigyenelmindenmegkótyagosodottírót!
Meglehetősen kábultvoltam ameddő szócsatától,a

villamosonelmerengtem kissé,majdnem továbbutaztam egy
állomással.Ebédközbenisszótlanéslevertvoltam.A
mammutkéziratelvetteazétvágyamat.
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— Mivanveled?—kérdezteaggódvaafeleségem.
— Semmi.Képzeldcsak...
Éséppenelakartammondaninekiszomorúhistóriámat

azönimádóíróval,amikorátvillantazagyamon:hola
táskaésakézirat?
A villa megállta kezemben.Tüsténtfelugrottam,

lecsapvaazasztalkendőt.
— AzIstenért,milelt?— rémüldözöttazasszony.

Halottsápadtan, verejtékes homlokkal bevallottam,hogy
valahol,bizonyáraavillamoson,elvesztettemavilágirodalom
egyikhatalmasremekművénekkéziratát.Haaszerzőmeg-
tudjaavalóságot,énszomorúmosollyalbecsukhatom éle-
temkisboltját.
— Ugyan,kérlek — vigasztaltörök optimizmusával

józanfeleségem.— Nincssemmibaj!Haavillamoson
hagytad,megtaláltaakalauzésleadtaavégállomáson.
Különbenisbeírtamatáskábaanevedetéscímedet,ameg-
találólátnifogja,kivesztetteelésazonnalvisszaküldi.
Kinekkellazilyenkézirat.Nemesernyő,hogyellopják.
Ezalogikusérvelésugyannem nyugtatottmegegé-

szen,mégiskisreménytkeltettbennem,hogyatáskán
rajtavananevem.
— Aztánmegakéziratisbizonyáraszignálvavan.

Kiderül,hogykiírta.
— Nincsszignálva.Errekülönfigyelmeztetett.Titkolni

akarjaakiadóelőtt,hogyőírtaaregényt.
Kicsitnyugodtabban,sőtegyrenövekvő bizalommal

mentem elaBeszkártirodájába,atalálttárgyakközött
kutatni.Mindenvoltottavilágon,látcső,esernyő,pápaszem,
sőtcipőis,csaképpentáskaésremekműnem.Semelsőnap,
sem másodiknap,sem semmikor.Ésközbenfolytontele-
fonáltazazőrült,hogyholtartokaregényben,úgy-eel
vagyokragadtatva.Azzalhitegettem,hogyazértolvasom
olyanlassan,mertaművésziélménymegrendítsminden
szótkülönakarokélvezni.Nemponyvaregényez,hogycsak
úgy egy kapásra felfaljam.Ez megnyugtatta kissé,hitt
nekemaszerencsétlen.Közbenóvatosanmegkérdeztem,nem
volna-eegymásodikpéldánya,mertavezérigazgatóm is
szeretnéelolvasni,annyijóthallottmárróla,hogynembírja
bevárni,amígmegkapja.Nem,sajnos,nem voltneki:az
elveszettpéldányvoltremekművénekegyetlenpéldánya.
Lidércnyomásosálmombanmindigcsakaszerzőtlát-
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tam,ahogyottállazágyam előtt,tintábamártotthegyes
tollal,hogytövigbelemártsaszívembe.
Demégmindigreménykedtem.Hatalmasösszeget,húsz-

pengőttűztem kiabecsületesmegtalálónak,havisszahozza
azelveszettkéziratot— azirattáskát,areálisértéketmeg-
tarthatjamagának.Semmieredmény.Ésaszerzőmostmár
óránkéntfelhívott,egyrejobbangorombáskodottésócsárolt
samialegszörnyűbb,valósággalmegvizsgáztatott,hogy
mitszólokehhez,vagyamahhozajelenethez,mitszólok
példáulahhoz,amikorClarisseelszavaljaaszüzekszim-
bolikushimnuszát,sígytovább.Énmindehheznemszóltam
semmit,görcsösenragaszkodtam ahhozazelviálláspontom-
hoz,hogyaregényteljeselolvasásaelőtt,amígegységes
benyomástnem kapok a grandiózusán felépítettremek-
műről,egyetlenszóvalsemnyilatkozom.
Végüliselcsüggedtem.Éppenazongondolkoztam,hogy

melyiköngyilkosságimódalegkellemesebb,éscsakazért
éltemmég,mertnemtudtamválasztaniasokcsábítólehető-
ségközött,amikorcsengetettapostásésvaskosajánlott
csomagotadottátnekem.
Reszketőkézzelbontottam fel.A boldogságtólvaló-

sággalelájultam,amikorkibújtaborítékbólazelveszett
kézirat.
— A gazember,megtartotta a táskát!— jegyezte

megtüsténtafeleségem,akinőlétéremindigpraktikus
oldalárólfogtafelazéletet.
Dühösen leintettem.Izgatott,reszkető kézzelvégig-

lapoztam a468 kéziratoldalt,hogy csakugyan megvan-e
valamennyi.Megvolt.Abecsületesmegtalálóegyetlen»flek-
ket«semtettelmagánakemlékül.
Csakmostvettemészre,hogyaborítékbanegylevélis

van a kézirat mellett. Olvasni kezdtem:
»TiszteltUram!
Utálattalküldöm visszaÖnnekeztavacakot,amelyet

Önhiúéstehetségtelenírólétérebizonyáraremekműnek
tart.Ésmertazemberiostobaságvégtelen,aztsem tartom
éppen lehetetlennek,hogy Ön emiattahitvány portéka
miattkétségbeesikésaludnisetudkeservében.Visszakül-
döm,azért,igen,főlegazért,hogymegbüntessem magát,
akiezzelarettenetestákolmánnyalsorrafogjaházalnia
kiadókat,kétség ésremény között.Úgy kellmagának.
Én,Istenmegbocsásson,hősieselszántsággalvégigrágtam
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magamatezenavigasztalan468oldalon,szörnyűátkommal
kísérveazöngyalázatostollát.Egyetazonbanmegfogad-
tam:sohaazéletben,értsemeg,sohatöbbé,történjék
bármi,énnem olvasokelÖntőlegyetlensortsem.Ettől
nem tágítok. És sok szerencsét a regényhez!«
Azaláírásperszehiányzik.

*

Ránéztemabarátnőmre,akinevetett.
— Úgy-emostmárérti,miértadtamkieztagyalázatos

regényt?Merthanem adom ki,amegtaláló,ezaremek
ízlésű,rokonszenvesember,életevégéigazthiszi,hogyén
írtamaztaborzalmat.



ZÁGONISTVÁN
1893-

ERŐSEBB,MINTÉN

Izgalmasfranciadarabokbanszokottelőfordulnieza
mondat.Hogy aszondja:erősebb,mintén.Rendszerint
levélbeszoktákbeleírniéseztaleveletaSzobalányhozzabe,
vagyazelsőfelvonásvégén,vagyaharmadikban.Haaz
elsőfelvonásbanhozzákalevelet,akkorezvanbenne:Ked-
vesLucien,énmostelmegyekGastonnal.Tudom,hogyneked
esküdtemhűséget,ésaztistudom,hogyakisujjadistöbbet
ér,mintazegészGaston,testestül-lelkestül— defájdalom:
nincsmásmegoldás.Az,amitGastonirántérzek,erősebb,
mintén.Éshabáraztisérzem,hogyGastonnalsohanem
leszekolyanboldog,mintveledvoltam,mégiselkellhagy-
nom eztaházat,vele,örökre,ó,Lucien,hamegtudnál
engem érteniésmegtudnálnekem bocsátani!Szerencsétlen
feleséged,Odette.
Megjegyzem:haaharmadikfelvonásbanhozzákbea

levelet,akkoriskörülbelülezvanbenne.Akülönbségcsakaz,
hogyhaazelsőfelvonásbanhozzák,akkorOdetteamásodik
felvonásbankiábrándulGastonbólésaharmadikbanvissza-
jön.Dehaaharmadikbanhozzák,akkornemjönvisszatöb-
bé,legfeljebbazelőadásután.
Azonbanakárazelsőbenhozzák,akáraharmadikban,

akárvisszajönOdette,akárnem — nekem ezamondat,
hogy»erősebb,mintén«őszinténszólva,mindignagyon
gyanúsvolt.Merthogyértsemazt,hogy»erősebb,mintén«?
Odette,ugyebár,érezte,hogyszeretiGastontésezazérzés
erősebbvolt,mitő.Hátvelement.Nadeviszontaztis
érezte,hogynemleszveleboldog! Hátakkormegmiért



320

mentvele?Azegyikérzéserősebbvoltmintő,deamásik
érzésgyengébb?Vagyhogyvanez?Ésmiez?Ésegyáltalá-
ban— mitmagyarázzam?— nem értettem éneztazegé-
szet.Sehogyse.Tegnapelőttestig.Mindaddig,amígegyakkor
észrevétlen,demamárszintedöntőjelentőségűneklátszó
pillanatbanbenemhoztákazasztalraagyümölcsöstálat.
Ésezenatálonalmavolt,mandarin,füge,megamerikai

mogyoró.Ésénmegettem egymandarint,egyfügét,aztán
kivettem három amerikaimogyorót.Ésmegettem.Aztán
kivettem újabbhárom amerikaimogyorótésaztismeg-
ettem.Deközbenéreztem,egészvilágosanéreztem,hogy
annak,amitmostcsinálok,ezenazégvilágonsemmiértelme
sincs.Azalmaisjobb,mintazamerikaimogyoró,afügeis,
amandarinis.Deénmégisamerikaimogyoróteszem.És
márettem hatot,mostveszem kiamásodikhatotés—ki
tudja— talánkifogokvennimégújabbtizenhatot.És
megeszem.Holottaztisérzem,egészvilágosanérzem,hogy
azamerikaimogyoróvalnem leszekolyanboldog,mintaz
almával,vagyamandarinnallettem volna.Mertezektől
nem lennegyomorégésem,deazamerikaimogyorótóllesz.
Hátakkormiez?ÉsakkorhogyVanez?Miennekazértelme,
jogosultsága,okaéslélektanimagyarázata?
Lehetségesvolnaezazőrület,hogynekem amerikai

mogyorótkellennem,hogyezacéltalan,oktalanésszinte
tébolyodottérzés—ezerősebblenne,mintén?
— Gondolkozzunkcsak,vigyázat,gondolkozzunk!—

töröltem végig ebben amajdnem megrendítő pillanatban
lázasanverejtékezőhomlokomat.
Ésgondolkoztam.
Sajnos,alegszomorúbb,legkiábrándítóbb,sőtmond-

hatnám:tragikuseredménnyel.Mertrájöttem,hogyigenis
vannakdolgokebbenaszégyelnivalóanérthetetlenésemberi
gyöngeségektőlszintehemzsegőéletben,amikmind,egytől-
egyig,útonésútfélen,anaphuszonnégyórájánakúgy-
szólván minden pillanatában erősebbeknek bizonyulnak,
mintén.
Mertnemcsakazamerikaimogyorórólvanittszó.
Hanemottvanpéldáulafürdőkádis.
Amelybenülökésülökésülök.
Ésérzem,hogyelfogokkésni.Érzem,hogymárrég

kikellettvolnaugranomavízből,márottkellenelennema
villamosmegállónál,hiszháromnegyedkilenckorvantalál-
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kozóm IlletőÚrralazAndrássy-útlegvégénésénittülök
Budalegelején,negyedkilenckor,akádban.
Éscsakülökésülök,merthiába— akáderősebb,

mintén.
Vagyadetektívregény,melyetolvasok.Tudom,hogy

csakkéteshetőségvan.VagyPinkertonTheodoragyilkos,
vagyMoranSebestyén.Ésaztistudom,hogynemkénemeg-
nézniaregényvégét,merthiszéppazértolvasom,hogyaz
utolsópillanatignetudjam,hogykiagyilkos:Pinkerton,
vagvMoran?De— mitcsináljak— mégismegnézem.És
miért?Mertaregénvvégeerősebb,mintén.
Vagymondjuk,hogyfájafogam.Mikorfáj?Haráhara-

pok.Ésmitcsinálok?Mégisráharapok.Devan-evájjon
harapnivalóm?Nincs.Csakafogamatharapom.Ésmiért
harapom?Hogyfáj-emég?Holottelőretudom,hogyfájni
fog.Hátakkormiez?Miennekamagyarázata?Semmi.
Csakaz,hogyafogamerősebb,mintén.
Születésnapimeglepetés.Afeleségemveszi,nekem.Mért

meglepetés?Hogynetudjam:mitkapok.Ésmitcsinálok?
Nem nyugszom,amígafeleségem megnem mondja,hogy
mitkapok.Haviszonténveszeknekimeglepetést,ugyancsak
nem nyugszom addig,amígelnem mondom neki,hogy
mitkap.
Megjegyzem:őtismegfigyeltem.A feleségemet.Aki

példáulnagyonjóltudja,hogyaporrongyotazutcárakirázni
egészségügyi-szabályrend-ellenesésrendőrilegtilos.Ésafele-
ségemimádjaazösszeselképzelhetőegészségügyiszabályo-
katéstiszteliarendőrt.Deaporrongyotmégiskirázza.
Miért?Mertaporrongyerősebb,mintö.
Ésakisebbikfiam.Jönhazaaziskolából.Baloldaltott

ajárda,jobboldaltottapocsolya.Ésafiam tudja,hogya
tisztacipőértdicséretetkap,amocskosértlehordjákasárga
földig.Éskikerülhetnéapocsolyát.Denem!Belelép.Miért?
Mertapocsolyaerősebb,mintő.
Ésazthiszem:ittadologmagyarázata.Hogyazaz

út,aminhaladnunkkellene,egyszerű,járható,észszerűés
egyenes.Deottvanmelletteapocsolya.Ésapocsolya
erősebb.
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AGYEREKHASONLÍT

Határozottanhasonlít,akárkiakármitbeszél.
Ottfekszikaboldog,fáradtanmosolygóanyukamellett

aszanatóriumikisvaságyban,vidámanrugdalódzikapólyá-
ban,nagyonelégedett,mertéppenmostkapotttejecskét
ésjubilál.Mosttáplálkozottéletébenhuszonötödször,amiből
könnyenkiszámítható,hogyhatodiknapos.
Deaztmegkellhagynineki,hogynagyonhasonlít.
Anyainagymamaaztmondja,hogyteljesenazanyjára

hasonlít,a mosolygó szőke mamára,habáralig egypár
pihemutatkozikcsakafejebúbjánésaziskoromfekete,
dehiszennagyonjóltudjuk,hogyazilyesmiagyerekeknél
hogyváltozik.Van,akiszőkehajjalszületikésaztánegészen
feketeleszésvan,akimegfordítva.Majdmeglássák,hogy
ezisegészenszőkelesz,hiszenúgyhasonlítazanyjára.
Apainagymamaismegállapítja,hogyrendkívülhasonlít.

Deszerinteazapjára.Minthacsakazapjaköptevolnaki
Megjegyzem,nem tudom,mivanazonhencegnivaló,ha
egygyerekolyan,minthaköptékvolna,demostnem erről
vanszó,hanem arról,hogymilyencsodálatosanhasonlít
azapjára.
Anyainagypapanem szólsemmit,csaktitokbanmoso-

lyog,mertőnagyonjólemlékszikarra,hogyőtökéletesen
azonmódszorítottaökölbeakezét,mintezagyerek,éppen
úgyállottolyankorahüvelykujja,maisvalamivelhosszabb
arendesnélésnézzükmegeztagyereket,olyanenneka
hüvelykujjais,deszakasztottolyan.
Apainagypapaanagy,erősbajuszátcsavargatjaés

örömmelállapítjameg,hogyagyereképolyhajlamosaz
erősarchajzatra,mintő.Ezekazasszonyokittvalamennyien
aztállítják,hogyazlefogkopni,demesebeszéd,nekibeszél-
hetakiamitakar,őnagyonjóltudja,hogyezazegész
irigység,mertagyerekkizárólagőráhasonlít.
Miskabácsiazálláttaláljacsodálatosanhasonlatosnak.

Azálla,azteljesenénvagyok— mondja.Éstekintettel
arra,hogyezamondásmármeglehetősenrégikeletű,hiszen
XIV.Lajosismindigugyaneztállította,hogyaszongya:
azállaménvagyok—hátebbenhatározottanlehetvalami.
Stancinéniúgytalálja,hogyaszájátagyerektőle

örökölte.Miutánpedigacsaládúgyreméli,hogymégezen-
kívülegyebetisfogörökölniaStancinénitől,hátnemszól
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senkiegyszótse,csakMalinénimosolyoggúnyosan,mert
habárőszegényrokon,deaztavakisláthatja,hogyaza
gödröcskeottabalpofikájánéppen olyan,mintazövé
voltfiatalkorában,mielőttmégránccáalakultvolnaát.
Asógordagadóönérzettelnézi,amikoragyereketki-

bontjákéselvonjáktőleatalajvizet.Mertnézzenekvégig
azegészcsaládon,kizárólagnekivanolyannagykeze-lába,
mintennekagyereknek.Aránylag.
Tónibácsikülönösenagyerekvastagnyakáraéspocak-

járabüszke,azövééppenilyenvoltgyermekkorában,sőt
akárkimegnézheti,mégmais.
Olganéni,Tónibácsifelesége,nem vérrokonugyan,

denézzékmegannakagyereknekaszemevágását,hátnem
csodálatos?Akárcsakazövé,ésőhallotta,hogyvanazúgy,
hogyazasszonykavalakirerácsudálkozik,csakaztánolyan
ismaradjon,lelkem,nagyonszépszemem volténnekem
leánykoromban,ezazénlelkem uram isabbabomlott
bele,úgy-e,Tónikám?
Tónikám Olganénitekintélyesföldbirtokáragondolés

hallgat.
Aztánjönnekapártatlanidegenek.Feleanyaiágon

valóhasonlóságraszavaz,feleapaira.Devanolyanis,aki
teljesenújmesgyékretereliadolgot,mertszerinteezagyerek
egészenolyan,mintazazolaszkirályleány,akimostment
férjhez.Aztánmegtudja,hogyagyereknem leány,hanem
fiúéskijelenti,hogypardon,nem azolaszkirályleányt
akartamondani,hanemaMussolinit,épolyankopasz.
Agyerekpedigcsakhallgatja,hallgatjaéshasonlít.
Hasonlítegykiskövér,pirosszattyánbőrbőlkészített

öregmajomhoz.



TÖRÖKSÁNDOR
1904-

FÉNYKÉPEZNEK

Mindeztermészetesensokkalkevesebbidőalatttör-
tént,mintamennyiidőalattmostelmondom.Azegésznem
lehetetttöbbegyolyan...mondjukharmincmásodperc.
Azórámatperszenem nézhettemmeg,ennélsokkaljobban
elvoltamfoglalva,megaztáneszembesemjutott,
ApestiDunapartonszálltamleavillamosról,aLánchíd

ésErzsébet-hídközött,anagykávéházakelőtt,koradél-
után,ragyogónapsütésben;avillamosodébbzörömbölts
lehajoltammegigazítaniacipőfűzőmet.Felpillantokésszem-
benézekegyfényképezőgéppel.
Agépkeresőjébeegyidegenúrhunyorog.Kétlépéssel

odébbahozzátartozónőfogjaakalapjátésesernyőjét.Ren-
desidegenek,valódi,luxusszállóbeliidegenek,angolulbeszél
nek,gondolom,amerikaiak.Ezekmostengem ittlefényké-
peznek!A nőazernyővelrám mutatésmondvalamit,a
férfilegyintésszinténmondvalamit.Nem tudokangolul,
érzésemszerinteztbeszéltékmeg:
— Vigyázz,ezazalakbennevanaképben!
— Nembaj,haddlegyen!
Ennyiazegész.
Ahogyőkkettenottállottak,abbólláthattam:kike-

restékatájatmaguknak:aDuna...egyéppenindulóhajó
— vidámtömeg,füstölgőkémény— messzebbaVárhegy...
talánbeleesikaLánchídegydarabja...smostbeléptema
tájba.A feneegyemeg,ilyen...ilyenelőkészületlenül.
Éppenmostkellettezzelacipőfűzővelisbajlódnom ...
Hajam egészen biztosan felborzolódott, vonásaim szét-
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futottak,kivörösödtem ...Azelsőmozdulattalahajamat
simítom.Aztánmegigazítom aszemüvegemet.Nem,szem-
üveggelnemleszjó...rosszulisállnekemaszemüveg,
megaztáncsilloganapban...Lekapomazüveget.Afelső
zsebembeteszem,azsebkendőmögé,kifogkandikálni...
Namármindegy,ehhezmárnincsidő,inkábbfelteszem a
kalapot...Így.Előléshátullegyűröm akarimáját,két-
oldaltfel.Persze,mindezjobbanmenne,havolnalegalább
egypercem.Istenem,csakegyperc...éshaegytükröt
kaphatnék...tükörnemiskell,dehaegykisidőtadnaez
azember...denem,márnemlehet.Egymozdulatanyak-
kendőhözsakabátom alsógombjátisbegombolom,két-
soroskabát,belülisvanegygomb,aztsosegombolombe,
csúnyahanyagságséppenmabeakartam ...savégén
nem,mégsem.Deeztmárnem lehet.Éppengombolkozás
közbenkapnale...Ígyviszontkabátomegyikszárnyabiz-
tosanlejjebblóg,mintamásik.Namindegymár,hiszen
mindegy...ésdühít,hogynemfehéringetvettemfel.Éppen
ma!Fehérgallérfelettmégismáskéntmutatafej...sha
mégegykicsitleisvolnéksülve,azerősítiazarcot.Ej,sefehér
ing,selesülvenemvagyok...éshirtelenemlékeznikezdek
azarcomra.Emlékszem rá,láttam mareggelborotválko-
zásnál,mosthirtelenegészentisztánlátom...nemaludtam
kimagamésakkoraszememaljaolyanöregesenzacskós...
igen,egyilyensápadt,kialvatlanarcnézettrám afürdő-
szobábanatükörből.Szembenézettvelemnagy,butaorom...
ahomlokomelégmagasmár,afülemmelsincsbaj,deaszáj,
aszáj!Nemszeretemazilyenszájakat.Azalsóajaksokkal
vastagabb,mintafelsőéstúlságosanelterpeszkedikahegyes
boszorkányánfelett.Jobbarcomonegynagybarnaszemölcs,
márannyimindentpróbáltam vele,denem akarlejönni,
ottülanyomorultésrontjaazösszhatást.Igen,emlékszem
erreafejre...nemtetsziknekem.Voltakmárjobbnapjaim
is.Shárom vagynégyhetenem nyiratkoztam,naugy-e!
Ugye-,hogytegnapkellettvolnaidőtszakítanom rá,miaz
afélóra!Smostmennyivelnyugodtabbvolnék!Denem,
másrahasználomeztafélórátmártöbbmintháromhete.Most
aztán tessék!Nyakkendőtkötnimárlustavoltam ismét
visszamenniafürdőszobába,úgykötöttem megkutyafut-
tában akönyvszekrény üvegébebámulva,ittláttam ma
másodszoreztazarcot— melyetmostkivisznekAmeri-
kába!— elmosódottvoltezazarcésmögötteakönyvek
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bordájátláttam,Mussoliniéletrajza,Azembertragédiája,
Petőfiösszesverseiültekazarcommögött,melyszétfolytaz
ablaküvegen,mígnagyjábólmegkötöttem anyakkendőmet.
Láttam aztánharmadszorismaeztazarcot,amintjöttem
azutcán...holisláttameztazarcot?...igen,láttamegy
virágkereskedéskirakatában.Nagytükörállakirakatban,
benéztemésláttamfélprofilbólsláttamazegészet,amimég
hozzátartozik,ahanyagnyakkendőt,alógókabátot...
sanadrágegyikszáralejjebbvanegykicsivel,mintamásik,
lehetetlenekezekazövek!Ésvégülláttam eztazarcota
villamoson az ablaküvegben,egészen halványan mögötte
elfutóházakkal.Mostigyekszem rendbehozniennekazarc-
nakavonásait,egycsöppmosolytrá,így...deazértko-
molyan,férfiasan,— ésszerénykedvegondolom,hamáregy
bennszülöttrákerülaképre,miértéppenezagyöngébbpél-
dányvetődötterreésátfutnéhányarcemlékezetemben:
ezisjóvolna,amazisjóvolna...namindegy,énvagyok
itt,hátigyekeznemkell.
Igen,igyekeznem kellsbeállítom magam.A balpro-

filomatmutatom,évekkelezelőttaLigetbenasziluettvágó
mondta:Uraságodnak abalprofiljasokkaljobb.Előhát
azzalasokkaljobbprofillal!— Semlékszem,ebbenasúlyos
pillanatbanasziluettvágóhangjára,ruhájára,mozdulataira,
amintfürgeujjakkalmatatottazollóival...emlékszem az
egészakkorihangulatrashogykésőbbrosszullettemaplasz-
tikonbanésaztmondtam,idesejövöktöbbet.Juj,aplasz-
tikon,rettenetes!...Ésigyekeznem kellkellemesebbdol-
gokragondolni,gyorsan,gyorsan,márkattanagépéssemmi
kellemesnemjutazeszembe...tavalyelőttAligán,hűde
jóvolt!— mondom magamban.— Na!Na!Balatooon...
— mondom magamnak— nyáriszabadsááág...csóóó-
nak...— smutogatom nekiabalprofilomat,ennekaz
amerikainaksnemjuteszembeakedvencételem,csakfoly-
tonaplasztikon.
Márkészis.Azegészannyiideigtartott,mígfelemel-

kedveacipőzsinórigazításból,kettőt-hármatléphettem.Már
kész...Azelőtérbenállokén,mögöttem aDuna...az
indulóhajó...aVárhegy...aLánchídtúlsófele...Ezaz
embermostelviszengem azegészfilmtekerccselegyütt.
Amerikábaviszengem.Albumjábaragasztengem ésaz
albumraráírja,hogy:Európa.Éserreanéhánylapraráírja,
hogy: Hongrie.OttülökmajdazalbumbanaDunával,a
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Zsófia sétahajóval,a Halászbástyávalésa parlamenttel
együtt.Ottülökmajdsharámnéz,paprikásételekjutnak
eszébe.Ésforgatjaazalbumotésmagyarázzaegyszer:ez
ittaDuna.Ebbenaszállóbanlaktunk,aharmadikemeleten,
harmadikemelet12...Igen,ittlaktunkBetsy,vagyMar-
joire,— mondjaanőnek,akimostvisszaadjanekiakalapot
ésazesernyőt.— Akkordélután,emlékszel,mikoréppen
elmentavillamosésezazalakjöttszembe...Nézd...—
ésrámtesziamutatóujját.— szépidővolt.Bizony.Mikor
isvoltez?— Ésmegnéziazalbumonazévszámot,1938-ban
voltez,kedvesem.Darling...— mondja— emlékszel,egy
cigarettaisvoltott,úgyhívtákaztis,hogyDarling...És
ezazemberjöttszembevelünk.Ezavilágháborúésavilág-
részekközöttiháborúközöttvolt.Igen,máremlékszem
pontosan...Kilehetezazember,mi?Hollehetezazember?
—Ésodébblapozgatazalbumban.
S csakugyan:kivagyok?Ésholleszek?Jaj,nem

tudom ...Deottvagyokazalbumban.Éppenbeléptem a
tájbaésrákerültem aképre.Elvittekengem Amerikába.
Emlékbe.Egypillanatvoltazegész...
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A déliragyogónaponhallanilehetettaforrások,a
szállóbogarak,afáiésföldivirágokénekét.Valamicsodá-
latos,ritmusbanlengedezőszellőfényhullámokatringatott
azországútfelett,amelyezüstbencsillogottezillatosvilág-
banésönmagávalkanyarodókatjátszott.Madarak repül-
teknéhakeresztülrajta,különbenacsendhúzottfedelet
föléje,mintegyvégtelenhídra.
Sokáignemjöttsenki.
Végreaszejkeirészenelőbukkantmégisegyszekér.

Rendesfalusiszekérvolt,döcögőtermészetűéslajtorjás.
Kétpereszlenpejlovacskahúzta.Fentegykeresztülvetett
deszkántömöttszékelyült,derűsen,mókáraszületettarc-
cal.Ingemesszirefehérlett.Harisnyájánzöldeskékszínben
játszottasokattekergőzsinórésbüszkénhirdette,hogy:
— Énsófalvivagyok!
Közönségesen Mókakirálynak hívták.Jólbenne élt

immárazidőben,deaszemehuncutságkútjavoltmégisésaz
arcájavalamikülönösgyermekipajkosságderengőmezeje.
Üdénésszaporamenésbenhajtottaaprólovait.Amint

kiértvolnaaszenttamásikeresztfáhozatetőre,látta,hogy
egyúrfélemendegélelőtteazúton,majdmegfordul,néz
visszafelééshelybőlmegáll.
— Ebbőlüsmeretséglesz— mondtaaszékely,deúgy

tett,minthamegsem látnáazurat.Azonbananadrágos
bevártaegyálltábanaszekeretsderékigemeltekalapját.
— Jónapotkívánok,bácsi!— köszöntésnekibillent

afejeis.
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— Máramegvolt—mondtaaszékely.
— Ültessenfel,bácsi!Megleszfizetve— szólottaz

úrkissétehetősen.
A sófalviazonbannem állítámegaszekeret,hanem

elnézettalovakfelett,majdmegsuhintottaostorátsakkor
ígyfelelt:
— Hátüljönfölazúr!
Anadrágoselőrefutott.
— Hátálljonmegakkor!—mondta.
— Énmeg,hamondják— tempózottazöregsleállí-

tottaalovait.
Hirtelenmegnéztefélszemmelazuratsmagamelletta

deszkátsmókáragyúlószemekkelfelülésrebíztatá.Anad-
rágosvalahogyfelhágottsnekihelyezkedettazülődeszkán.
Samásikpillantásbananyelvemárállott,hogymondja:
ÉnLukácsMihályvagyok,hivatalbéliemberKolozsvárons
mostjövök meglátogatniöregapámotKorondon,azonban
lenyelteutolsópillanatbanaszót,mertészrevette,hogya
székelysemmibeveszi.
Mentekmárvalamifélkilométertsmégegyiksemvak-

kantottbáregyszót.A lovakszaporánaprítottakaporos
úton,magaaszékelykacagtabelől,hogykínlódikazúr.
Pajkosannézteazútmellettiföldeketsahegyekfeléis
elhunyorgatottnéha,minthaazövévolnaezazegészország.
Deabeszéddelegészenvárt,mertúgytartotta,hogyaz
úrnakkellszólanielőbb.
S végrecsakugyanfészkelődnikezdettahivatalbéli,

előrehúztamagátegykicsitadeszkánsígyszólt:
— Magahovávaló,bácsi?
— Énaföldbe.Hátmaga?
Azúrhirtelenkaptaafeleletet,degondoltamagában,

hogyőismondegynagyotsígyszólt:
— Énsvájci,tudja-eholvan?
Asófalvinemjöttzavarba,hanemkönnyedénráfelelte:
— Hogynetudnám,hiszennekemisvanegytehenyem

odavaló.
Lukácsúrvisszaültelőbbihelyzetéberögtön.Azon

jártattahirtelen azeszét,hogy mitcselekedjék:vissza-
mondjonvalamidarabosszót,vagymegvesseazemberts
leszálljonaszekérről,vagykezdjeerősmagosánabeszédet
őis.Úgydöntött,hogymagosánkezdisígyszólt:
— Tudjabácsi,énAmerikábóljövök.Félesztendejelesz
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mingyárt,hogyhajónsvonatonsrepülőgépenscsóna-
konsautónsmotorbiciklinslovonskocsin,mindegyet
jövök.
A székely felemelte mutatóujjátsájtatosan közbe-

vetette:
— Mister!
Lukácsúrsem jöttzavarba.Bennevoltimmáregé-

szenatempóbansmindenerejétarravetette,hogyelszé-
dítseeztagorombaparasztot.
Egésztestébenmozognikezdett,ahogyfolytatta:
— Nincs az Istennek embere,akiannyimindenen

keresztülmentvolna,minténebbenazutolsótízesztendő-
ben.MertannyiidejeélekAmerikában,pontosanannyi.
Tuggya,Svájcbólmentem ki,studtam márnémetül,fran-
ciául,angolulsmégvagytizenkétvilágnyelvet.Samikor
kiérkeztem,mégsem kaptam munkát,olyan nekemvaló
munkát,úrit,,tuggya,hanem kifogotthalakrólszedtem lea
pikkelyeket.MertNewyorkutcáitmindolyanbólraktákki,
tudja!Deaztánfarmotvettem,kérem,közelatrénhez,a
centrumfelé,sazonafarmonvoltakbanánerdőkstermettek
ezermódraazananászok.Nemsokárabeléptem egyBank-
kompanibasvicepresidentlettem sacsekkszámlám már
százezerdollártmutatottsakkoraztgondoltam:elég,
Mihályapénzbőlsadicsőségből,mosthazamésszEurópába
smegveszedKorondonazaragonitbányát...
Ittfújtmég egyetavégére,aztán nagy önérzettel

leste,hogymitmondaszékely.
Aszékelypedigmeglengetteostorátsegykedvűencsak

ennyitmondott:
—Lám,hazudjékegyetazúr!
Úgyhatottaszólás,hogymégmeggörnyedettbeléa

nadrágosember.Aztánmozdulatottetthirtelen,hogyleszáll-
jon.Aszekeresmegfogtaazonbankedvesenakarját:
— Üljöncsakveszteg,— mondta— nemlássa,milyen

jóltöltjükegyüttazüdőt?!
Meggondoltasvisszaereszkedettazúr.Úgy érezte,

hogyfelengedettvégreaszékelysvártaistovábbikedves
szólásait.A sófalviazonbanerősenhallgatott.Mígvégre
egykóborgókutyátmegkapottaszeme.Akkorvalamiúj
hátmegettigondolattalígyszólt:
— Lássa-é,azakutyaeszesebb,mintsokember.
— Smiértvájjon?—Ellenkezettahivatalbéli.
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— Azegyébmellettazértis,mertcsakakkorugat,ha
szükség.
Csakmostvetteészreanadrágos,hogymennyireráfe-

küdteszévelaszékely.
— Továbbnefolytassuk!—ajánlotta.
— Nekem nem ishaszon...— szúrtamegmegint

azöreg.
Ahogyakövetkezőfalubaérteksegyszéptömött

menyecskeszembejöttvelők,hunyorítottsígyszólt:
— Jóvolnaközrevenni...
— Melyikfelitválasztaná?—kérdezteaszékely.
— Énabalt.
— Akkoréppenjó,merténajobbikfelétszeretem.
— Nemsokatérnevéle.
— Éntudom,hogysokat,mertannaktitkavan—

hunyorítottaszékely.
Lukácsúristanulékonylettegybe.
— Miatitka?—hajlottközelebb.
— Annakazéppen,— beszélteasófalvi,— hogya

fehérnépazIstennekazazegyetlenteremtménye,amelyik-
nekajobbikfelenemjobbrólvan,hanemegyebütt...
Eztmárnagybanhelyeselteazúrféleis.Sőtafalu

végéig egyetmulatottrajta.Ittazonban valamizajgó
legényke-csapatotértekbéaszekérrel.A székelymegis
olvastaőketsaztmondta:
— Tizenhárom.
— Elégvolnaegyházhoz—barátkozottamásik.
Azöregazonbannem ishallottatalán.Gondolkozott

újra.Majd azostornyeletmagaalácsíptettesdohányt
vettelé,hogyszivaratsiritsen.Nyugodtankivárta,amíg
füstrekaphatottsakkorígyszólt:
— Melyiktöbb,lámmondjameg:tizenháromasszony-é,

vagytizenháromlegényke?
—Tizenháromasszony— felelteLukácsúrnyomatékkal.

Aszékelyiseztakartamondanisazértegykicsit
ingerkedvekérdezte:
— Smért?
— Azért,— feleltahivatalbéli— mertatizenhárom

asszonyközülegy-kettőbizonyosangyermeketishordoz
magábansénazokatisszámítom.
— Kezdazeszemegjőni— mondtamagábanaszékely,

dehaegyenesenbelészakad,úgyistöbbetakarttudni.
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— Énnem aztmondanám,— szóltnémifontolgatás
után,—hanemazt,hogytizenháromlegénykemégistöbb.
— Hogymagyarázza?—érdeklődöttanadrágos.
— Eztazigazságmagyarázza,mertné,számítsacsak

meg:atizenhárom legénykének van tizenhárom testes
tizenhárom lelke,azesszesenhuszonhat.Atizenhárom asz-
szonynakpedigvantizenháromigaziteste,decsakegyetlen
egylelke.
— Sazazegymelyikéatizenháromközül?— kérdezte

Lukácsúr.
— Azegyikésem,hanemazördögé— jelentettekia

székely.
Eztazegygyőzelmetnem bántaahivatalbélisem,

mertkilencszervoltéletébenreménytelenülszerelmes.Több
mintegykilométertkuncogottrajta.Akkorvettecsakészre,
hogyközelednekKorondfelé,aholőleszállsvége.Mostnagy
kedvevolthirtelen.Repülni,vagylegalábbjátszaniszeretett
volna.Vizsgálódottis,hogymittehetnevégezetül.Egy-
szerre viccesötlete támadt:kihajolta szekérből,majd
ijedtenvisszakaptamagátskiabálnikezdte:
—Hóbácsi,hó!Kiakaresniakerék!
Azöreglefogtalovaitrögtön,kiugrottaszekérből,a

nyelvehegyénegykáromkodássalamásikoldalrakerült,
deottmegütközveígyszólottfelazúrnak:
— Hiszennemisakarkiesni!
— Azakarna,— mondtaLukácsúr— csakakerék-

szegnemengedi.
Azöregnagyotnyelt,hogyilyensikeresenmegviccelte

egynadrágos.Denem szólt,hanem felültsbarátságosan
hajtanikezdett.Titkonazonbanbosszútforraltsegyszer
megcsillantaszeme,jelezvén,hogy:mingyártmegszenve-
ded,tekuduskirály!
Közbenbeértékafalutscsendesenzörögtektova.
— Annálahídnálleszállok—mondtaLukácsúr.
— Melyiknél?
— Ennél,né!
Mirekimondtavolna,jóthúzottalovakraaszékelysa

szekérhánynikezdtesebesenafarát.
— Álljonmeg!—kiáltottaLukácsúr.
Deazöregmégjobbanszabnikezdtealovakatskia

falubólsporoztakveszettülfelazúton.Sközbenodarecs-
csentetteaszót:
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— Nézzeakereketazúr,lám,nem akar-ékiesni!
Egyetlen futásban értek afalubasottegy házelőtt
leállítottalovaitaszékelysnagyotszusszantvaígyszólt:
— No,hazajövénkhálistennek!
Anadrágosleugrottsarcábólkikelveordította:
— Disznóság!Ígyelvágtatniazemberrel!
Sújabbnyomatékkalhozzátette:
— ÉnLukácsMihályvagyok,tuggyameg! Akorondi

LukácsPéternekafia,tuggyameg!
Aszékelyránézettmeredten, majd afejétvakarni

kezdte.
— Atűzlángjavessefel,hiszenazaLukácsPéteraz

énunokabátyám.
Meglaposodtakmindaketten.Aztánazöregmegfordí-

tottaszekerétsígyszólt:
— Jereecsém,üljfelshazaviszlek.
Lukácsúrakalapjátvertealajtorjához,úgyröhögött.

Elhelyezkedtekmegint.
— Háthonnétjösszecsém?—kérdezteazöreg.
— ÉnKolozsvárról.Hátmaga,bátyám?
— ÉnvalamisótszállítékUdvarhelyresjólfelmérge-

síteaboltos.
Egykorcsmaelőttmegálltakalovak.Aszékelyleszállott.
— Jereecsém sigyunkmeg egylitreterreatársos-

játékra!
Bementekslegényesenelkiáltottamagátazöreg:
— Hé,egylitretajobbikból!
AzelsőcsillaglekacagottaSóvidékre.
Agyermekekimádkoztakafaluban.

(Kolozsvárt,1928)
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ÖRDÖGVÁLTOZÁSCSÍKBAN

ValamelyikfarsangonCsíkszentmihályonmegbicskázták
azördögöt:meghaltazonmódúlagsangyallettbelőle.
ÍgyosztánegészCsíkördögnélkülmaradt,amimégis

sutaállapotegyilyenhíresországban.
Jámboratyámfiaitudván,hogy setétszínű dolgokban

mindiggondjavanazÚrnakaKüküllősazOltvidékire,
a pótlásban nagyon hittek,s nemhiába.Merttörtént,
hogyegyhavasviharutánmagáhozrendelteaGondviselő
szentHabakukotsígyszóltnekihidegen:
— ÁllítsdelémDuzumót.
Duzumóaleghíresebbördögvoltsszerfeletteleven-

vérű,hiszenhírejártazegészpokolban,hogyszépfeleségét,
kirútulegyvámossalmegcsalta,csóréravetkeztettesbele-
ölteaSzentAnna-tóba.
— SzolgálatrabeosztottalaksCsíkországbanleszelhala

lig—rendeltenekiazÚr.
— Nagyonjólvan— mondtaazördögsnyomban

beleszokottazűrbesmintegyfeketemacska,felsőCsíkban
talpraesettaföldön.VetteaziránytmingyártMadarasfelé
sahogyjóreggelreavégibeért,hátegycsontosábrázatú
székelyjőszembevéle.Szúrósanegymásranéztekstovább
mentek,hanem igen feltűntek egymásnak snem tudták
megállani,hogynéhánylépésrőlvisszanenézzenek.
Azördögelvigyorodott,aszékelycsúfságnakvettes

belékötött.
— Jerevisszábbacska,terusnyabéka!
— Hehe— kacagottDuzumósmártellegetteszőrös

lábaitarrafelé.
— Embervagy-é,vajmiakecskebéka?— kérdezte

aszékely.
— Örménvagyok—hazudottacsúf.
— Bizonyosanafüstrőljösz— csúfondároskodotta

másik.
— Énjövökstehovamészilyenékesen?— felelt

tömöttenazördög.
— Gyónniinduléksnekedsem ártana,habelsődis

ilyenijesztő.
— Jerehát!— állottráaravasz— smáraprítottak

acsikorgóhavon.
A székelycsakpillogtatottarrahunyorifélszemévels
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mondogattamagában:no,nézzoda,ezazörménmerejiben
olyan,mintegykanördög.
— Hiszed-éazidvességet?— kérdezteatemplomelőtt

azördög.
— Hogyabékábanehinném,tánavégbőlromlottam

ide.
— Énnemhiszem—ellenkezettamásik.
— Heábaishinnéd,úgysemidvezülsz.
— Haakarnám,igen.
— Bizanem,merthailyenekkeltöltenékmegamenny-

országot,akkornemhínákúgy.
— Háthogy?
— Éjország.
Azördögmárlátta,hogybajosdolgaleszezzelaszékely-

lyel,azértbolondulráznikezdteafejét,hogyfrissüljönaz
esze.
— Mitcsinálsz?—kérdezteámulvaamadarasi.
— Melegetfejlesztek.
— Bolondisvagy,látom.
— Háttemivagy?
— Énszékelyvagyok.
— Hunn-eredék,úgy-e?— kacagotttudományamel-

lettazördög.
— Nemmeredek,hanemember,tebolond.
Aszenteltvíznélmegmártottaazujjátacsíkiember.
— Üsdbeléteis!—tanácsoltatársának.
— Énnemtudokúszni—húzódozottagonosz.
— Mondsza a papnak,merő egyszeribe megtanít.

Agyóntatószékelőttegyezkednikezdtek.
— Menjteelőbb!—mondtaaszékely.
— Mennék,devizsgálatlanmégalelkem.
— Nohátlássneki!— biztattaazatyafisazzalbement

aszentillatúfülkébe.Sokáigsuttogtak.Azördöghegyezte
afülitshallottajól,amintapapkorholjaaszékelytsa
lelkireköti,hogyafeleséginkívülatöbbiasszonyembertől
férhessenel.
— Fogadomajobbulást— fejeztebevégre,áhitatosan

jött,denem tudtamegtagadnimagátsazördögmellett
hátrafelébiccentettafejével:
— Éppenjókedvibenkapod.
Duzumóisbesompolygott,deóvatosságbólarcáttenye-

rével,holtehette,fedezte,nehogyráismerjenapap.
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— Nemtudokgyónni—kezdtekereken.
— Mitbeszél?— lepődöttmegamadarasipapsátkuk-

kintottarácson.Ígyisnézte,úgyisnézteafurcsaembert:
valamivénszénégető,gondoltasmárszelídebblett.
— Káromkodott-é?—kezdte.
— Nemén.
— Bőjtölt-é?
— Igenén.
— Fajtalanvolt-é?
— Vénvagyok.
— Valamitcsakvétett?
Azördöglesütötteafejét,minthanagybűnevolna.
— Tánvalakitmegölekend?!
— Szegényörményvagyok,embertnem ölök— hárí-

tottaelanehézkérdést.
— Hanembűnös,mértjöttide?
— Azangyalokatbosszantottamsokszor,
— Eztnemértem.
— Akkornintsegyéb.
Végrekiegyezteksígyeresztetteelapap:
— KendazelsőangyalCsíkban,menjenIstenhírivel!

Devalamitmondok:máccormosdjékmeg,hagyónnijő.
Víganjöttazördög,hiszenmártudta,mivelkellkísér-

teniamadarasiembert:csupafejérnéppelsnem egyébbel.
Megálltaszékelyelőttsdicsekednikezdett:
— Kérdezdmegapapot,mivagyokén!
— Hátmivagy?
— HáténvagyokazelsőangyalCsíkban.
— Ragyogszesazonmódulag.
—Nemüsmerekmókát!—uraskodotttovább.
— Jere sne ágálj,hanem legyünk elszeretetvel.

KijöttekatemplombólsaNemereszembecsaptavelök
ahavat.Amadarasiemberfülérehúztasapkájátsmentek
szótalan.
Végülmégsem tudtamegállniaszékely,hogyegyet-

mástszóvánetegyen.
— Mijénszőrösvagy!—kezdte.
— Jólfogahidegben.
— Ígyjöttélavilágra?
— Így.
— Borzasztó.
— Miborzasztó?
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— Beretválnitégedet.
Aztánújra:
— Szarvadisvan,mintnálunkabihalnak.
— Nakedisvan,csakbefelénőttafejedben.
— Beszédnekmegjár.
— Hanemhiszed,nézesdmegadoktorokkal.
— Okosvagy,mintahengeredőkő.
Továbbmegintkezdteaszékely:
— Farkadisvan,mintabakk-nyúlnak.
— Eználamabarométer.
— Akkorcsalás,mertaznincsegyméter.
— Temegháborodtál.
— Holészvan,ottaháborodás.
Immárkezdettek összemelegedni.Az ördögnek igen

tetszettezaszékelysfeltettemagában,hogyaddignem
tágítmellőle,mígmegnemkísértiskinemtanuljaegészen
A szörnyűhidegbensűrűnfújtamarkátaszékelys

dörzsölteösszeujjait.
— Mégúgyjárok,mintakarczfalilegén— magyarázta

közben.
— Megintköltesz,látszik,hogyszékelyvagy.
— Eztisztaigaz.
— Miigaz?
— Hátaz,hogyakarczfalilegényösszefagyottvolt

valakivel.
— Kivel?
— Nevétkezzél,nó!— mertcsakazujjaifagyának

kézihez.
(Pedigcsakugyanköltöttaszékely,mertúgyannyitör-

tént,hogycsípőséjjelszeretőjehónaaládugtakétkezéta
legény,szépenottfelejtettesamiujjahegyeibőltúlfelől
kilátszott,aztvetteelcsupánahideg.)
Amintjavábanmentek,azördögegyszermegálltegy

kocsmaelőtt.
— Énidebemegyekmelegítőre.
— Kezdeszedlenni,— helyeselteaszékelysbefor-

dultakserényen.
Bentszépmenyecskefogadta:valahogyvolt,demára

látásaiskívánságvolt.
— Hojzálfodormintást!—rendelkezettaszékely.
— Az ördög addig fondorkodott,míg gyónó-társát

helybenkísértésreszántasvalamittettlátatlanul,deég-
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nikezdettazasszonyis,mintazelevenszén,fúrtaszé-
kelytkerülte,valamiúgy gyötörte.Egyszeraztán oda-
súgta:
— Jöjjönszeutánam!
— Forgósatta...— csodálkozottazember,dement

sebesensaholeltűntek,aszobaajtajátmagukraiszárták.
— Hamarodaugrottazördögsfélszemétakulcslyuk-

hoztaláltatta,hogylássonismindent.
— Szüvem-lelkem,emberem!— kezdte melegen a

menyecske.
— Aszékelytempózott,minthanemértenéadolgot:
— Ha beteg vagy, főtt burjánnak levit idd ...

Amenyecskeaválláraesett:
— Bárnefognámégilyenhelyzetbenisacsúfság...

édeseggyem...
— Erősüdő!— pöffeszkedettacsíkiember,deérezte,

hogyvalamilesz,mertnemnyughatikazővéresemár.
Azasszonykerülgettetovábbkigyúltarccal:
— Jaj,nem tudom milele,deszeressenkend,ahogy

győzi...!
Skezdtegyőzniaszékely.
Azördöglázasanizgett-mozgottakulcslyuknálsfel-

indultanszidtamagát,hogyodaadáeztadrágaasszonyts
tehetetlenizgalommalmondogatta:
— Mégiscsaktöbbeszevanamadarasiszékelynek...

Mikoraz atyafivisszajöttaz asztalhoz,erőspírégett
arcánéssomolygottédesen,mintagyermek,akititokban
mézetevett.
— Lángolazarcád!—célzottazördög.
— Tüzettevék—költöttamásik.
— Jere,mertmeggyúlaház.
Kijötteksmendegéltekszótlanul.
Amadarasiembermegállottházakapujaelőtt.
— Hazajövénk,örméntestvér.
— Módosházadvagyon,hallod-é?!
— Mibőlshollehetett.Ügyekeztem.—
Azördögemelgettehelybenalábaitszaporán:
— Ahidegmingyártmegveszen.
— Jerebésfűttözzélmeg,barátságvalmondom.
— Köszönettelfogadom,— állottráacsalfa,mertéppen

eztakarta.
Mikorbeléptek,azasszonyegykönyvetkínozott,de
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amintmegláttaarusnyaördögött,nyombanleejtettesaját
állávalegyütt.
— Azörméncimborám,együtttisztulánk— ajánlta

beazura.
Azördögelevenenviselkedett,kacagottisfolytonaz

asszonyra,kimárállhattaőtegészen.
— Fejérnépnekvalóemberezazörmén— gomdoltaa

székelysmelegarcvonásokkalült.
— Fogyogat-é magiknála kost? — érdeklődöttaz

asszony.
— Szépvizenmégjócskánvan,egyikodrom nekem is

telimág— felelgetteazördögolyanpontosan,minthaCsík-
nakmindenszege-likátismerné.
A hangulathamarmelegedett.Azördögmegöleltea

székelyt,minthanagyszeretetregyulladottvolnairántas
addig súrlódottkenetesen hozzá,amíg pénzes-zacskaját
kiemelte.
Későbbazasszonyfélreszólítottaazurátsjavasolta,

hogyjóízűvendégüketneeresszékelszárazon.
— Bizaúgyvansvársza:ittapénzshozzkétéveg

bort!—Deamintapénzeutánnyúlt,aszavamegállott.
— Mitalálákendet?
— Elszédülékenagymelegben,— levegőre!— leve-

gőre!— hozomabortis...— iramodottelaszékelys
futtábanmondogatta:
— Héttizesbangóvala...vagytánnyolcis...a

menyecskelopamegnyilván...
Közbenazördögkézhezvetteotthonazasszonyt.(Aki

ilyencsúnya,legyenakáraföldiemberis,értiennekmód-
ját...)
Akocsmábansírnikezdettamenyecske,hogyőígynem

láttasúgynemláttaapénztsszedteasokátkotmagára.
Nem tisztadolog— pusmogottaszékelyshitelbekét

üvegbortvéve,mivelmegindultkárvallottanvissza.
— Vagyazörménycsúfolameg— futotterreazeszes

amintházátelérte,lopvaazablakalácsúsztatott,hogy
vájjonnemszámolja-édugvaapénztatolvaj.
— ö Krisztus,háthagyod ezt!— meresztette két

hunyoriszemét,dehiábaminden,mertcsakaztláttamégis,
amitahitestársasazörményelégszégyentelemülfolytattak
bent.
— Majdmegorvoslom őketegyenkint— terveztehir-
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telénsazajtóelőttsupogtatnikezdtelábait,hogyvegyék
észresöltsenekártatlanábrázatot.
Öltöttekisegészhibátlanul.
Aztánittákabort,gyűltakedvüksköszöngettekegy-

másra.
SegítsenaJézus,örménsógor!
— Házadtisztelőjevagyok,testvér.
Bárnémigúnnyal,defeleségétisbíztattaaszékely:
— Igyál,szépvijolaszál!
Avégefelészóltaszékely:
— Átütöm magamotaszomszédfaluba.— Akkoraz

ördöghözfordult:
— Jervelem,sógor!
— Hogynemennék!
Elindultakafénylőhavon.
— Szeretted-énálunk?—kérdezteacsíkiember.
— Meleg,tisztaháztáj—ájtatoskodottamásik.
— Jó,hogyhozékegykicsibort...
— Mígodavoltál,egyetdicsértafeleséged.
Erremáraméregelfutottaaszékelyt:lábaitszéjjel-

vetettesmejjbekaptaazördögöt.
— Meghótál!—mondtaszikrázószemekkel.
— Jóízűembervagy—csillapítottaazördög.
— Kell-émégamásfelesége?!—svetteabicskáját.
— Shátnekedazenyém?
— Nemesláttam,tepéldaörmén.
— Hátakorcsmában?!
— Sazatijédvót?
— Éppenazenyémsneteddmagad!
— Akkorvisszaadtad,suvadjmeg...— csendesedett

elaszékely.
Megindultakismétbékével.
Hanem amadarasiembermégsem tudtaviselniaszé-

gyent:hogyőamásét,azszinterendjinvan,dehogyaz
övétséppenegycsúfállat!Valamiazeszébefutott:meg-
bosszulom»észvel«,mondtamagában.
MikorazOlthídjáhozértek,egyszerremegállottaszé-

kely:
— Ígynemmenyekveledemberekközi,mertmegöla

szégyen.
— Smiféleszégyen?
— Hátatecsórén-léted,mertaszőr-gúnya,asemmi
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— Megintmegháborodtál.
Csakugyanmeg,merttisztaingyenadokegynadrágot.
Nagyzsebébőleléishúzottegyrongyosat.
Mégfelhúznisetudom.
—Nebussujj,felhújzukketten.
— Shogygondolod?
— Kurta-eszűvagysógor!Háténtartom ahídalatts

tebelészökölakarfáról.
—Végremegegyeztek.
Azördögahídkarjáraállottsazatyafialóltartottaa

nadrágot,mintegyzsákot.
— Szökjél,sógor!—vezényelteaszékely.
— Hopp!— lendültazördögsnyombanmegnyekkent

ajégen,mertfélreugrottagóbé.
— Láddeg,adirekciótnem vevédjól,— vigasztaltaa

székely.
Duzumótöröttlábáttapogattakínosvigyorgással:
— Jaj,besajog,sbehidegajég...!
— Hidegbiza,mertaztazIstenúgyattavót— bölcs-

ködöttaszékely,közbenmegindultshidegenstempósan
tanácsotmondott:
— Légycsaknyugton,majtégmeggyávulsz,mígelol-

vadajégalólad....
Azördögnekmégannyierejevolt,hogyapartramászott

Séjjelodefagyott,mintacsutaksakedvesNemereszele
csakhintetteszemeközéaszépfehérhavat.—
AzótaisottkuporogazOlthídjamellett.
Sbeszélik,hogyholdvilágoséjjelekensűrűnsuhognak

körülötte a szoknyák,nyughatatlan nők gyönyörűszépre
vetkezveheverésznekelőtteahavonsszüntelemülszépkezek
simogatjáksszerelemrebuzdítják.
PedigIstenlátja,mégegyfokkalcsúnyábbisimmár,

mintazördög.
(New-York,1923.)
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EGYKILÓPIROSFESTÉK...

— Emlékszelafestőművész-barátodműtermére?...
Akinélmegismerkedtünk?—mondottaClarisse.
— Emlékszem...Miért?
— Azisnagyonegyszerűenvanberendezve,deazlega-

lábbcsinosanlakik.Szépszínesekabútorai.Ripolinnalvan-
nakbefestve.
— Márrégenakartamkérdeznitőledvalamit.
— Nos?Tessék!
— Voltköztetekvalami?
— Micsoda?
— Márúgyértem...Szerettedőt?
— Én?Aztahülyét?...Eztsértésnekveszem.
— Ésőseszeretetttéged?
— Háthonnan tudjam azt? Miért? Mondottneked

valamit?
— Nem,nemmondottsemmit.
— Csókoljmeg!— levetteakalapjátéscsókranyúj-

tottaaszáját.— Várj,letörlöm aszámat,mertrúzsoslet-
tél...Énúgyaggódomérted.
Gyorsanfelállt,kirúzsoztaaszájátéselment.
Clarisse-nakténylegigazavan.Ezalakásmeglehetősen

siváréslehangoló.Azegyszerűberendezésmégnemvolna
baj,deabútorokolyankopottakésfáradtszínűek.Afestő-
művészbútoraiszépszínesek,ömagafestettebeRipolinnal.
Elis magyarázta,milyen egyszerű az egész.Készen
megkapjaazemberamegfelelőszíneket,veszegyecsetet
ésbefestiveleabútorokat.Huszonnégyóránbelülmeg-
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szárad és úgy ragyog, mintha színes lakkalvonták
volnabe.
Úgylátszik,Clarisse-rahatássalvannakazélénkszínek.
Befogomfesteniabútoraimat.
A közelifestéküzletbenvettem egykilópirosRipolint

ésegyecsetet.
Félóránbelülingujjravetkőzve,márazasztaltbefes-

tettem.
Clarisse-nak tökéletesen igazavolt.Egyszerrevidám

lettazasztal,szintesikítozottazéletörömtől.Gyönyörű,
ragyogópirosvolt.Ezutánbefestettemakétszéketis.
Remek.
Délrekészlettemaszekrénnyelis.Egyszerűennemlehe-

tettráismerni.Minthapirosvirágosmezőlettvolnaalakás.
Adíványoklábaitisbefestettemésmégrengetegfesték

maradt.Untigeléglettvolnaegyfélkilóis,demostmár
nemfogomeldobni,amimegmaradt.
Mitlehetnemégbefesteni?
Abarátomnak,akiegyüttlakottvelem,voltegyócska

bőröndjeis,aztbelülrőlbefestettemszéppirosra,mertkopott
éspiszkosvoltnagyon.Hogyfogörülnineki,hakinyitja.
Megjegyzemolyan,mintegytaknyosgyerek.'
Kintakonyhábanagázcsöveketisátfestettem szép

pirosra,aztán az ablak keretétbelülről.Errőleszembe
jutottakabelsőablakokkeretei,hamarbefestettem azo-
katis.
Demégmindigmaradtfestékem.Egyszerűennem volt

képeselfogyni.Ezzelamaradékkalbefestettem abarátom
könyveinekatábláitis.Minekvesszenkárbaafesték?Ennek
azembernekilyenszépkönyveimégsohasemvoltak.
Lassankéntelfogottvalamifestésiőrület.Éreztem,

hogyhátulazagyamravalamizsibongónyomásnehezül.
Csakpillanatokkérdéseéslemegyekújabbkétkilófestékért
ésbefestemazajtókat,apadlót,afalakat,alépcsőházatés
kintazutcánasegítségértordítozójárókelőketis.Hamar
kirohantamakonyhábaéshidegvízzelmegmostamafejemet.
Avíznekgyengédpirosszínevolt.Ezmeghökkentett.
Ezalattmegérkezettabarátom.Egyelőrenem mentem

beutána,haddlepődjekimagátegyedül.
Egyideigcsendvoltodabent,aztántöbbszörisígy

kiáltottfel:— Na!...Na!...Na!...-deegyreemel-
kedettahangjaszínbenéserőben.
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Amikorbeléptem aszobába,máralsófehérneműbensírt
egyszékelőttésapirosfestékesnadrágjátnézte.
— Kifestettebeeztaszéketpirosra?
Hátezaz.A barom leült,mertmásegyébnem jut

eszébe,haegyszéketlát.
Azasztalratetteanadrágját,derögtönfeliskapta.
— Őrület!Ezispiros?Jobbról-balrólpiroslettanadrá-

gom.
— Miértültéllebenne?
— Hátmibeüljekle?Miótakellazembernadrágjátis

lehúzni,haleül?
— Mielőttleülazember,előbbkörülnéz.Feltéve,ha

normális.
— Mégtemondodezt?
Valósággalnyöszörögnikezdettfájdalmában.Egyetlen

nadrágom,egyetlennadrágom — mondogattaésfuldokló
zokogásbantörtki.Végülismegsajnáltam éskölcsönadtam
nekiegynadrágot.(Megjegyzem,alegszebbnadrágomvolt.)
Rögtönbeleöltözöttéslassankéntelcsendesedett.A hiúsága
kerekedettfelül.
— Egészdélelőttadolgaim utánmászkáltam ésmost

holtfáradtanhazajövökésmégülniselehet— morgott
tovább.
— Csendlegyen!Üljleaföldre,hafáradtvagy.Huszon-

négyórátmégkibírunk.Eztazáldozatotmégigazánmeg-
érdemlikabútoraink,ebbenbizonyosvagyok.
— Ésmiértpirosittminden?
— Miért?Miért?...Hakékvolna,akkoraztkérdez-

néd,hogymiértkék.
— Dekimondtaneked,hogymindentbekellfesteni?
— Énjöttemrá.
— Decselédszobajellegevan.
— Nehagydmagadfélrevezetni.Mostsokkalkedve-

sebbahangulatitt.Minthaegyvitrinbenülneazember.
Ekkornézettazablakra.
— Úristen,azablakotisbefestetted!...
— Mostmárelégvolt!...Azablaknem isatied.

Inkábbakönyveidetnézdmeg.
Halk,nyöszörgősírássaljelezte,hogymegtaláltaőket.
Nem mondom megneki,hogyabőröndjétisbefestet-

tem belülről.Ezazemberelvesztetteazízlését.Kitudja,
holjártadélelőttfolyamán.
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— Mitfestettélmégbe,teszörnyeteg?...Monddmeg,
haddlegyektúlrajta...Nemfestettedbeazingeimet?
Őrültkéntkörülkutattaaszobát,akonyhábaiskiment.

Amikorvisszajött,akövetkezőketjelentette:
— Apirosgázcsövekúgyhatnakakonyhában,mintha

valakinekavéresbélrendszerétkifeszítettékvolnaafalakra...
— Nemérdekelsz!
Éjjelarrariadtam fel,hogyabarátom amásikszobá-

banfelkiáltott:
— Úristen,amenyasszonyom kölcsönkértbőröndjétis

befestette...na,nem!...Ennekmégfolytatásalesz.
Aztánodalépettazágyamelé.
Úgytettem,mintakimélyenalszik.
— Netettesdmagad,úgyistudom,hogyhallod,hogymit

beszélek...Hátidefigyelj!...Holnapegyújbőröndöt
fogszvenni,tedisznó...mertfeljelentelekarendőr-
ségen...
Ritmikus,mély,nyugodthorkolásbakezdtem.

APATKÓ

Márapatkómegtalálásánakkörülményeisem voltak
éppenszerencsésnekmondhatók.
Amikormegláttaakocsiútonésértehajolt,távolirekedt

ordításthallott,deakkormégügyetsevetettrá.A patkó
hatalmas,széppéldányvoltésteljesenlekötötteafigyelmét.
Csakkésőbblettnyilvánvaló,hogyakocsis,akinekalova
elvesztette,megláthatta,amikorértehajoltésmostmár
kocsitársával,ostorralakezükben,üldöznikezdtékaszeren-
csésmegtalálót.
Aligtudtamegmentenielőlükhitványéletét.Hajszálon

múlott,hogyelérikésagyonverik.
Kifulladtán,zihálótüdőkkellihegettegybérházötödik

emeletének padlásfeljáróján,ahová felmenekültelőlük és
úgyrezegtekalábai,mintőszialkonyatkoranyárfalevelek.
— Milyenszerencse— lihegtekidülledtszemekkel,

mikorazüldözőkmárelmaradtakanyomában.— Milyensze-
rencse!Hamostnem patkóttalálok,kétségtelenülelcsíp-
nekésrapityáravernek.Márkezdődikisaszerencse.
Hazaérvenem tudtakiszedniazsebéből,akkoravolt.

(Kétségtelen,hogyazelérendőszerencseapatkónagyságá-
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hozisviszonyul.)Addighúzta,huzigálta,amígidegességé-
benelszakítottaakabátjazsebétvele.Baj,baj,dehátennyit
csakigazánmegérapatkó,főaz,hogymárittvanaháznál.
Azontöprengett,hovátegye.
Előszörazíróasztaláratette,demásnapmármegbánta.

A patkófelkarcoltaazasztalpolitúrozottlapját.Félővolt,
hogypárnaponbelülteljesentönkreteszi.
Ugyanhovátegye?
Aszalonasztaláramégseteheti.Esetlegaszekrénytete-

jérelehetne,deottmegsenkiselátja;belepiapor.Utóvégre
nemazértszerencsepatkó,hogyelrejtseazember.
Gondolta,felszögeziafalra.
Amaimodernházakfalaifőleghumánuscéltszolgál-

nak.Elsősorbanazértolyanmeglepőenvékonyak:havalaki-
nekvalamibajaesik,egyrövidetkiáltésrögtönsegítségére
siethetnekaszomszédai.Másodsorbannemlehetafalbaszö-
getverni.Vagyegyáltalánnem megybele,vagyinkább
leszakadazegészfal.Ezazértvan,hogysenkifelneakaszt-
hassamagát.A méregmaugyanisméregdrága,aDunáig
mennivillamosköltségbekerül,nincsmáshátra,mintfel-
akasztanimagunkat,haúgyforduladolog.
Ezzelmamindenkitisztábanvan.
Bárkinekelmeséljükgondjainkatésmegkérdezzüktőle,

mittegyünk,azilletőfeltétlenaztfelelirá:
— Akaszdfelmagad.
Ésekkorlépközbeafal.
Apatkóttehátnemlehetettafalraszögezni.
Barátikörbenaztatanácsotkapta,hogyszögezzeaz

ajtóküszöbére,ezennekazegyedülimódja.A szerencsét
valahogyúgykellelképzelni,hogyfel-alájárkálavárosban
ésaholaküszöbönpatkótlát,odabeistérnyomban.
Egypestibérházbannemlehetalakásküszöbérepatkót

szögezni,ezértazajtónbelül,aküszöbmögé,azelőszobában
szögeztele.
Másnapreggelvelőtrázósikolyéspokolicsörömpölés

remegtettemegmindenporcikáját.A cselédlánybelebotlott
apatkóba,areggelijétodacsaptaafalhozésalaposanössze-
vertemagát.
— Lám,lám,— gondoltamagában— látszik,hogynem

acselédlánytaláltamegapatkót,máskülönbenmostén
vertemvolnaösszemagamat.
Estéremegjöttafeleségeanyaralásból.Apatkónekiis
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nagyontetszett,demicsodaötletazelőszobaközepéreszö-
gezni.Feltétlenvitrinbekelltenni,ottannakahelye.
— Dehiszennincsisvitrinünk.
— Hátmajdveszelegyet,kisszívem.Viszont,hamár

vitrintveszel,amiutóvégremégiscsakluxus,előbbegy
kabátotkellvennedaszámomra,utóvégrenincsmitfel-
vennem.Avitrintmégsevehetemmagamrakabáthelyott.
— Majdapatkó— mondtaaférj.— Csakvárjegy

kicsit,angyalom— deafeleségnemvolthajlandókivárni,
hogyakabátravalóanyagotapatkószerezzebe.
Meglehetősenkishitűvolt.
Ezenaztánalaposanösszevesztek.
Apatkócsendbenmeglapultazelőszobábanaföldönés

nemszóltegyszótsem.
Harmadnapazasszonyaférjeeléállt:
— Rögtönkiviszedinneneztarondapatkót.
— Mitörtént?
— Énismajdnemanyakamattörtem.
— Holapatkó?
— Ottvanaszobádbanésfélóránbelülnelássam.
Éppenazongondolkozott,hovalehetneelrejteni,esetleg

elásni,amikorismétbelépetthozáafelesége:
— Na,elviszedapatkótvagynem— kiáltottráinge-

rülten.
— Micsodahangez?
— Amilyetmegérdemelsz.
— Figyelmeztetlek,hogyafejedhezvágomapatkót.
— Aztszeretnémlátni.
Nem szeretekundokszándékúdialógusokatismertetni,

ezértcsakalényegetmondomel.
Afeleségapatkótkidobtaazutcára.
Éppenakkormentarraegyvénkisasszony,akinekvala-

hogyafejéreesettésakiaztánférjhezmenésiesélyeinekcsök-
kenésemiatttízezerpengőrebeperelteőketésmegisnyerte
eztapert.
Hátezértnem szabadkételkedniabban,hogyapatkó

szerencséthoz.
Csakattólfügg,kinek.
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PESTIAUTÓBUSZON

Hamegkérdezelvalakit:
— Ön,uram,miféle közlekedésieszközthasznál?

Ésazilletőaztfelelirá:
— Autóbuszonutazom,
tisztábanlehetszazzal,hogyférfivalállaszszemben,

akilegényatalpán.Ébertekintetű,mozgékony,rugalmas,
szívósszerkezetűésgyorsfelfogású.Nemaffélenyim-nyám
alak,hasznavehetetlen,ügyetlenfickó,akitalegelsőszél
leveszalábáról.
Amikorelőszörutaztampestiautóbuszon,magamismeg-

lepődtem avelem történtekfelett.A nehézkedéstörvénye
úgyszólván egyetlen pillanatalattsemmivé vált.Mint
dobozban megrázott cukordarabka,ugráltam ablaktól a
tetőig,onnanvisszaaföldre,azutasokfejénkeresztül,majd
kétszermegperdülve önmagam körülegy hölgy ölében
kötöttem ki.A barátom,akieztajelenetetvégignézte,
akövetkezőképregondolt:ímeegyanyaölébentartjagyer-
mekétésagyermek,nemtudnimiért,egyetlenpillanatalatt
férfivéserdült,amazmegmegborzadvaazeléjetárulólát-
ványtól,hörögveeltaszítjaőtmagától.
Deláttam márennélcifrábbatis.A gyanútlanutas

(nyilvánvidékilehetett)alighogyfelszállterreazátkozott
járműre,nagykönnyelműenrögtönelővetteapénztárcáját,
hogyjegyetváltson,majdelordítottamagátéskimeredtsze-
mekkel,féloldaltvégigugráltaazautóbuszhosszátésa
végibenmegrekedve,széttártakarjait,mintakiagyonlöve-
tésérevárakozik,végülishangospuffanássalvégigzuhanta
piszkosdeszkákonéslehunytszemekkelgyorsfohásztrebeg-
tekajkai,hogysikerültélvemegúszniaátkoskönnyelműségét.
A pestiautóbusztháborgótengerenhánykolódóhajó-

hozhasonlítanám,amikorazelszabadultelemekkelvívja
talánéppenvégsőharcát.
Atapasztalatlanutasamegrészegültemberbizonytalan

lépteivelkétségbeesettenkapkodmindenután,amiéppena
kezeügyébeakad.
Egyízbentanújavoltam,amikoregyfiatalemberegy

hölgydivatoskalapjábakapottbele,amelygumiszalaggal
voltazilletőfejéhezszorítva.Akiskalapotegyszemvillanás
alattfélméternyireelhúztaahölgyfejétől,majdmegborzadva
ocsmánytettétől,rögvestelisengedte,debárnetettevolna,
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mertúgyugrottvisszaahölgyfejére,minthacsúzlibóllőtték
volnaki.Mindezolygyorsantörtént,hogysemminemű
tanulságotnemtudunkleszűrnibelőle.
Ámakkorismeglepődolgoktörténnekveled,hamársike-

rültmegkapaszkodnodésakocsimozgásaszerintlógsz
jobbra-balra,emberimivoltodbólteljesenkivetkezve,ilyen-
korugyanisszámolnodkellazújabbfelszállókkal,akikvala-
mennyieneltorzultarccaljelennekmegakocsiajtajábanés
nekedesnek.Hailyenkorkicsúszikakezedbőlabőrkapasz-
kodó,igenügyesenkellforgolódnod,könnyed,rugalmas
tánclépésekkel, behajtott térdekkel, ugrálni körülöttük,
mertelpusztulhatsz.Partneredhasonlóavízbenfuldoklóhoz,
akiéletmentőjének feltétlen a nyakátigyekszik elkapni,
hogygyorsanvégezzenvele.
Egyszeremlékezeteslátványbanvoltrészem.
Egycsinoshölgy,álmodozó,bujatekintettelnézegette

azautóbuszablakaelőttelsuhanóüzletekkirakatait,amikor
egyférfiutasbeesettazajtónésaffélevadarckifejezéssel
rohantfeléje,minthaéppenafeleségelettvolna,akitmost
csípetttilosbanésazonvolna,hogymentenagyonveri.Két
karjávalátkaptaahölgyvállait,akieszelősensikoltoznikez-
dett.A férfinakekkorhirtelenmegmásultazarckifejezése,
mintakihosszúidejenem látottvolnanőtsmostfeltétlen
bizonyosságotakartszerezniróla,hogynem valamiálom-
képetlátéselkezdtevadulrázogatni,hogyretikülje,kalapja
aföldreesett.
Egymásbakapaszkodtakeszelősen,majdhirtelen,Isten

tudjamiért,meglehetősenvidámanrumbáznikezdtek.
Akalauznakkellettszéjjelválasztaniőket,éppenakkor,

amikormármindkettőjük magatartása egészen újszerűvé
váltésolyasfélemeglepőlátványosságnakígérkezett,amelyet
alegritkábbesetbensemengedremélniasorsegyautóbuszon
eszközöltutazásfolyamán:bukfencetakartakvetni.
Gyakoribbeset,amikorkétúresikegymásnakésmellőzve

mindenbemutatkozástésfelkérést,szokatlanszilajtáncba
kezdenek.
Azilyesmifőlegakkorveszedelmes,haazautóbuszon

jócskánvanhelyésasorsáltalkiszemeltekkönnyedénide-
odadobálhatjákegymást,szabadmozgásiteretkapva,esze-
veszettenrohangálnakfel-aláazautóbuszbelsejében.Ha
ilyenkorlefotografálnákőket,nyugodtanodaírhatnákakép
alá:
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»Minketpedigsenkiszétneválasszon,mertszeretjük
egymást.«
Felebarátiérzéstőlvezéreltetve,szeretném azautóbusz-

utazáshasznosésészszerűalapelveitlefektetni.
Testvérem anyomorúságosföldiéletben,határsasés

lónélkülijáróműrefelszállasz,akövetkezőtanácsaimraügyelj:
1.Oktalanuljárszel,hagyorsankiszelemelszmagadnak

együreshelyetésodacélozvatested,rávetedmagad.
Gondoljelőbbavadászatra.Avadászamozgásbanlévő

vadelécéloz,hogycélpontjabiztoslegyen,demivelittmagad
ismozgásbanvagy,mellőzveafizikaidevonatkozótörvé-
nyeirevalóhivatkozást,neked,akitamozgásislendületbe
hoz,azülőhelymögékellcéloznod,körülbelül70—80centi-
méterre,hogypontosanodaérj,ahovászándékodvolt.
2.Behajtotttérddel,ruganyosanálljmegazautóbusz

padlózatán,afordulássalellenkezőiránybahajlítvanyomorult
testedet.
3.Akkorisügyeljafelszállókra,hatörténetesenülő-

helyedvan,különösen,hakövérebbemberekszállnakfel,
légy módfelettéber.Kétkarod a könyöknélbehajlítva
feszítsdmegésökölbeszorítvafektesdagyomrodésmelled
közé,hogyidejébenrugószerűeneldobhasdmagadtólazt,
akirádzuhan.
4.Akülsőperrononneálldogáljegypillanatigseanélkül,

hogyerősenmegkapaszkodtálvolna.
Arrólishallottammár,hogyakalauzvisszaakartaadni

azutaspénzétésazilletőtmárnemláttasehol.
— Holazazutas,akiazelőbbmégittvolt?— kér-

dezteegymásikutastól.
— Kiszállt.
— Kiszállt?Hiszennemvoltközbenmegálló.
— Vegyeszószerint,amitmondtam:kiszállt.Felemel-

kedettalábujjahegyéreéshirtelenkiszállt.
— Deittmaradtapénze.
— Nemleszmárannakszükségearra.
Igenügyeljünk,hogyhasonlósorsneérjenminket.
Alegészszerűbbugyanazvolna,haefféletanácsokhelyett

inkábbazautóbusztársaságotkérnénkmegarra,hogyne
indítson,nefékezzenolyanhirtelenésnevegyeeszeveszetten
afordulókat,hiszenagumivalvalótakarékosságegyenesen
megköveteliezt,deezakérelmünkúgyisteljesenered-
ménytelenlenne.
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VISSZAATERMÉSZETHEZ

Egybarátom méganyárelejénemlítette,hogyvalahol
aBalatonmenténtelketvettmagának.Nagylelkesedéssel
beszéltróla.Televangyümölcsfákkaléskörülisvankerítve,
sőtmégegykisházikóisvanrajta.Mindeznagyonsokatér.
Kiszámítottamibekerülmaegytelekkörülkerítése,agyü-
mölcsfákrólnem isbeszélve,mertahhozhosszúévekkel-
lenek,míggyümölcsötszedhetazemberamagaültettefákról.
Végülmárarrólálmodozott,hogyidővelezenatelkenállandó
lakhelyülberendezkedikésgondtalanöregnapjaitbiztosítja.
Mondhatom,undorító volthallani,hogy mások már

késő öregségük boldogságáért tevékenykednek, amikor
nekünkmégajelenörömeisemadatnakmeg.
Mégaztismegemlítette,hogypárnapraszívesenlát

vendégülengem ésabarátomat,hanincseneknagyigé-
nyeink.
Nyárközepénaztánegylevelezőlapotkaptunktőle.
Mindenrendbenvanakistelken.Azidőderűsésked-

vező.Szombatongyertekleareggelivonattal.Vidámakleszünk
Azállomásonvárlakbenneteket,ölelbarátotok:Pista.«
Elhatároztuk,hogykérésénekengedünkéslemegyünk

abirtokára,bármindakettenundorítónaktaláltukastílusát.
— Né,milyenfennhéjázóésgőgtelimindenegyesmon-

data.Szintefelvetianemtudoménmicsoda.
— Látod, így megváltoztat egyeseket a jómód.

Szombatonreggelmegérkeztünkakérdéseshelyre.
A vonattöbbmintegyórátkésettéssenkisem várt

minketazállomáson.Derűs,napfényesreggelvolt,megin-
dultunkamegadottcím után,hogyföldbirtokosbarátunkat
meglátogassuk.
Amegérkezésünkegészenváratlanvoltésakövetkező-

képtörtént:
Ahogymegyünkazúton,egynagyrétenát,egyszer-

csaklátunkegyőrületesméretű,nyitotttetejűtyúkketre-
cet,annakaközepénülabarátunkésláttunkraígykiáltfel:
— Holárihó!
Mindezfélelmetesvoltésnyugtalanító.
Éppenelakartunkmennimellette,minthasohasem

ismertükvolna,amikorújólagfelkiáltott.
Erremegálltunkésfigyeltünk.
— Hátennekmegmiabaja?— mondtaabarátom
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Közelebb merészkedtünk,erre felugrottültőhelyéből,
kijöttatyúkketrecbőlésmegöleltmindkettőnket.
— Istenhozottbenneteket.Na,csakgyertekbefelé.

Nyilvánvaló volt, hogy megérkeztünk, de egyikünk
semmertemegkérdezni,hogybiztos-eez.
Abirtokhatlábhosszúésnégylábszélesvolt.Itt-ott

fogpiszkálóméretűfákbedugdosvaaronda,agyagosföldbe.
Magaaházegybokortövébenvoltelálcázva,minthaegy
igenfontoskatonaierődítéslettvolna,hogysemmitselehes-
senlátnibelőle.
— Na,gyertekcsakbeaházamba,— mondtavidá-

man.—Szerényenállok,deamagamuravagyok.
Elsőnekabarátomlépettbe.
— Na,gyeremárki,haddnézzemegTivadaris.

Amikorabarátom kilépettaházból,ahomlokáramint-
haezamondatlettvolnaírva:
— Vájjonmikorindulinnenalegközelebbivonat.
Aházbelülrőlúgyhatott,mintegykisebbméretűfürdő-

kabin,amelyet,nem tudnimiért,szokatlan alacsonyra
szabtak.
— Holvannakittagyümölcsök?—kérdezteabarátom.
— Gyümölcsazidénnemvolt,mertelvitteaköd.
— Ahá!
Mutatottmégkéthagymátis.Sosetudtam,hogyilyen

rondaföldbőlhúzzákki,hogymegegyék.Egyikünketse
engedettaközelébe,mégaközelébelépnisem,nehogyleta-
possuk.
Azegésztelkennem volttenyérnyimegnyugtatózöld

föld.Azásottföldetláttamindenüttazember,minthaa
farkasrétitemetőben lettvolna,aholbarátunk megvette
volnaelőreasajátsírhelyét,viszontráültélni.
Adélutániórákbanmégegyvendégérkezettatelekre,

egyszemüvegesúr.Barátunkhosszanölelkezettvele.Nem
tudommiért,denagyonellenszenvesnektaláltuk.
Később bementafalubaésvisszajöttegy tyúkkal.

Már-márazthittük,Újházityúklevestfőznekünkebédre,
amikormegtudtuk,hogyatyúkotcsupánbérbevetteanyári
hónapokraésrögtönfigyelnikezdte,hogytojik-e.Kecske-
tejetishozottmagával,deaztmegittaegyedül.Minket
pedigarrakért,hogyügyeljünkatyúkra,nehogymegegye
aveteményeit.
Ebédrőlsenkisembeszéltazegésztelken.
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Későbbhevesszélkeletkezett,abarátunkrögtöna
telekközepérerohantafákattartani,nehogykitépjeőket
avihar.Estefeléelkezdetthörgőhangonköhögni.Akicsak
hallottaésnemlátta,azthittevolna,házőrzőkomondorais
van,olyanjólmegyneki.Messzekörülültük,nehogyelkap-
juktőleabajtésúgynéztük.
A vizet36mérföldrőlkellettlavórbanhozniésúgy

őrizte,minthanagykincslettvolna,mégisegyszerrekét
békaisbeleesettvalahonnanésbeleisdöglöttek.Rögtön
elkelletttemetniőket,nehogymegbüdösödjönalevegőés
esetlegminket,akikcsakokulnijöttünkide,hullalegyek
lepjenekel.Abékasírokcéljábólatelekfelétfelkellettásni,
minthacsaktemetésrekészültekvolna.
Hatórafeléígykiáltottfelabarátunk:
— Hiába,okosemberekavegetáriánusok.
Ebből aztán megtudtuk, hogy tulajdonképpen már

megebédeltazelőbb.
Engem csakazaggasztott,holfogunkmialudni,mert

mindenrőlbeszélgetett,csakerrőlnem.
Estefelé,amikormárijesztősötétségkezdettráfeküdni

atájra,mégaztismegjegyezte,hogyatelekelőzőtulajdo-
nosameghalt.Mármagaazatényismeghökkentővolt,
hogyennekateleknekelőzőlegistulajdonosavolt.Miinkább
egytelepítésregondoltunkvolna.
Amikormáregészenbesötétedett,megkérdeztetőlünk

hogygondoskodtunk-emáréjjeliszállásról.
— Mi?
— Na,hátakkorcsaknézzetekbeafaluba,merta

parasztokmárlefeküdtekésnemleszhelyholaludnotok.
Őcsakaszemüvegesvendégnekadhatszállást,külön-

benisazunokatestvéreazillető.Megiscsókoltamindjárt.
Dereggelkorángyertekvissza,élvezniatermészetet

—mondtamég.
Úgyéreztem,haötpercenbelülnem távozom innen,

agyilkosaleszek,holottstatáriumvan.
A barátom kiegyenesedettésakövetkezőketmondta

nekiatyúkketreckapujábólvisszafordulva:
— Idefigyelj,tepiszok,teaztírtadnekünk,hogyvidá-

manleszünk.Ám jólfigyelj!Mimoströgtönhazautazunk
ésmégahajnaliórákbanfelkeresünkegyvidám ügyvédet,
hogy bepereljünk téged avasútiköltségekért,tebitang.
Na,gyere,Tivadar,végeztünkvele.
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AZARABSZŐNYEGÁRUS

Ifjúságom eltűntidejébenapárisiRotonde-kávéházba
elképesztőenfantasztikusalakokjártak.
Megjelentpéldáulegypocakosúrvasalatlan,piszkos

tógában,afejénközépmagasfazékkal,orrlyukábanarany-
karikával,köhintettegyet,leültéskávétkért.
— Lehelletnyitejjel,— mondtaszigorúanésmutató-

ujjátalevegőbeemelte.
Öregnőékszerekkelteleaggatva,mindamellettkalóz-

kapitánykülsővel,kisbőrönddelhónaalattjártoda:ko-
nyakotkértésegypohártejet.A konyakotkiitta,kisbő-
röndjétmagaelétetteazasztalra,kivettbelőleegyfelnőtt
kígyótésmegitattavelegondosanatejecskét,közbenkörü-
löttemindenkitkileltahideg.Későbbahölgyunottanvissza-
tetteanagykígyótakisbőröndbeéskopogottagyűrűjével
amárványasztalon:
— Fizetni!
Szivarra gyújtottés komoran távozott.Akkormég

csakilyesmikencsodálkozottazember.
Akígyóshölgyönistúltettegymásikhölgy,akiszépen

fejletttigrisseltértbeuzsonnázni.A tigrisismegkávézott
egyfonthúst,derettenetesenmorgottközben.A hölgy
időközbenelővettaretiküljébőlegyüvegkölnitéskissé
meglocsoltavelea tigrist.A kávéházközönsége,tudja
Istenmiértnemtartottaeztelegendőóvintézkedésnekésegy-
máshátáramászvaborítottákfelazasztalokatésszékeket.
Jártideegy modern apostolis:hosszú hálóingben,

mezítláb,torzonborzszakállal,arcábalógóhajjal.Limonádét
ivottaprókortyokbanésazégfeléfordítottaarcát,közben
mélyeketlélegzett.Meg akarta váltania világot.Nem
tudomelképzelni,ilyesmivalahaissikerreljárjon.
Magam részéről— őszinténbevallom —,erősellen-

állástfejtenékki,haarraakarnánakkényszeríteni,hogy
hálóingbenlimonádétigyam egykávéházterraszán,azzal
azelképzeléssel,hogyezvolnaszámomraamegváltás.
Dejártideegyszörnyetegis:azarabszőnyegárus.

Eleinteegykedvűennéztem,mitsemsejtveelvetemültségéről.
Karjánszőnyegek,sáloklógtak,sorrajártaazösszesaszta-
lokatésáruivalizgattaembertársait.
Egyesteakövetkezőktörténtek:
Ottültematerraszonegyfilmrendezőveléséppenarról
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beszélgettünk,milyenigazságtalanulnagykülönbségekvan-
nakegyeskeresetiforrásokközött.Legjobbankeresneka
nagynevű boxbajnokok,utána jönnek a filmsztárok.De
végeredménybenmindenféleképpencsakisazüzletemberek
keresnekigazán(mégazelőbbiekeniskeresnek).Igaz,hogy
ehhezafoglalkozáshozelőbbpénzkell,demegintcsaknagy
igazságtalanságaazéletnek,hogyazkereshetlegtöbbet,aki
máramúgyistelevanpénzzel.
Ezekutánjelentmegazasztalunknálazarabszőnyeg-

árusésegyszempillantásalattkiválasztvánengematöbbiek
közül,egyzsebórátakarteladninekemszázötvenfrankért.
Órám volt,viszontszázötvenfrankkalnem rendelkez-

tem,ámazarabszőnyegáruseztnemtudhatta.
Afilmrendezőerélyesenleintetteanevemben.
— Nemkellnekisemmi.
Azarabezttudomásulsevetteéstovábbraiserősza-

koskodott,holottakkormárúgytettünk,minthaottselett
volna.Errekönnyedénleültamellettünklévőszékreéselőre-
hajolva,közvetlenazorromelőttmutogattaazóráját.
Ronda,lucskos,olajos-barna arcbőre volt,azonkívül

fokhagymátehetettebédre.
Rögtön felszólítottam afilmrendezőt,hogy intézked-

jék,mertsokáignembíromazarabközellétét,mégegy-két
futópercéseszméletlenülfogoklefordulniaszékről.
Azarabmostnekibeszélt.
Meghaltazapja,azanyja.Otthonkiterítvefekszenek

azebédlőbenésmamégsemmitsemadhatottnekikebédre.
— Nekünksincspénzünk.Nemtehetünksemmit.
— Eznem igaz,— mondtaazarab.Mitalánnem is

tudjuk,hogymilyenórárólvanittszó.Ezazóraavízalatt
isjár.
A barátom közöltevele,hogycseppetsem valószínű,

hogyezentúlvízalámegyünkmegnézni,hányóravan.
Valakiátszólthozzánkegyszomszédasztaltól,nekedé-

lyeskedjünkazarabbal,mertsohaazéletbennemrázzukle
többé.Tudegyszerencsétlenspanyolturistáról,akitegy
hétigkövetettazarab.Márfélőrültvoltaturistaésvégülis
valamilábtörlőfélétvetttőle,úgyszólvánamegőrülésküszö-
bén.Jóleszóvakodniésnemelegyednivelediskurzusba.
Azarabmostfogtaundokórájátésbelógattaafekete-

kávémba,utánaafülemhezemelte,hogyhallgassam csak,
hogyjárazért.Dehozzunkideakármit,őbeletesziabbais
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azórát:forrófőzelékbeisbeleteszi,utánamégisjárnifog.
Üvegjeeltörhetetlen.Azóratűzálló.Tűzben,vízbenföld-
rengésbenjár.Azórátegyszerűenagyonlehetverni,utána
rögtőnfelállésfel-alájár.
Aztmondjanekemafilmrendező:
— Ezekazalakokszemfényvesztők.Nenézzenaszemei

közé,mertutóbbhipnotizálja.Mégmegérjük,hogymeg-
veszieztazóráttőle.
Őrület!Máriséreztemvalamiájulásfélét.
— Nincspénz.Nemkellazóra.
Azarableborultazasztalrasírni.
Rögtönfelálltunkésfizettünk.
Azarabutánunkjött.
Aztmondjaafilmrendező:
— Igeijén nekivalaminevetségesárat,akkormeg-

dühösödikéslerázzukörökre.
— Mondja meg neki,hogy tíz frankotadok érte.

Aminteztmegtudtaazarab,nagy átkozódások közben
földhözcsapkodtaaszőnyegeit.
Haljonmegittrögtön,haszázfrankonalulodaadja.

Na,akkormáragonizálhat.
— Tízfrank.Többnincs.
Erreaztánelmaradt,dealigtettünkszázlépést,már

újraelőttünkvolt.
— Hagyjonbékétnekünk.Ennekazúrnak(ezvoltam

én)csaktízfrankjavan.
— Kilencvenfrankéslegyekátkozott,amiérteladtam.
— Tízfrank.
— Nyolcvan,delegyenörökremosolytalanazarcom.
— Tíz.
— Hetven,depusztuljonkiacsaládom.
— Tíz.
— Hatvan,deessenkiakétszemem.
— Tíz.
— Ötven,deköpjékleasíromat.
— Erremárneisválaszoljon,— utasítottam afilm-

rendezőt.— Haötvenfranknálmárcsakasajátsírjáttudja
leköpetni,mostkövetkezünkmi.Ésezaz,amimártisztára
fölösleges.
Viszontazarabotnem lehetettelintézni.Egyedülis

tudottalkudni.Negyvenöt,debénuljonmeg.(Miaz,már
megintél?)Negyven,deezlegyenazutolsószó,amelykijön



357

a száján.Harmincöt,de vesszen éhen,ha márilyen
hülye.
Atöbbiátkokatmárnem ishallottuk,mertekkormár

kétségbeesettenszaladtunk,deazarabmégaszőnyegekkel
megrakottanisanyomunkbanvolt.
Egyútkereszteződésnélelcsípettminket:
— Tíz,—hörögte—tízésköpjeneklemindaketten.
— Nemköpöktízfrankért.
Erreúgyfelbőszültésúgyforgattaaszemeit,— aszája

méghabzottis—hogyésznélkülfizettem.
Aszázötvenfrankosórátodaadtatízért.
Fantasztikusvolt.
Lihegvemegnéztükegyívlámpaalatt.Márakkoris

gyanúsanketyegett,deamintazarabbefordultazutcasar-
konéstöbbetmárnem láttuk,abbanaszentpillanatban
azóraismegállt.
Tűzben,vízben,földrengésben,forrófőzelékbenkibírta

volna,deígy,apuszta,csendeslevegőnkimúlt.
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TŰZPÉTERASSZONYTSZEREZ

HáromhetemárétvágyasemvoltTűzPéternek.Azürge
kietteazutolsószálkukoricájátis;aborjúvagymásfél
hetekitörtealábát,rongyáronvettemegamészáros;aház-
falolyan,mintegyragyavertcigánypofa;azsúpotjócskán
felkarmoltaaháztetőnaszélsmégjó,habenem csurog
apadlásraazeső,akéménybőlpotyogatégla;atornác
tapasztalatlan;akkoralyukakvannakrajta,hogymajda
nyelvétharapjaelazember,haestesötéttelvetődikhaza.
Haj,kutyáéleszittmindenhamarosan,ha...
Ezahamárhárom heteütögetteaszegetTűzPéter

fejébe.Előszörcsakkerülgette.Deaztánkezdettnemízleni
azÁgnesnénifőztje,kezdettrosszlenni,ahogykitakarítja
aszobát,a malacok soványodnikezdtek,észrevevődött,
hogyatyúkokatlopjáksúgytetszett,minthaaLiszkais
kevesebbtejetadna,miótaazÁgnesnénivatyarásszaa
tőgyét.
Ezutánjöttaborjúlábtörésesazegyébbajokészre-

vevéseisbefejezteTűzPéteraháromhetemegkezdettmon-
datot,hogy:hej,kutyáéleszitthamarosan minden,ha
asszonynem kerülvalahonnétaházhoz.Mertlám,míg
Zsófiasszonyélt,olyanvoltittminden,mintapatyolat.
Hiába,akármennyire hetvenkedik is a férfiember,csak
asszonyértaháztájékdolgaihoz.Azemberéaföld.Asszony
kell,no.
AtavalyikazaltövébenálltTűzPéter,mikormindezt

hangosan magaelémondta,csak hogy jobban elhigyje,
hogyigazavan.
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Ittaztán befelé tekintettPéterúrs átmustrálgatta
magát,mintegyelhanyagoltlovatszokás,amelybőlkitetszik
ajóvér.Hm.Negyvenhétévesugyan,debírjaőmégerővel
smegremegaszíveszoknyasuhogáshallatán,akárhuszonöt
évvelannakelőtte.Megaztán(Zsófiasszony,Istennehányja
amásvilágonaszemére,gyereknélkülhalálozvánel),egy-
párvisongó,madárfészketkeresőgyerekiselkelneaház
körül.Valamiéktelenrosszkét-háromkölyök,olyanszemek-
kelmintakarbunkulussolyanpirosarcokkalmintaplébá-
nosalma.
Csaknem hagytanyugodniagondolatsvasárnapis

ezekkelterheltenmentatemplomba.Beültnagykényel-
mesenapadbasmígaHintsmegizsóppal-tkanyargatták,
végigmehetettszemeazasszonyokközött.Nézteeztis,
aztis,vénkujon,mégaleányokközéisbekancsintott,de
aztáncsaközvegyGulyásMártonné,születettPappKatalin
huszonhétesztendősformáinakadtelaszeme.
Egyszerrefelszaladtaszíveaszemébe.Mustrálgatta:

jószélesvállú,akarjaierősek,elbírjaezasajtártakáregy
kézzelis,aderekaizmos,acsípejemegolyan,mintegymézzel
teltkaptársahogyímazIstenhezküldözgetiazénekmadarait,
teltnyakaolyanáhítatosanhajlikahangsodrába,akára
galambé.Ezám azasszony,állapítottamegTűzPéter,
ezámafeleségnekvaló.SIstenőrizte,hogynemcsettintett
hozzá.
Mármostnagyszándéktámadtbenneshogydélután,

litániautánkiültvárniazasszonyt— merthogyarrakellett
annakhazamenni—el-elmosolyodottszándékánakéberségén.
Ráiskiáltottegyballagóismerőse:
— No,öregcsikó,zabotráznakvalahol?
— Hátrázzák— sunyorintottvisszaPéterúrscsak

várttovább.
Gyönyörűségesen sütötta májusinap,úgy játszott

szélesarcával,mintegyjátékos,melegasszonytenyér,szél
nemvoltegyfalatsemsháromtyúkfürdöttkintajómeleg
porban.
Máraszomszédházakpadjaiiskezdteknépesedni,

mikorjöttazasszony.Nagykényesendencülgettemagát,
játékosderekaúgyjátszottaátamozgólábakritmusáta
mellnekésavállnak,olyancsodálatosan,mintazestilevegő
aharangszót.Arcánazérettkörteédességegömbölyödött
sakezeijátszottakaszoknyájával.
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TűzPéternemisálltaaztasokkívánatosságotshogy
odaértmelléje,csakkinyújtottaelébealábát.
— Hoppá.
Azasszonyszemerávillantmintkétmelegszúrás.
— Ejnye,mármajdnemelejtett.
— Ammábajlenne— vigyorgottTűzPéter.— Mert

asszonycsakakkoressék,hapuháraeshetik.
Amenyecskefogaitkivillantottaanevetés.
— Dejókedvevanbolondozni.
— Hátakadebbenakeservesvilágban.Hámész?
— Hámennék?Haza.
— Ejnye—ógott-mógottTűzPéter.—
— Mitcsinálsz otthon? Nem ülnélide mellém a

padrabeszélgetniegykicsit?
— Denem ám — villantazasszony.— Sietek.

Smártette,minthaindulna.
DeTűzPéterolyanlegényvolt,hogynem engedett,

haegyszerbelekezdettvalamibe.Csakkinyújtottaújraa
lábát.
— Nono,nevágtass.Sietőembernek,sántalónakfene

hasznátselátjaazember.
A menyecskébőlnevetésszakadt,mintakitafülén

fűvelcsiklandoznak.
— Dejóltuggya.
Olyan nevetése volt, mint a csurgatott méz.

FeliskaptaráTűzPéterafejét.
— Hű,olyantorkodvan,akáragilicének.
— Nebolondozzékmárvelem.Mennék— hegyeskedett

amenyecskesmegrántottaavállát,minthaharagudnéka
bókért.
Decsakolyancsináltharagvoltez,amibőlkipiroslott

ajólesés,mintacseresznyealevelekközül.
— Nete,ne— édeskedettTűzPéter.— Mégagyon-

rúgsz.Márcsakbeszélnisemszabadveled?
— Beszélniéppenszabad— adtavisszaazasszony—

csakhogysemmiértelme,hogyittpotyázzamazidőt.
— Haha— kacarászottTűzPéter— Mérnevolna

értelme,mikoréppenhogyvanértelme.
— Értelme?— Nézettnagyotamenyecske.— Miféle

értelme?kíváncsiskodott.
— Hászenazértvagyokhogymegmondjam,miszerint

megakaromkérdezni...Megfogtaakarjátazasszonynak.
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— Mitakarakezemmel?— Rándítottegyetmagán
édeskedőnamenyecske.—Nemamagáé.
— Éppenittazértelme— nevetettTűzPéter— hogy

nem azenyém.Mertéppenaztakarom kérdezni,hogy,
izé...
Megfogtaablúztazasszonykarján,morzsolgattaa

patyolatasszonykelmétbütykösujjaiközött,ravaszarcot
csinált.
— Mitakarmárvelem?— türelmetlenkedettame-

nyecske.
— Semmit— ártatlankodottTűzPéter— csaképpen,

hogymegakaromkérdeznitőled,mennyiértadnádeztafinum
cihát?
Azasszonyhegyeskisszavakatpattintott.
— Kinekígy,kinekúgy.Százzsákbúzáért,vagykét

szemkörtéért.TűzPéterazasszonyteltkarjátsimogatta.
— Ezzelapárnávalegyüttadnád?Mertjóalváseshetik

rajt,annakakinemálmos.
— No,errőlapárnárólugyanalighallgatjaakakas-

kukorékolást,Péterbácsi—nevetettcsípősenKataasszony.
TűzPétertlegényeskedőkedvébenelfutottaegykicsit

azepeerreaszóra.
— Bácsiámazöregapád,Kata,nemén.
— No,nézdcsak— harsogottaz.— Esettkakasfalnak

ugrik.Nembácsi?Ugyanhányéves,valljabe?
— Negyvenkettő— hazudottlerendületlennyugalom-

malötévetazidejébőlPéterúr.
— Szépidő—csipkelődöttazasszony.
— Szép ám,kutyának,— berzenkedetta paraszt.

Emberneksemmi.Attólmégtörökbasalehetek.Javaüdő.
Vagyateharmincötesztendődnemálljaanegyvenkettőt?
Jóltudta,hogyharmincsincsazasszony,devissza

akartaadniakölcsönt.Ezsikerültis,mertazalaposan
dühbegurult.
— Hogyharmincöt?Deakásátsetudjaaddigrameg-

rágniaTűzúr,mireénharmincötleszek.
— Majdmegrágodtehelyettem—nevetettPéterúr.
— Hogyén-e?Noattólmegyafalnak.
TűzPéterédesdedennevetett.Rettentőentetszettneki

azasszony,hogyúgyharagudott.Csakfürdettemagáta
szavaiban,mertegészszóáradatzúdultmégrá.Csaknevetett.
Tűrte,mintaföldanyáriesőt.
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Megismondtaneki:
— Máreztántégedmindigmérgesítlek,olyszépvagy,

mikorharagszol.
ErremegszelídültKata.Nevetett:megcirógatták.Meg-

rezgetteaderekát,mintamacska.MertTűzPéterszép
embervoltmégmostis.Ahajamégegészenfekete,azarca
piros,aszájaszélesésízlelő,amellemintegypajzssacombján
feszültanadrág.
— Merttudom ám én— folytattaTűzPéter— hogy

azőszönmúltálhuszonhét,csakhátharagítaniakartalak
egykicsit.
Kataasszonyszájábólbimbózottanevetés.
— Nagymestermaga.Igenérti.
— Hát— dobottmagánegyetTűzPéter— katona

voltamaháborúban.Mégpedigőrmester.
— Őrmester?—kérdezteelismerőlegamenyecske.
— Jaja.
— Sebesültis?
— Kétszerpedig.Egyszeramejjemen,egyszerakaro-

mon.Idenézz.
Feltűrteakarjánakabátotsahatalmasizmokközött

ottvoltagolyósebénekvájtnyoma.
— No?—kérdezte.
— Jókoraseblehetett,csodáltaamenyecske.—Fájt?
— Hát— gőgösködöttTűzPéter— azértkatonaaz

ember,hogyijennekodasenézzen.Semmiez,csakfütyőtem.
— Nemféltottaharctéren?
— Nem én.Ámbátorkutyavilágvoltnéha.Sokan

meghaltak.
— Megám — fátyolosodottelamenyecskearca.—

Azénuramis,aMarci.Tífuszba.
— Tudom én.Csividálébaláttam,mikormentem a

karommalaspitálba.A RáczJóskátkerestem közben;azt
akkornyomtamegazágyúszél.Ahogymegyekbeakapun,
hátcsakhoznakám hordágyonletakarvavalakit.Kiez?
kérdem.Halott,aszongyák.Halott?mondom.Haddnézzem
meg,háthaismerős.MertaBalogFerkótisúgyláttamegy-
szer.Föltakarom,hátakkorláttam,hogyaMarci.Mondták
aztán,hogyatífuszvitteel.Ojansoványvoltszegény,
mintazagár.Mondtam ismindjárt:SzegényPappKati,
assegondójjamost,hogymárözvegyasszony.Hejjaj.Derék
embervoltigenaMarci.
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— Derék,derék...— mondtaazasszonysavissza-
emlékezésrenagypufókkönnyekültekkiaszemére.
— Haj,deszamárvagyokén.MérgelődöttTűzPéter,

hogyijesmiketmondokneked,mikoraztiselmondhatnám,
eztafürjethogyanfogtamnemsokkalelőtte,hogyaMarcit
ígyláttam.
Azudvaronátanyitottkonyhaajtóbólvalóbanerőspitty-

palattyoláshallatszott.
— Hát,tudod,azúgyvolt— toltafelPéterúraka-

lapját— hogy vedettavoltam,amiannyitjelent,hogy
kinthasaltam adrótoknáltérgyigvalófűbeegyfatönk
mögött,osztvigyáztam.Hátahogyottvigyázok,hallom
ámegyszercsak,hogyelőttem,úgyötlépésre,valami,rrr,így
csinált.No,megneszeltem egykicsit.Milehet?Elfogotta
kíváncsiság,merttuddmegéktelenkíváncsiságvanbennem.
Odacsúszom,akáramacska,odakapok,hogy elcsípjem,
akármiaz.Hátezafürjvolt.Valamiérte,mertnemtudott
repülni,csakverdesettaszárnyával.Megfogtam,beletettem
a sipkámba,aztán,hogy felváltottak,bevittem.Kalickát
csináltam neki,etettük;kéthétigazegészcughangya-
tojástkeresettneki.Ígyaztánfölépült.Tudod,olyanjóvolt,
mikorhanyattfeküdtazember,behunytaaszemét,még
lélekzetetisaligvett,osztamadárszólt,hátaztgondóhatta
azember,hogyitthonvan,éppenolyanvót.
Azasszonynagy,mesehallgatószemekkelhallgatta
— Deszépentudjaelmondani.Aztán?
— Aztán?Gondótam,majdhazahozom,legalábblesz

agyereknekmiveljátszani.Mert— véltem akkor— lesz
majdgyerek.Dehátmegetteafene.SzegényZsófijódógos
volt,rendesasszonyvót,degyereket,hát...aztnemtudott.
AjóIstentuggya,hogyan.
Elhallgatott.Egészszomorúlett.
— Mostaztánmagamnakszólamadár.Csakelfacsa-

rodokrá.Hátinkábbkiülökideaházelé,osztnézem,
hogyanfürdenekaporbanatyúkok.
Legyintett.
— Hej.Csak maga van azember,akármerrenéz.

Legföljebb,haakutyaszoronkodikatérdemhöz.A házról
Vedlikamész,atetőpusztul.Ej,ojanezazegészház,hogy
farkasnaksemvaló.Seasszony,segyerek.Halegalábbgyerek
vóna,ojanjókiabálóskisfattyú,akiustorértkínoznáaz
embert,aztánakkoraszemekkelvigyáznáazistállóajtóban



364

azemberfiát,mint az öklöm, ahogyvakarja atehenet.
Hej...
Nehézszomorúságokjártákaszemeit.Kicsitlekonyult

afeje.Látszott,nagyonegyedülvan.A hangjaissüppedt
talajróljött.Mélyebbvolt.Férfihívás.
— Megeszengem afene,Kata.Senkim.Sekölykem,

severebem.Aztsekérdisenki,éhesvagy-ePéter,beteg
vagy-ePéter,csakvanazember,mintakóróazárokparton.
Akármegdögölhet,fölserúgjasenki.
Azasszony ránézett.S annak elsiklottapillantása.

Megértetteeztapanaszkodást.Megértette,hogyezneki
szólt,egyedülcsakneki.Lehajtottaafejét.Lassanmondta:
— Megkénenősülnie.—Aztánhozzátette—Péter.
— Az,az— kapottaszavánTűzPéterselfogtavalami

bizakodó,csöndesboldogság,hogyanevénszólítottaaz
asszony.Asszonykézkéne.Jódolgos.Finomkisasszonykéz.
MegfogtaaKatakezét.
— Mintatied,Kata.

óvatosancirógatta.
— Agrófnénaksincskülönbkeze.
Csöndlett.
Nem igentudottmármitmondani.Azasszonyegyik

kezévelmegintaszoknyájátkezdtebabrálni,amásikott
nyugodottTűzPéterkezében.A tyúkokhánytákmagukra
azútonaportsadélutáninapnevetvesütötthallgató
arcukba.
— Mért nem szólsz? — kérdezte Tűz Péter.

Olyanmelegvoltahangja.
Azasszonyfelrezzentelmerültségébőlselhúztaakezét.

Azembernekrosszulesett.
— Miérthúzodel?—kérdezte.—Nemállhatsz?
Azasszony testétzavartmelegség borítottabe.El-

pirult.Mertnagyonjóvoltígy.Márrégodavoltahetyke-
sége.Aszavaijóklettek.Őszinteasszonyszavak.Vallókés
kicsitszégyenkezök.Melegek.
— Nemazért.Deittazutcán,no.Mindenkilátja...
— Igaz—hagytahelybeTűzPéter.
Eleresztette.
Hallgatottegyhosszút,deolyangyönyörűséggelnézte

apirosasszonyt,mintegynagykincset.
Aztángondoltegyet.
— Majdnemelfelejtettemmegkérdezni, — szólt—
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van-eapádnakegykisvetőkukoricája?Azenyémetmind
kiettékazürgék.Kőne.
— Alighanem — felelteamenyecskecsodálkozva—

mertcsakfélholdatvetettakertekalatt.
TűzPéteraszemébenézettazasszonynak.Nagyon

hangsúlyosanmondta.Azegészszívével:
— Mertakkorelmennékvalamelyikeste...akukori-

cáért.
Azasszonyelértette.Megintlehajtottaafejét.Ablúzát

babrálta.Anyakaiskigyulladtebbenanagymegértésben.
Solyanengedelmesvolt,ahogymondta,olyanbeleegyező,
olyan.hívő,olyanboldog...
— Hátcsakjöjjön...holnapramajdmorzsolok,ha

akarja,..úgynyolcórára...
TűzPéterszemételöntötteameghatottöröm.
— Jó.
Aztán,hogyazasszonyelment,utánamondtaszépcsen-

desenameghajlómájusdélutánban:
— Lölköm,te...



NÉPKÖLTÉSZET

DUNAMELLÉKINÉPMESE

Acigányésazördög

Voltegyszeravilágonegycigány,kiazzalagonosz
szándékkalindultelotthonról,hogymivelnekiegybogara
sincsen,majdennekésennekazúrnakahízósertéseiközül
kiszakítmagának egyet.Mondom,hogy acigány ilyen
gonosz szándékkalvolteltelve;útközben összeakadtaz
ördöggel,akiszinténdisznótakartlopniarrólabizonyos
helyről.Mondom,hogy összeakadtak,csak elkezdiaz
ördög:e
— Hallod-e,tecigány— szidomazúzádat!— hogyha

nemmondodis,úgyistudom,hováigyekszelésmiszándék-
banvagy:deénisodaügetekésénisabbanaszándékban
vagyok:azértegyetmondok,kettőleszbelőle,menjünk
együttstánígyjobbanboldogulunk.
Acigány,hogy-hogynem,ráállottazördögbeszédére:

elmentekmindkettenhízósertéstlopni.
Voltannakabizonyosúrnakelég,mertcsakazimént

hajtottakamakkrólvagyszázdarabothaza.
Ittlelkem teremtette,mitörténikadologból,minem,

azördögötegyteremtettlélekselátta,hiszazértvoltördög
aneve.Aztánaztamesterségettettemeg,hogyacigányt
sevetteészresenkisem.Aztánmindakettenbeazólbaski-
hajigáltakbelőlevagyötvendarabot.Azazbízacigány
egyetsehajítottki,csakazördögnekhagytaeztamulat-
ságot:deazértkinekvoltnagyobbszája,mintacigánynak,
hogyőennyitdobáltki,pediggonoszvoltmégazúzájais,
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mertcsakegyetlenegyethajítottkiazólból,demégazis
betegvolt.
Mikoraztánmindaketten,mármintazördögésacigány,

jó darabra elhajtották a hízottsertéseket,megszólalta
cigány.
— Nokoma,mármosthonnantudjukmegazt,hogy

temelyiketdobtadki?
— Bizonynemtudomén,válaszoltnekiazördög.
— De én tudom,hogy melyikethajítottam én ki:

mertén mindegyiknek afarkátmegcsavartam,mikora
kezembenvolt:azértamelyiksertésnekfelvankunkorodva
afarka,azténdobtamki,azazenyém.
— Jólvan,feleltazördög,amelyiknektehátfelvan

kunkorodvaafarka,azatiéd:nem bánom,koma,legyen
úgy.
Mikoraztán aholdvilágnálkétfeléakarják szakítani

anyájat,acigánycsakelkezdi:
— Eziskunkorodottfarkú,aziskunkorodottfarkú.

Úgyannyira,hogyazördögazonvetteészremagát,hogy
bízőnekinem maradtegyébhátra,mintabetegesdisznó,
amelyiknek levolteresztveafarka:merthisztudjuk,
hogyahízottsertésmindegyikénekfelvankunkorodva
afarka.
Mitvolttenniazördögnek,hiszmagamondta:»Legyen

úgy,cigány:«vagyakartvagynem,belekellettegyeznie
azelosztásba:csakhogyaztánelhatároztamagában,hogy
sohatöbbémígaviláglesz,cigánnyalnem megydisznót
lopni:mertazmégazördögötismegcsalja.

SAJÓVÖLGYINÉPMESE
Tilinkó

Voltegyszeregyszegényembersennekvoltegyfia.
Ittaszegényemberfiakimegyenazerdőszélbeszántani.
Hogykiér,agubájátfelakasztottaegyfárasaztánaszán-
táshozfogott.
Csakszántogat,csakszántogatmondván:
— CsáléCsákó,hojszBimbó.
Egyszerazonbanazerdőfelétekint,hátmeglátjaegy

fánsajátgubájátfelakasztva.
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— Hej,Tilinkó,— mertígyhíttákaszegényember
fiát,— eltudnád-elopniaztafeketefürtösgubát?— beszélt
magáhozamiTilinkónk,— akkorvolnálám csakderék
gyerek!
Sezzelotthagytaaszántást,aföldrevetettemagát

shasoncsúszvaelloptaatulajdongubáját.Aztánnagy
örömmel,utcuvesdelmagadhazafelészaladt,deépszem-
köztjöttráakirálysaztkérditőle:
— Hovászaladszolyansebesen,mintazeszeveszett.
— Hahó,neiskérdezzefölséged,nézzemilyenszép

feketefürtösgubátloptam.
— No,gazember,hatenekedezamesterséged,hogyha

holnapegyüszőt,melyethatbakancsosittmegitt,ezenmeg
ezenazútonvezet,elnem lopod,tüsténtmegajándékozlak
egyfejjel,azpedigsenkiésemlesz,minttenmagadé:— ha
pedigeltudodlopni,tizenkétkaspénztméretekkiaszá-
modra!
Nojólvan,ezabbamaradt.Itteljönamásiknap,ahat

katonaamegnevezetthelyenottvezetgetiazüszőt.Hej
Tilinkónaksemkellegyéb,vettegytyúkaljacsibétanyástul
együttsamerreakatonáknakelkellettjönni,szépenelereszt-
gette.
Arrajönahatkatona,vezetikazüszőt,hátlátják,

hogyegyegészseregcsibeszaladgálkeresztül-kasulaz
úton.Hej,akatonáknaksemkelltöbb,atinótfáhozkötötték
sutánaacsirkéknek.Azvoltalegboldogabb,kilegtöbbet
foghatott.Tilinkópedigezalattszépeneloldoztaazüsző
kötelétsmikorakatonákvisszaérkeztek,csakhűlthelyét
találtákazüszőnek:Tilinkómárakkorimhogyotthonnem
volt.IttmásnapTilinkóapjafölvezetiakirályszíneeléa
hírestinót,akirálypedigrögtönkimérettea12kaspénzt,de
adologcsombókjáulaztmondtaaszegényembernek:
— Noszegényember,menjhaza,monddmegafiadnak,

hogyköszöntetem,hogyhaholnapegyzsákbanapapot
ésazénkutyáimatelnem hozza,leüttetem afejegomb-
ját,hapedigőaztmegcselekszi,24kaspénzlészenaz
őjutalma.
Ittazegyszeriszegényembernagyonszomorúanban-

dukolthazafelé,mintakinekazorravérefolyik,hogymár
azőfiánakígyütikle,úgyütikleafejegombját,demind-
ezekreamiTilinkónknakcsakezlettaszavaésmondása:
— Sohsebúsuljon édesapám uram, búsuljonaló,



369

elégnagyafeje,skisebbgondjaisnagyobblegyenannál,
csakmenjenkiaSajópartjárarákásznismindaddighaza
nejöjjön,mígvagy24rákotnem fogott.Hogymineklesz
az,aztmostnekérdezze,úgyismajdmegtudja,édesanyám
pedigvarrjonnekemcsepűvászonbólegygyapjúzsákformát,
melynekafeleközepetájánlegyenafeneke.
Ügyislett.— AzapjukkimentaSajópartrarákászni,

azanyjukpedigizibeösszetákoltnaggyábúiegyirdatlan
zsákot,melynekaközepénvoltafeneke,akétvégepedig
üresvolt.Ittestvefeléazapjukishazajöttshozottvagy
24rákot.Tilinkóaztánéjnekidejénkilopódzottaházból,
besurrantakirályudvarába.A szamárnagyságúkutyák
ekkorszabadon voltak eresztve:mindegyik nyakán ott
voltaszegesőv.
Tilinkóaztánegyenkintnévrőlszólítgattaakutyákat,

azsákszájátkipeckeltesmindegyiknekegyegydarab
lóhústhajitottbeazsákba.A kutyákalóhúsutánegyen-
kéntbeszaladtakanagyzsákba.Tilinkónaksem kelltöbb,
azsákszájárahurkotvetett,aztánföltetteegykocsiras
kihajtottarezidenciából.
Márakutyákmegvoltak,deholvanmégapap?!Biz

őkegyelmeottfekszikapaplanoságyonsjavábanaludt.
A királypedigmegüzenteneki,hogyaznapéséjtszakaki
nemenjenaházából,mertígymegígyvanadolog.
IttTilinkómit-mitnem csinált,azablakonkeresztül

bemászottatemplomba.Mikormárbennvolt,mindegyik
rákhátáraegyegyviaszkgyertyatnyomott,saztánszanaszét
eresztetteatemplomban:magapedigodaültazorgona
melléskeserveshangonelkezdettrajtaorgonálni.
Apapéppatemplom tőszomszédságábanlakott,meg-

hallottaazorgonaszót,nem tudtaadolgotmirevélni,ki-
ugrottazágyból,kitekintazablakon,hátlátja,hogyaz
egésztemplommegvanvilágosítva.Apapnaksemkellegyéb,
izibemagáraöltötteareverendáját,ahónaalácsaptaa
aszentkönyvet,kezébevetteatemplomkulcsátsmegindult
atemplomfelé.
Mikorodaért,kinyitottaazajtót,bemegyenrajta,hát

látja,hogyafalakonmilyenfuraangyalokjárkálnak.A
papaztgondolta,hogyittazítéletnapja,megnyíltaka
mennykapui.
Tilinkópedigcsakelkiáltjamagátazorgonamellett

ilyeténképpen:
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— Kiakaramennyországbajőni:kiakaramenny-
országbajőni?!
— Énakarok,feleltapap.
— Úgyhátbújjbeleazsákomba.
A szegénypapbelebújtaTilinkózsákjába,kiaztán

hurkotvetettrajtashúztaapapotaföldön,mintkutya
d...t,kiaztángondolhattamagában,hogymilygöröngyös
ennekamennyországnakazútja.
Ittlelkem teremtette,reggelrekelveaszegényember

csakbeálltakirályhoz,becipelianagyzsákot,melynekaz
egyikvégébőlkieresztetteapapot,amásikvégébőlpedig
ahatszamárnagyságúkutyát.A királyrögtönkimérette
Tilinkószámáraa24kaspénzt.
— Noszegényember,szóltakirály,menjhazaszép

csendesen,monddmegafiadnak,hogyköszöntetem szépen
shogyhamaéjtszakaafeleségemujjáróllenemlopjaaleg-
kedvesebbjeggyűrüjét,akkormindenirgalom éskegyelem
nélkülkaróbahúzatom,hapedigőazteltudjacsenni,fele-
királyságomleszajutalma.
Ittaszegényembernagyszomorúanbandukolthazafelé,

hogymárazőfiátígyhúzzák,úgyhúzzákakaróba:dea
fiamindezekrecsakeztválaszolta,szótszólván:
— Sosebúsuljonapámuram olyannagyon,búsuljona

ló,hiszelégnagyafeje.Csaklássanakizibeadologután,
rakjákmegatüzet,kigyelmedapámuram fáthasogasson,
kigyelmedpediganyámasszonytüzetgyújtson,vizettegyen
oda,lencsétfőzzön,mégpedig mindaddig,míg egészen
péppénemválik.Atöbbiaztánazéndolgom.
Azapjukízibenhozzálátottafaaprításhoz,azanyjuk

pedigaztánatűzrakáshozscsakhamarmegfőztealencséts
átadtaafiának,kiazőördöngösszűrétanyakábagabalyi-
totta,mondván:»köd előttem,köd utánam,hogy senki
selásson«— belopózkodottakirályhálószobájábasazágy
aláelbújt.
Ittfekszikakirálymegafeleségesmindkettenelis

aludtakszépcsendesen.EkkorTilinkókibújtazágyalóls
akirályülepéhezodaöntötteafőttlencsét.Sezzel,mint
akineklegjobbrendénvanaszénája,visszabújtazágyalá.
Ittakirálymegfordulfektében,beledőlafőttlencsébe,

errefölébredstapogatóznikezd.Tyű,kutyateremtette,
rosszfáttettőfelségeatűzre.Nem szóltsemmit,hanem
szépcsendesenfölkeltazágyból,kisompolygottaszobából,



371

akúthozbandukolt,majdvizethúzottavályúbólsmosni
kezdteagatyáját.
Tilinkópedigezalattodafeküdtakirálynémellé,fel-

költöttesaztsúgtaneki:
— Hallod-eszívem szépszerelme,tapogassdcsakmeg

azujjadat,vájjonmegvan-emégajegygyűrűd.
— Megvan,súgtavisszaakirályné.
— No,hamegvan,úgyaddide,mertördöngösember

ámazaTilinkó,sokállhatalmábansúgylehúzzaazujjadról,
hogyészresemveszed.
Akirálynészépenlehúztaazujjáróllegkedvesebbjegy-

gyűrűjétsodaadtaaférjének,vagyisa miTilinkónk-
nak.
Tilinkóaztánazujjárahúztaakirálynéjegygyűrűjét,fel-

keltazágyból,kimentaszobából.
— Hovámégy,szívemszépszerelme?kérdéakirályné.
— Kimegyek,szívem szíve,azudvarra,körülnézem a

háztáját,hogyvájjonazazátkozottTilinkónemólálkodik-e
ittvalahol?
— Jólvan,szívemszépszerelme,csakhogyaztánsoká

nelégy!
Sezzelakirálynéamásikoldalárafeküdtselaludt,

Tilinkópedigszépenodábbállottsaztsem mondta:be-
fellegzett.
Másnapreggelaszegényembermagáhozvetteajegy-

gyűrűtsbeállítakirályhoz,kimégmostisrestelteadolgot
sszörnyűképpenharagudott.
— AdjonIstenjónapotfölségednek!
Debezzegakirálynem mondtaráafogadjIstent,

hanem az öreg embertmegfogatta,vasra verette s a
legmélyebbtömlöcfenekérevetette,— Tilinkótpedigbőr-
zsákbaköttetteskéthajdúnakkiadtaaparancsolatot,hogy
eztabőrzsákotrögtönvessékaSajóba.
A hajdúksem voltakrestek,abőrzsákotsaroglyára

tettéksvittékaSajófelé:— útközbenazonbanegykorcsma
mellettmentekel,holmindigmegállottakegypohárborra.
Mostisazonképpencselekedtek:őkigyelmökszépenbe-
ballagtak akorcsmába,Tilinkótpedig abőrzsákban ott
hagytákakorcsmaajtóelőtt.
MostTilinkó,hogy magára maradt,a praktikához

fogott ilyeténképpen: utcahosszat torka szakadtából el-
kezdettkiabálni:
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— Jaj,nem akaroklenniBudánbíró:jaj,nem akarok
lenniBudánbíró!
Egygulyáséparraterelteanyáját,meghallja,hogymit

kiabálottegyember,odamegyenhozzá,kioldozzaazsák
szájátsaztkérdiTilinkótól:
— Hátatyafi,mértnemakarszBudánbírólenni?
— Csakazértatyámfia,mertseírni,seolvasninem

tudok.
— Hacsakazabaj,azonkönnyensegíthetünk,hisz

énírástudószámadóvagyok.
— No,csakízibebújjbeleebbeazsákba,majdénbe-

kötömaszájátsaztánéntőlemlehetszbíróBudán.
Itta számadógulyás belebújta bőrzsákba,Tilinkó

pedigbekötvénazsákszáját,szépenodábbterelteagulyát.
A kéthajdúaztánkijöttakorcsmából,fölvettéka

saroglyátsmikoraSajóhozértek,azegyikmegfogtaazsák
alsóvégét,amásikafelsőtsszépenbelódítottákavízbe
Ittlelkem teremtette,mitörténikadologból,minem,

Tilinkóraépszemköztjönakirály,kiaztkérditőle:
— HátteördöngösTilinkó,holveszedittmagads

honnanhajtodaztagulyát?
— ASajófenekéről.
— Van-emégotttöbbis?
— Devanám,csakkikellenehajtani.
— Nem mutatnádmeg,hogymelyikfelénvetettekbe

aSajóba?
— Dehogy nem,dehogy nem,hanem farka van a

dolognak,mertnem elégám csakhíbele-hóbeleBalázs,
lovatad Isten-módjárabeleugraniavízbe,mertsohase
menneleazemberafenékre,pedigottlegelésznekámaszebb
nélszebbgulyák,hanem kolonculötvenfontoskövetkell
azembernyakábakötni.
A királyerreisráállott,csakhogyolyszépgulyája

lehessen,mintTilinkóé,ezpedigmikoranyakábavoltkötve
azötvenfontoskolonc,alegmélyebbvizetjelelteki,hogy
ottugorjékbe.
Beisugrottakirály,debízazsohseláttatöbbéIsten

verőfényesnapját,hanemhaléteklettbelőle.
Mostmárazvoltakérdés,hogykitválasszanakkirály-

nak?Kitegyebet,mintTilinkót?!hiszafelekirályság
úgyisazövévolt,felétpedigelnyerteazáltal,hogyavízben
megboldogultkirályözvegyételvettefeleségül.
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Aztánlakzitlaktak.A lakodalombanénisottvoltam,
dehogylegyenmitafogunkalárakni,ráraktamaszekérre
4ökröt,befogtam 6zsákszemenszedetttisztabúzátsel-
vittem amalomba.Hogyideértem,felöntöttem agaratra
a4ökrötsekkoraztgondoltam,hogykukoricátőrlők,
hátpedigbabot.Dehogymadárhúsislegyenalakodalomban,
mígalisztem lejárt,kiszaladtam azerdőreseregélyfiakat
szedni.Találtam isegyodút,beledugtam akezemet,deaz
nem fértbele,beledugtam aztánafejemet,azbelefért,de
bennisrekedt.Mostmitévőlegyek,kaptam alelkét,ott
hagytam a fejemet,hazaszaladtam baltáért,hogy majd
kivágom azodút.Elhoztam abaltát,kivágtam azodút,
kivettemafejemsahelyéretettem.Hanemhiszikkigyel-
metek,hátkételkedjenek.Aztánelszedtemafiók-seregélyeket,
madzagrakötöttem sakebelemberaktam:deuramfia,a
seregélyfiak elszálltak velem,egyszeregy nagy folyóvíz
felettrepülök,melynekapartjánéppasszonyokmostak,
kik,midőnmegláttakengem,elkiáltottákmagukat:»őbé,
denagymadár!«Énmegúgyértettem:»01djam mega
gatyám.«Megoldtam agatyámat,aseregélyfiakelszálltak
énmegbelecupantam aDunába.Egynagyebadtabunkós
botvoltakezemben,mellyelaDunábanlevősokhalat
mindkihajtottam egypartonállómeztelencigánygyermek
ingébe.Ezalattmegőrlettékalisztemet,hazavittem smeg-
mondtamafeleségemnek,hogysüssönebbőlakirálylisztből
fehérkenyeret,őmegolyfeketecsermolyáskenyeretsütött,
hogyakutyasem ettevolnameg.Káromkodom,szidom a
lelkét.ÉpekkortoppanbeaszobábaavénCsoszogó,aki
dicsérnikezdi,hogyazénfeleségemilyenjó,olyanjókenyér-
sütő.Énerredühbejöttemsakezembenlevőforrókenyeret
úgyvágtamaCsoszogófejéhez,hogymostiskopasztőle.



SZÉKELYNÉPDALOK

SzomszédlegényGyurka

Ablakbakönyöklékgyöngerácmenyecske
HátkünnsétálvalaborbélylegényGyurka;
Jerbéhezzam.jerbéborbélylegényGyurka,
Jerbéhezzam,jerbészomszédlegényGyurka!

Sörömisjóvagyon,boromisjóvagyon,
Neködingyönadok,másnakpénzértadok,
Sönkisincsenitthon,csakénvagyokitthon,
Sönkisincsenitthon,csakénvagyokitthon.

Uramavárosbapiroscsidmavonni,
Apámazerdőbesomfavesszőtvágni,
Anyámamalombafejérlisztölleni,
Anyámamalombafejérlisztölleni.

AddigcsalogatáborbélylegényGyurkát,
Amigazereszbeőkemitbécsalá.—
Eccörhazamöneazőédösura,
Eccörhazamöneazőédösura..

Feleségöm,kéncsöm,eresszJbéingömöt,
Avárosbajártampiroscsidmáthoztam;
őisbéeresztéazőédesurát,
AjobbhónyaalólkibocsátáGyurkát.

*

Esteguzsalyasbaéneccöremöntem,
Mónárlegénkéveljádzodoznikeztem;

Fényöshajnalcsillagbárfőinevírjadna,
Hogyaszerelömnekvégeneszakadna.

Hazakellémönnimajdaguzsalyasból,
Anyámisazonbafőikeléazágyból,
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Gyöngenyírágvesszőtfrissenelévötte,
Karcsúderekamonhajtogatnikezte.

Haamónárlegénytisztagyémántvóna,
Mégsemönnéktöbbetguzsalyasbahezza.

*

Avilágotcsaknevettem,
Mígennyirefölnőhettem;
Dehogylönnemajtezután,
Haeccörmegházasodnám,
Aztmostkinemtalálhatnám.

*

Haeccörmegházasodtál,
Idestovanekóricálj
Nemszeretifeleségöd:
Hébe-hóbalátnitégöd.

Nehaddotthoncsakmagára,
Mettrosszuljárutoljára,
Akésértetmegijeszti,
Sazelégrosszlönneneki.

*

AzaBagdiannyitiszik,
Hogyhazaismásokviszik,
Nincsmitvögyönahátára,
Addigjártakorcsomára.
Nincsföldeleaházának,
Köszönnyeanagytorkának.

*

Egyleánnyalmegkenáltak,
Denemtudom,mitcsináljak,
Evögyemvajretiráljak.

*
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TörpeMihókmegbolondult,
Azeszitőlmegszabadult,
Magátjólaföldhözverte,
HogyMariskátelnemnyerte.
Éretlenvótmégazesze,
Tennapazismindelvesze.

*

Aminaphogyhazamentem,ottvalalátom,
Egynéhánylómegnyergelve,egykettőhárom;
Kérdem:édesfeleségem!—Mibaj,angyalom?
Mitkeresnekittelovak,megnemfoghatom?—
Nolássaazemberazoktondit,kilátittlovakat?
Fejőstehenekazok,anyámküldteazokat.—
Fejőstehenek!felkantározva!
Ohég!szegénymegcsalatottférjvagyok,
Másokis,mintén!

Amintaházbabetekintek,ottvalalátom,
Egynehánysarkantyús-csizma,egykettőhárom;
Kérdem:édesfeleségem!—Mibaj,angyalom?—
Mitkeresnekittecsizmák,megnemfoghatom?—
Nolássaazemberazoktondit,kilátittcsizmákat?
Tejesfazekakazok,azanyámküldteazokat.—
Tejesfazakak!felsarkanytúzva!—
Ohég!szegénymegcsalatottférjvagyok,
Másokis,mintén!

Amintafogasratekintek,ottvalalátom,
Egynéhánykardfelakasztvaegykettőhárom;
Kérdem:édesfeleségem!—mibaj,angyalom?—
Mitkeresnekittekardokmegnemfoghatom?—
Nolássaazemberazoktondit,kilátittkardokat?
Pecsenyesütőkazok,azanyámküldteazokat.—
Pecsenyesütők!portupéval!
Ohég!szegénymegcsalatottférjvagyok,
Másokismintén.

Amintazágybatekintek,ottvalalátom,
Egynehányhuszárkatona,égykettőhárom;
Egynehányhuszárkatona,egykettőhárom;
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Kérdem:édesfeleségem!—Mibaj,angyalom?—
Mitkeresnekekatonák,megnemfoghatom?—
Nolássaazemberazoktondit,kilátittkatonát?
Szolgálólányokazok,azanyámküldteazokát.—
Szolgálólányok!pödröttbajusszal!
Ohég!szegénymegcsalatottférjvagyok,
Másokis,mintén.

Mindezeketlátva,elékapámbaltám,
Fejemfelettmegforgatva,egykettőhárom.
Kérdéazénfeleségem:Mibaj,angyalom?
Mittesznekeforgatások,megnemfoghatom?—
Nolássaazemberazoktondit,kilátittforgatást?
Cirógatásokezek,aszerelemszüliezeket.—
Ohég!Szegényrászedettnővagyok,
Másokis,mintén.

TÁNCSZÓK

— MondmegnekemfürgeFerenc
Egyerrehányleánytszeretsz?
— Hogymegmondjam,nemtehetem,
Nemszólhatok,berekedtem.

*

Ángyomasszonyszépasszony,
Teddaszegre,haddasszon.

*

Senemkicsi,senemnagy,
Éppenhozzámvalóvagy;
Igyenesvagymintanád,
Hozzámszabottvoltapád.

Hosszúhajadfarodéri,
Sazénszememaztkíséri.
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Akihuszártnemszeret,
Mennyországbanemmehet,
Odaescsakamegyénbé,
Akitahuszáreresztbé.

Táncolapap,jégessőlesz,
Saszépbúzámmindodavesz.

*

Ecöttormafokhagyma,
Ezaleányjóforma.

*

Haúgytudnálszitálni,
Mindafarodricálni,
Többetérnélanyádnál,
Annálavénkofánál.

*

Mennyileány,mindszeretőm,
Olyanazéntermészetöm.

*

Nyújtópadonamészáros,
Megbúsultakorcsomáros,
Hogynálabortnemiszikmost,
Pedigcsaponahatvanos.

*

Éfjakvagyunksnemtehetjük,
Hogyaleánytneszeressük.

*
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KÉTSZÉKELYNÉPMESE

Azaranyszőrűbárány

Egyszervoltegyszegényember,sannakegyfia.Hogy
afiúakkoráranőtt,elküldteazapjaszolgálni.Ment,ment
afiú,keresteahelyitmagánaksakadtegyemberhez,aki
őtmegfogadtaajuhokmellé.Másnapagazdájanekia
kézibeadottegyfurulyát,selküldteajuhokkal,hogymeg-
lássa,jólesz-ejuhpásztornak.A fiúegésznaphosszatsem
heveredettle,mind más lomha pakulárok,1 hanem a
juhokattéríngette,furulyáit,smentutánik.
Voltajuhokközöttegyaranyszőrűbárányka,saz

haőfurulyált,mindégtáncolt;aztőúgyesmegszerette,
hogyfeltettemagába,nem kéragazdájátólmásbért,csak
aztabárányt.
Estéreajuhokathazahajtotta;agazdavártaakapubas

mikorlátta,hogyajuhokmindmegvadnak,sjólvadnak
lakva,úgymegvoltelégülve,hogyafiúvalszegödtségre
indult.Afiúazaranyszőrűbáránytkérte,agazdaesabá-
rányterősenszerette,demégesvalaminagynehezencsak
odaígérte,mertlátta,hogyafiújócseléd.
Eltöltazesztendő;aszolgavégigjólviseltemagát,

sabárányövélett.Hazaindultvéle;samintmenne,egy
falubaelestéledik,beszállegygazdához,akinekegyleánya
volt.Ezaleányúgymegszeretteazaranyszőrűbáránykát,
hogyfeltettemagában,hogyellopja.Éjfélkörülmeges
akarta tenni;de mikora bárányhoz nyólt,hozzáragadt
aszőrihez.Reggelfelköltalegény,hogyelinduljon,shát
a leány a báránykához van ragadva!nem tudta onnét
levenni,sabáránytsem hagyhattael:ígykelletthátel-
indulni,sabárányaszőrinvittealeányt.
Éligértaszállásátólaharmadikszomszédig,vesziafu-

rulyát,furulyáim kezd,sarraabárányestáncnakered;
táncolabárány,bárányszőrinaleány.Egyasszonyakapu
sorkánálkenyeretvetettbéakemencébe;kinézslássa,
hogyaleánytáncolabárányszőrin;kifutasütőlapáttal,
smegriasszaaleányt:menjhaza,neügyetlenkedjittkünn!
Dealeánycsaktáncol.Hozzaütalapáttal:háttemég
nem akarszszótfogadni?Deugyanmegesettnekies,mert

1juhászok.
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alapátaleányfaráraragadt,salapátvégireasütőasszony.
őtesabárányelvivéselmenénekatemplomig.Ottesa
legényfurulyátfúnikezdi:táncolabárány,bárányszőrin
aleány,leányfaránalapát,lapátvéginasütőasszony.
A papreggelreakkorjöttatemplomból;szidnikezdi

őket,hogymenjenekhaza,neűzzékazesziket;deaszó
nem használt.Fogjaapálcát,sjótütasütőasszonyfarára;
dehogyelbámult,mikorlássa,hogyapálcaazasszony
faráhozragadt,sőapálcavégihez!Evvelaszépkomédiával
ment,mentafiúaddég,hogyestéreakirályivárosbaérkezett.
Ottavárosvéginbeszállottegyöregasszonyhoz,megkér-
dezteattól:miújságvanavárosban?Azöregasszonynagy
szomoránelbeszéli,hogyakirályleányaerősenbeteg,semmi
urusság1sem használneki;azurusokaztmondták,hogyha
annyira lehetne menni,hogy egyetkacagjon,mindjárt
megjavulna,de senkisem tudta még megkacagtatni;a
királyeppegmahirdetteki,hogyakialeányátmegkacag-
tassa,annakadnáaleányát,sakirályságátesvélemeg-
osztaná.
Abárányoslegényaligvártaareggelt,hogyszerencsét

próbáljon.Reggelbejelentimagát,hogy a királyleányt
megakarjakacagtatni.Eztakirályjónévenvette,sa
leányátkiállítottaatornácba.A legényafurulyátmeg-
fuvintsa,táncolnikezdabárány,bárányszőrinaleány,
leányfaránalapát,lapátvéginasütőasszony,asszony
faránapálca,pálcavéginapap.Errenagyhahotávalel-
kacagtamagátakirályleány;sannakmégabáránykaes
úgymegörült,hogymagárólmindentlerázott,segyesegyedül
kezdetttáncolni,táncoltkülönmagáraaleányes,asütő-
asszonyes,mégapapes.
A király esszeeskettette leányáta juhpásztorral;a

papbóludvaripapotcsinált,azasszonybóludvarisütőnét
saleánybólleányamelléfarajt.2Tartottalakodalomegyik
hétfőtőlmásikkeddig,azegészországnakjókedvevolt;
sahegedűsöknekahúrjikelnemszakadtvolnatánmégma
esmindtáncolnának.

1orvosság.
2kisasszonyt.
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Arestmacska

Egylegénymegvettfeleségülegydologtalangazdag
leányt;mégpedigaztfogadta,hogysohasemverimeg.
Az éfjasszony sohasem dolgozott,hanem csak járt

házról-házra zuvatolni,1 segyéb hitvány dolgotkövetni.
Nem esvertemegazuraegyszeres;hanem egyreggel,
mikordolograment,amacskáhozígyszóllott:Aztparan-
csolomnekedtemacska,hogymígénodaleszek,temindent
dolgozz,amitkell,aházatszépenkitakarítsd,délreételt
készíts,smegegyorsófonalatesfonj,merthanem,mikor
hazajövök,úgymegverlek,hogymegemlegeted!
A macska a tüszejen2 szunyókálva végighallgatta a

beszédet.Deazasszonyaztgondoltamagában,hogyezaz
én emberem megbolondult!s aztmonda:Kjed,uram
miértporoncsololyanokotannakamacskának,hiszazazokho
nem tud?— Tud,nem tud,nekem mindegy,feleség!azt
mondaazember,— nekem nincsmás,kinekparancsoljak;
dehaőmindaztmegnem teszi,meglásd,úgymegverem,
hogysokértfelnemkénevenni!
Avvalelmentdolgára.Azasszonypedigbiztatnikezdte

amacskát:Dolgozz,macskamertmamegveruram!De
amacskanemdolgozott.Elmentazasszonytöbbházhoz,s
mikorhazament,amacskaakkoresszunyókált,satűz
eskialudt.Esmétmondta:Szítsdfelatüzet,sdolgozz,
macska,mertmamegverődöl.Deamacskanemdolgozott.
Hazajőagazda,széjjelnéz,shátmindenrosszulvan.

Elérántjaamacskát,felkötiafeleségehátára,saddigveri,
mígafeleségeimádkoznikezd:Neüssetöbbetaztamacskát,
mertaznem hibás,aznem tudazokhozadolgokhoz!—
Fogadod-éhát,hogyhelyettemindentvéghezvissz?kérdi
azura.Véghezviszekmégtöbbetes,mindamennyitkjed
nekiporoncsolt,csakneüssetöbbetszegényt!feleiéazasszony.
Azéfjasszonykahazafutottazanyjához,elpanaszolta

adolgot,saztmondta:Felfogadom,hogyamacskahelyett
mindendolgoteligazítok,csakneverjeahátamonolyan
halálra.Hezzaszóllottazapjaes:Hafelfogadtad,teddes
meg;merthanem,amacskaholnapesmegverődik!Sevvel
hazaküldteazurához.

1 pletykálni.
2 tűzhelyen.
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Másnapreggelesmegporoncsoltaagazdaamacskának,
mittegyen;desemmitsem tettmegmostes.Azérthát
esméntmegverteafeleségeházán.
Azéfjasszonyakkoreshazafutottpanaszra,deazapja

úgyvisszakergette,hogyalábasemérteaföldet.
Harmadikreggeleselmondtaagazdaamacskánaka

harmadikporoncsolatot;deamacskanem tudtavégighall-
gatni,úgymegvoltijedve;nemesdolgozottakkoressemmit.
Hanem mostminden eligazítotthelyette az éfjasszony;
mostnem felejtetteel,hogymitfogadottvolt:tüzettett,
vizethozott,ételtkészített,sepregetett,s mindenttett
amitkellett;mertsajnáltalelkibőlaztaszegénymacskát,
hogyamikorazuraveri,azőhátábaakörmitbeléaggassa
kínjában,— saztánmégakétrétűostornakesavégea
macskán túlaző hátátesmegjárkáljaminden ütéssel.
Mikorazurahazajött,hátmindenjólvan!smondogatta:
Neféljmacska,mostnem bántalak!Azasszonyörömmel
terítettemegazasztalt,azennivalótkicsinálta,elétette,s
jóllaktakjókedvvel.
Azutánmindennapúgyvolt;amacskatöbbszörnem

verődöttmeg,sazéfjasszonybólolyangazdasszonylett,
hogyugyanhejbe!
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TALÁLÓS-MESÉK*

Fenekemúgyszeretifenekedet,
Hogyugyankévánvakévántégedet.

Mondjavirágvirágnak,
Várjavégitvilágnak,
Kétvénfánakledőltit
Samegholtnakfelköltit.

Holdelejti,napfelkapja.

Igyenesmindanádszál,
Magosabbatoronynál.

Húsbóllettem,húsnemvagyok,
Fejérföldöntáncolgatok,
Urakelőttkedvesvagyok,
Sokhamisságotcsinálok,
Deokaegyneksemvagyok.

Kicsiházikónakkétvilágosablaka,
Mindenestebetáblázzák,
Mindenreggelkitáblázzák.

Éltibefánfügg,
Holtautánlop.

*MegfejtésükaJegyzetek-ben.
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Négyédes-egylakikegykicsikerekházikóban.

Erdőnvágjáksafalubolondjaitösszegyűjti.

Melyikseprűseperlegtöbbet?

Nagymagatartással,nagyfennszóvalperédikálanagyszájú
pap,smindenszóragestál.Mia?

Olyantyúkomvan,hogyaföldalájártojni.

Kétlikösszenéz.Mia?

Tízhúznégyet.

Lúdszántsa,embörhajtsa,
Fejéraföldje,feketeamagja,
Gonddalvetikbe.Mia?

Olyancsikóm,van,akimagaalól
aganyétkihányja.Mia?



ÉLCLAPOK—ADOMÁK

Ecímmelelsőélclapunkat1848június15-énindítottamegLauka
Gusztáv.Megjelenthetenkéntkétszer.

Bevezetőjében megmagyarázza, hogy a Charivári macskazenéi
jelent,melyetproletárokból,diákokból,mesterlegényekbőlállókaraván
rézfedőkkel,bádogsípokkal,macska-,eb-,kakas-,réceutánzó torokkal
fölszerelveadegy-egypedánstudósnak,jezsuitalelkésznek,hazaáruló
kormányférfiúnakablakaalatt.

AzúrottCharivári— mintezazélclapis— utcaibotrányoknélkül
adjaamacskazenétazerreérdemeseknek.Amagyaraddigalegvasta-
gabb elménckedéseken nevetett:»Mia szellem ésjellem-nyomorékok
hiányaifelettfogunkelménckedni,gúnyoljukaközjog-bitorlókat,félszeg
politikainézetűeket,aléhaságot,hiúságotstb.

Mindjártazelső szám harmadiklapján kétségbeesettházaspárt
mutatbeegykép.Disznókésszamaraktársaságábanülnek.Aláírás:
AhGyuszi!Budánmacskazene,kravallésgyilkolódás!— Hah,nem
megmondtam drágaIlonám,milyjó,hogyatermészetcsendesölébe
húztuk magunkat.Ittlegalább elvrokonaink és elvbarátaink között
vagyunk.(T.i.sertésekésszamarakközt.)
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»ördögszekér«— címalattakövetkezőpárbeszédolvas-
hatóugyanészámban:

Aspiráns:a március 15-iforradalom alattdühösen
viseltem magamat;eszközvoltam azújchartamegállapí-
tásában;elveinkgyőztek!Egészalázattalhivatalértfolya-
modom.
Miniszter:Micsodavallásúazúr?
Aspiráns:Rómaikatholikusvagyok.
Miniszter:Kedvesem,azbaj.Annyikatholikustalkal-

maztam,hogytartanom lehetvalaminagyobbszerűrefor-
mátuskravalltól.
Aspiráns:Uram,politikám nem csal.Készültem ezen

válaszra.Énreformátusvagyok.

*

AzAkadémiaismétülésttartott,melybenelhatároz-
tatott:
1.Az akadémia többé nem tudós társaság,hanem

tudományokatkedvelőtársaság.
2.DöbrenteiGábortöbbénem DöbrenteiGábor,ha-

nemDobiGabi.
3.ToldyFerenctöbbénemtitoknok,hanemtit-kár.
4.SztrokaiésGebhardtosztálytcserélnek,Gebhard

rendestagleendatörvénytudományiosztályban;Sztrokai
atermészettudományiban.A társaságezencseréthelyben-
hagyta,miutáncsakugyanegyremegy,bármelyikosztály-
banvannak.
5.ZeriffVinceszolga12évalatthívenszolgálvánaz

akadémiátéskülönösenToldyFerkóoldalamellettsok
szépet tapasztalván, levelező tagnak neveztetett. Végre
szomorúságátjelentikiatársaságafelett,hogyezévben
mégtermészeteshalállalegytagsemmúlvánki,parentációt
anemzetképviselőinekszíneelőttnemtarthat.

*

Petőfinevérekétszerisráakadunkazivatarosidők
miatthamarosan megszűntélclapban. Mind a kétszer
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Petőfijópajtása:LaukaGusztávszerkesztőemlítinevét.
Azegyikcikkaffélenyílt-tériközlemény,melybenLauka
Petőfivoltmasatkörözteti,mertnemcsakaköltőtőlorozott
eltöbbapróságot,hanem Laukátismegcsaltasmindkettő-
jüknevébenkéregetnijárismerőseikhez.Amásikhírarról
szól,hogyNagyKárolykisújszállásikövet,(akitudvalevőleg
aleghitványabbrágalmakkalbuktattamegPetőfitaválasz-
táson,anépellenségénektüntetvefelőt),Petőfinekapár-
bajratörténtkihívásakorbotfegyvertajánlott..»A kis
hamis— írjaLauka— ismétarégifegyvertszerettevolna
választani,mellyelakövetségetelütötte.«

BORSSZEMJANKÓ
A„KÁVÉFORRÁS“
—Azelsőnemzedék.—

MárkusMiklós. MárkusIstván,b.KaasIvor.AsbóthJános.DócziLajos.HevesiLajos
TóthKálmán.RákosiJenó.ÁgaiAdolf.SzilágyiDezső. BérezikÁrpád. KlicsKároly
ToldyIstván. KecskeméthyAurél,(KLICSakkorirajzaután.)AFerdinánd.
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SanyaróVendelnyögései

— Egy ünnep van, melyet a
diurnistamindigmegülsezaböjt.
— EsténkéntAranyJánosCsaládi
Kör-étolvassukel.Olyanszépenés
hosszasanvanleírvabenneavacsora.
—Úgy képzelem magamnak a
csillagoseget,minthanagy-nagyöblös
tálvolnatelepattogatottkukoricával.
— Egész sportsman lettem a
karácsonyhetében,mindenéjjelpat-
kórólálmodtam.
— »Inmagnisetvoluissesatest.«
Éneztígyfordítom magyarra:nagy

ebédnélkibicelniisnagydolog.
— A múlt héten csakugyan ven-

dégvoltam.Valóságosebédetettem.Denem kotortam a
fogaimat.Reggelireishagytamvalamit.
— HaénlettemvolnaParis,azalmátbiztosanmagam-

nakítéltemvolna...ide.
— Egyletünkegyiktagjameghalt.Kérdiktőle,mibaja

volt?Tömörenfelelte: annyirafázottszegény,hogynagy
szomjábanéhenhalt.

*

— Tegnapkínáltmegafőnökömelőszörétellel.Elron-
tottamt.i.egymásolatotsaztmondta:egyemeg!

*

— Mindenhalálnem közülaztszeretném legjobban,ha
»megétetnének!«

*

— Szeretnékvalamigazdagemberhezelszegődnifog-
vájónak.

*

— Csakazvigasztal,hogyokvetlenamennyországba
jutok.HaSzentPéternem eresztbeazajtón,bebújoka
kulcslyukon.
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— Úgytapasztalom,hogyazolvasóközönséghízikaz
énfogyásomból.
— Milyenpraktikusisezamiszépnyelvünk!Aszon-

gya,hogy:galambom,eszemamáját,megazúzáját.
*

— Bejó,hogynemaholdbanvagyokdiurnista!Aleg-
kisebbszellőelragadnasénottkeringenékörökké,mintür
azűrben.
— Vájjonlesz-enekemerőmafeltámadáshoz?
— Mégisszerencse,hogykétlikvanakabátomon:

azegyikenbefújahidegszél,amásikonkiszalad.
— Hullahajam!Csakhogymárészrevette,hogya

fejemsemarravaló,hogymásistáplálkozhassakrajta!
— Ugyankitudja-emajdvinniSzilágyiminiszterúr

adiurnistákéshentesekköztakötelezőpolgáriházasságot?

*

— Sanyaróbácsi!— kiáltrám egyzsidógyerek.—
Énösmerekámvalamit,amimagánálmégvékonyabb.
— Azlehetetlen!—felelém.
— Hátamacesz.
— Ejnye,hogyropogtatnámmeg!

— Mitőlolyansovány,Sanyaróúr? — kérditőlem
tegnapegyrésztvevőlélek. — Semmitől— felelém neki
meggyőződéssel.

*
— Ezentúlmindent,amitmegeszek,előszörmegvizs-

gálokgórcsővel,hogynagyobbnaklássam.

*

— Éltem delénvagyok,mondtamúltkorafőnököm.
—Mitérazéletdele,hadélrenincseledele.
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BUKOVAYABSENTIUS

— Legkényelmesebbdo-
log volna egy zálogházi bál.
Ott mindjárt öltözködni is,
vetkőzniislehetne.

— Ha az uzsorásod előtt
kalapot emelsz az utcán,
megfizetted a kamatokka-
matját, ha a leányánaksze-
relmet esküszöl, biztos le-
hetsz aprolongációról, és ha
a feleségének kezet csókolsz,
tőkétistörlesztettél.
— Mindenszenteknapján

előveszem a kalendáriumot
és csodálkozom azon, hogya sok
mindenszent közt nincs
meg az én nemleges doktor
jurisságom, mert, hogy én
belőlem nem lesz sohasem

jogtudor, az szent. — No lám, a régi zálogház új egye-
temmé lesz és úgy lehet, hogy ugyanott, ahol az én órám
aludt csöndes hosszú álmokat, magam is elszenderedem
egyszer Sághy professzor óráján.
— Ezentúl meg fog esni, hogy hónap vége felé benyitok

az egyetembe, — persze csak a régi zálogház-épületbe, —
merőszórakozottságból.
— Megírtam az öregemnek, hogy ezentúl otthonosan

fogommagamérezniatudománycsarnokában.
— A jurista bálon egy csomó lányos professzor rukkolt

ki.Afőtantárgyakkaltáncoltamanégyeseket.
— Az öregem biztatott, hogy csapjam le a pótvizsgát

a büntető jogból. Megkockáztattam a bűnkísérletet. Föl-
csaptam tettesnek. A merénylet nem sikerült. Most azöre-
gem egy személyben bűnszerző, felbujtó, vádló, bíró éspana-
szos.
— Miféle rendeleteket ismer? — kérdi Lechner aszi-

gorlaton. — Csak egyet, vágom vissza célzatosan, azt, mely
az egyetem összes helyiségeiben tiltja a dohányzást. (Lechner
ugyanis a tiltó rendelet ellenére állandóan szivarozva jár-kel
afolyosón.)
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— Szeretek az uszodába járni. Ott még én is átúszom.
Azonkívül ott a biztató felírás: buktatni tilos! — Mikor fog
abudapestiegyetemazuszodamagaslatáraemelkedni!
— A múltkor megöleltem Juci szobalányt a lépcsőház-

ban. — Jaj,Abszi úrfi, meg ne csókoljon, mert nagyot
kajátok. — Azt ne tegye, Jucika, mert meghallaná a nagy
ságos asszony. — Az ám, arra nem is gondoltam — felelt
Jucika.
— Ha, mint az öregem mondja, sohasem késő meg-

javulni...hátvárokvelemégegy—cseppet.
— Aztán mondja még valaki, hogy én antiszemita

vagyok. Nemhogy üldözném azIcigeimet, ők kergetnek
engem.
— Mikor fog ön már egyszer végezni? kérdik tőlem.

Elkomorodva felelek: csak a halál vet véget az én tanul-
mányaimnak.
— Köztem és Pray György közt az az egész különbség,

hogy a »Pray-kódex« 174 hártyalevélből áll, a »Bukovay-
kódex«pedig32kártyalevélből.

ACENCINÉNIKOSARÁBÓL

—A legtöbb asz-
szony hamarabbta-
nulja meg az apró tű-
szúrásokat, mint a
szaporaöltéseket.
—A legtöbb nő

rövidlátó, mert lány-
korában minden férfi-
ban csak a férjet,
menyecske korában
minden férjben csak a
férfitlátja.
—Igazság szerint

minden agglegénynek
hadmentességi adót
köllene fizetnie, mivel
másoknak kellhábo-
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rúskodniokazokkalazasszonyokkal,kik azőfeleségeik
lehettekvolna.
— Azelőttúgymondták,hogy»Aszerelemvak«;manap-

ságmárcsakszemtelen.
— Soknőhiszimagáról,hogyerényes,pedigcsak—

elővigyázatos.
— Amamákszerintrosszulvannakabálokrendezve.

Reggelesikvégük,mikormindenkiészretéréskijózanodik.
— A mailányoksokattanulnak,kevesettudnak,de

azérttudnakmindent.

KATHEDRAIBÖLCSESÉGEK

— Önúgynézrám,mintamacska,mikorkérődzik.
— Minden nemzetnek van egy olyan erősembere,

mintToldi;pl.KinizsyPál.
— RomulusésRemuskétfarkasszoptaembervolt.
— Aztnem lehetbizonyosantudni:Álmosvalóban

létezett-e,vagycsakmondaialak,hanem hogyÁrpádaző
fiavolt,azmárbizonyos.
— AmintazindusokAmerikábanmeghallottákazelső

puskalövést,hanyattvágvamagukat,őrültfutásnakeredtek.

— Tanár,(27tanulóbólállóosztályaelőtt):Na,még
27ilyenszamarat,mintittvan,embernemlátott.
Egyhangatanulókközül:SoósGábornincsitt.

*

— Tanyaiiskolából.Magautánozengem,mikorhátra-
fordulok?Hátnem ismeriamesétafelfuvalkodottbékáról,
amelyazökrötakartautánozni?
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DR.HOMBÁRMIHÁLYVÉDBESZÉDEIBŐL

—Kérem, atek. kir.
Törvényszéket, hogySel-
ba Vendel előrehaladott
korát ne csak általános
emberi szempontból, de
azért is méltóztassékeny-
hítő körülményül betud-
ni, mert ezen kor azt is
igazolja egyszersmind,
hogy védencem a közön-
ségesnél hosszabb időt
töltött büntetlen fedd-
hetetlenségben.
—Igenis, merő jog-

talanság volt,tek. Tör-
vényszék, hogyvéden-
cemtől a hamis kulcsokat
és betörőszerszámokat
a betörés alkalmával el-
vették, mert hisz apol-
gári perrendtartás is
kimondja, hogy arendes
mesterséghez szükséges szerszámok végrehajtás alá nem
vonhatók, már pedig ki merné állítani, hogy védencem-
neknemrendesmesterségeabetörés?
— Tek. Törvényszék! Védencem azzal van vádolva,

hogySpitz kereskedő boltjába éjjel betört s annakkasszájá-
bóliooo forintot vitt magával. Védencem őszintén bevallja
a tett igaz voltát,de hozzáteszi azt is,hogya tett elkövetése
után lelkiismeretének furdalása miatt háromszor is vissza
akarta adni a károsult pénzét. Mivelhogytek. Törvényszék,
igen jól tudjuk, hogy »az akarat annyi, mint a fél tett«,
ebbőllogice következik, hogy védencem háromszor ötszáz
azaz ezerötszáz forintot adott a károsultnak, tehát az ezer
forintnakkamatjaitisbővenmegfizette.Nemlévéntehátká-
rosult,nincskárosítássezértvédencemfölmentésétkérem.
— Tek.Törvényszék!Havédencemazoncselekménye,

hogyasértettfeletalegprimitívebbmódonrászedte,csalás-
naktudatik be, kérem a sértett félnek, mint ki oly könnyű
módon rászedette magát, határtalan bárgyúsága miatt az
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országos tébolyda megfigyelő osztályába való szállítását
elrendelni,védencemetellenbenfelmenteni,mertasértett
féljózanészhiányábanvédencemellentanúságotnemtehet.
— Védencem:KovácsAmbrusmellettnem tudokmás

mentőkörülményrehivatkozni,mintcsupánazemberiirga-
lomra,éspedigazonazalapon,hogykétfeleségehaltmeg
éskétanyósaél.
— Valóbanérthetetlen,tekintetesTörvényszék,aköz-

vádló úrnak alogikája!Védencemet,kiállítólag lopott,
raboltésgyújtogatott,pusztabeismerésealapjánelítélni:
alegmerőbbképtelenség.Egyolyangazemberrőlfeltenni,
hogyabíróságelőttigazatmond,midőnezenigazmondásmég
hátrányáraisvan— valóbanmindenjózanfelfogássalellenke-
zik.Vádlottnakbeismerésetehátkomolynakésigaznaknemte-
kinthetvén,kéremegyébbizonyítékokhiányábanfelmentését.
— TekintetesTörvényszék!Védencem,PettkóLászló

ellencsakafeleségevallottsúlyosan.Mivelazonbantudva-
levő,hogyférjésfeleségsohasincsenekegyvéleményen,
kéremvédencemfelmentését.

AZ„EURÓPA“FÜLKÉJE.
—Másodiknemzedék.—

Dr.SchoenbergFerenc. Dr.BácskayAlbert.
(Bukovay.) (TarjagossIllés.)

SzékelyFerenc. KársaiAlbert.
(SeiffensteinerS.) (TolyaeeD.)

KozmaAndor. CsicseriBors. AmbrusZoltán.
(Lantos.) (Nyáriszerkesztő.)
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ADOMÁK

Olcsóutazás

A NemzetiSzínházbanegyöregúrigenjólmulatott
egyjókedvűfiataljurátussal,kimelletteült,stöbbiközt
megmondtaneki,hogymásnapDebrecenbeésonnanKolozs-
várrafogutazni.»Tulajdonkocsijábanméltóztatikutazni?«
— kérdezteazifjú,»Igen.«—»Sajátlovaival?«—»Igen.«
— Ohugyannemméltóztatnékkalapomatmagávalvinni

Debrecenbe?«— »Szívesen,dekihezadjam beott?«—
»Oh,azzalnem fogom atekintetesuratterhelni,merta
kalapazegészútonfejemenlesz,Debrecenbenazutánmajd
magam viszem azapám házába.«— Ezenötletúgymeg-
tetszettazöreg úrnak,hogy örömestmagávalvitteaz
elevenkedvűifjút,kiennélfogvamégjóéjtszakátisszerez-
hetettmagának azeszerintmeggazdálkodottútiköltség-
ből.

1845.

Csalatkozotthiúság

Bizonyostógátusigenrosszulszónokolthúsvétilegá-
tióján,egyöregasszonyazonbanmégiskeservesensírt.
Ez annyira hízelgetta tudatlan mendikánsnak,hogy a
templom előttmegindulásának okáérttudakolta az öreg
asszonyt,reményivé,hogyvalamiigenhízelgőtfoghallani.
Azöregasszonyazonbanígyszólt:»Azértsírtam,bízén,
mertfiam isahittudományttanuljashaazisolyszamár
marad,mintazúr,úgyhiábadobtamkipénzemet.

1845.

Kettősfogadás

Egyöregesúr,kimégmindigszeretettarszlánkodni,
őszülőhajátleborotváltattaésszőkeparókátviselt,mely
olyügyesenvoltkészítve,hogyáltalánosantulajdonhajá-
naktartották.Egykortársaságvolt,melybentörténetesen
egygonoszelméncisjelenvolt,kimindentgúnyolniszere-
tettsvéletlenülaztistudta,hogyavénarszlánparókát
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viselt.Elhatároztatehát,hogynevetségesséfogjaőttenni,
smindenekelőttolyékesszólássaldicsértehajánakszép-
ségét,hogyavénarszlántökéletesenhitteszavait,snagy
öntetszésselmondta,miképhajánaképülésérenagygondot
szokottfordítani.Darabidőmúlvahozzálépazelménc
snyájasanszól:»Bocsánaturam,ötaranybanfogadtam,
hogyönnem viselparókát:ímefogadásom megnyertem«,
— sezzelmegragadáparókájátésatársaságnem csekély
bámulatárafejérőllevette.A megszégyenítettarszlánmind-
kétkezévelhajábakapottazelméncneksaddigcibálta,
mígezhangosanjajgatnikezdett;azutánpedigigennyu-
godtanszólt:— »Bocsánaturam,tízaranybanfogadtam,
miképpönparókátvisel,demárlátom,hogyafogadást
elvesztettem.«

1845.

Ügyesfogadás

Egy tiszteletesméltó bosszúsággaltapasztalta,hogy
jelesszónoklataalatthíveineknagyrészeelaludt;iszonyú
hangonkiáltotttehát:»Tűz!Tűz!«— A hívekfölriadoz-
takédesálmukbólésrémültenkérdek:»Hol?«— »Apokol-
ban,— dörögteatiszteletes— mindazokszámára,kik
szónoklatomalattelalusznak!«

1845.

Kétértelműutasítás

Valakiazalföldilapályokon lóháton utazva,midőn
nádasiszaphoz ért,egy ottheverésző kondástólkérdi:
»Kemény-eezenmocsárfeneke?«— »Igen«,— feleltea
kondás.Azutastehátbátrannekimentazingoványnak,
delovacsakhamarhasigmerültaziszapbaésmégfolyvást
mélyebbresülyedt.«Gazember,— kiáltottmostakondásra
bosszúsanazutas,— mérthazudtad,hogykeményafene-
ke?«— »Nem hazudtam bízén,—viszonoztanagyotnyúj-
tózvaakondás,— hanemcsakazabaj,hogynemértméga
fenekérealó.«

1845.
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Öttojás

Egygazdagparasztiskolábajárófiárasokatköltött.
Egyszeragyerekhazajönésazatyjatudnikívánta,hogy
mittanult.Afiasokáignem akartszólni.Egyböjtinapon
3tyúkmonyát(tojást)vittekazasztalra,ekkormegakarva
tudományát mutatni, azt mondja: íme atyámuram, én
megmutatom,hogyittatálban5tyúkmonyvagyon,ámbár
csak3látszikis:mertahol3vanott2isvan:márpedig
3meg2az5:következőképpenatálban5tyúkmonyvagyon.
Azatyjaelcsudálkozottfiánakbölcseségénésaztmondta:
Igenjólvan,édesfiam,énkettőtelveszekatyúkmonyok
közül,egyetanyádnakadok,atöbbikettőtpedigmagad-
naktarthatod.

1782.

Ajófizető

Hetivásárraviszbeavárosbaaparasztemberegy
párlibát.Útközbenmegisszomjazotthatalmasan,amiért
iselérvénavárost,belépazelsőcsapszékbe,aholleülvén
rákiáltacsaplárosnéra:— Kocsmárosné,egy itceveres
bortnekem,ajavából.— Elhozzaakocsmárosnésoda-
tesziazasztalra.— Vanfehérborais?— kérdiaparaszt-
ember.— Vanazis— mondjaakocsmárosné.— Hátakkor
inkábbhozzonnekem abbólseztavörösetvegyevisz-
sza.A kocsmárosné elhozza a fehérbort,a vöröset
elviszi.
Aparasztembermegisszaabort,fölkelselakarmenni,

mirerákiáltakocsmárosné.— Hejkoma!fizessemega
borárát!— Micsoda?énmégfizessek?hátnem adtam
odakocsmárosnéasszonyomnakazegy itcevörösbort,
melyhelyettaztánmegittamafehéret?«
Kocsmárosné:Úgyvan,deavörösbornaknem fizette

ámmegkendazárát.
Parasztember:Márhogy is fizettem volna? hiszen

nemittammeg.

1871.
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Magyarázat

Azobsitoshuszárelmentakocsmába,ottiddogált
éjfélig,sekkorintettacsaplárnak.
»Jakab:fizetniakarok.«
»Méltóztassék.«
»Megittamhatitcebort.«
»Engedelmetkérek.Nyolcattetszettinni.«
»Hazugság,lehetetlen.«
»Ugyankérem,hogyvolnalehetetlen,haúgytörtént.«
»Mondom lehetetlen:gyomrom éppenhatitcéssha

akarnám,semférnetöbbbelé.«
»Mitsem fordítadolgon— feleltravaszulpislogva

acsaplár— azutóbbikétitcekatonauramnakmárafejébe
ment.«

1871.

Petőfiről

Egy időben Petőfi,ahalhatatlan népköltő,kimint
tudjuk,országoshíredacárasemvoltsohagazdagnaknevez-
hető,többbarátjaivalsétálvaaVáci-utcán,nagycsengés-
sellátmagamellettelvágtatniegyfalusiequipaget,mely-
neknégysárkánylovátparlagigavallérhajtotta,bőingben,
tollaskalapban,vállravetettdókávalésglacéekesztyű-
ben.
— Hej,Sándor,mond egyikeazifjaknak vidáman,

lesz-enekedvalahailyennégyparipád?
— Lesz,hakocsisleszek,—feleltráaköltő.

1871.

Készülésagyónásra

N.csizmadiamester,valahányszorgyónniment,előtte
valónapjólelvertefeleségét.Kérdeztetve,miérttesziazt?
feleié:»Namárcsakazértteszem,mertsokszorvétkeim
hamarjábannem jutnak eszembe,dehadöngetem afele-
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ségem,ezmindent,amitrosszultettem,szememrelobbant,
olypontossággal,miszerintbiztoslehetek,hogycsakugyan
mindenvétkemetegyszáligelősorolta.«

1871.

Azolcsócukor

Egyvidékilapszerkesztőjebizonyosmennyiségűcuk-
rothozatvamagánakaboltból,azttapasztalta,hogyfinom
kőporvoltacukorközévegyítve.
Bosszankodva ebbelimegcsalattatásán,a következő-

ketiktattabelegközelebbiújságlapjába:»Énegyitteni
kereskedőtőltöröttcukrotvettem,mely közé egy font
kőporvoltvegyítve.Haazonbecsületesférfi,akiengem
ilyenképpen megcsalt,nekem huszonnégy óra lefolyása
alattnem küldházamhozhétfontjócukrot,akkorannak
nevétlapombankifogomtenni.«
Mégelnemteltakitűzött24órasmárisötkereskedő-

tőlkapottalapszerkesztőhét-hétfontcukrotspediga
javából.

1871.

Aletorkoltpestipiperkőc

D.városábanlakottM.nevűnyugalmazotttanár,a
kitudományosságaésszeretetreméltótulajdonaikövetkez-
tében általános tiszteletben állott,s alig volttársaság,
ahovaakedélyesötleteirőlisismeretesöregúrmegnelett
volna híva. Amint többnyire tapasztalhatni tudósoknál,
öltözetéreakellőnélkevesebbgondotfordított,deezta
gyengéjéttisztelőiszívesenelnézték.
Egyszertörtént,hogyakedvesöregvalamelytársaság-

banannyirakopottattillájábanjelentmeg,hogyakönyö-
kéntámadtkisnyílásonkifénylettazingfehérsége.Ugyan-
azontársaságbanjelenvoltegypestiarszlánis,egyönhitt,
kotnyeles,szemtelenuracs,akimidőnnekiajóöregurat,
minttudományos férfitbemutatták,aztmondta gúnyo-
lódóhangon:»igenörvendek,hogyvanszerencsém tisz-
telttanár úrralmegismerkednem,sokathallottam már
tudományosságáról,smost(rámutatvánafeljebbemlített
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kirívófehérségre)szemlátomástismeggyőződöm,róla,mert
íme,ittkikukucskálabölcseség.«»Sbekukucskálazosto-
baság«válaszoltazöregúr.

1871.
*

GyulaiPálmondtaelegyiktanítványának:Egyízben
költőbarátjának,LévayJózsefneklátogatásárakészültMis-
kolcraseztGörgeyArtúrnakismegemlítette.Görgeyazonnal
készenvoltveletartani.— Nem ajánlom Artúr,hogyeljöjj,
mint»hazaáruló«ottvalamitüntetésreadhatnálokot,—
aggodalmaskodottGyulai.De Görgey nem hátráltmeg.
Lévayebédjeutánmindahármankávéházbamentekel.
Aligtoppantakbe,kórusbanhangzottfelatüntetés:Abcúg
—GyulaiPál!

Egyfiatalképviselőszülővárosábaérkezett.Természe-
tesenbankettetrendeztektiszteletéresaszónokhosszasan
soroltafelbokrosérdemeit.Ezekösszefoglalóméltatása-
képpenemelthangonígyvégeztefelköszöntőjét:Valóban
méltán csodálhatjuk őt,hogy ily ifjú smárisvárosunk
szülötte!

*

FerencJózsefkecskemétilátogatásakorafogadóküldött-
ségetazegykoripolgármesterakövetkezőképpenmutogatta
beszépsorjábanakirálynak:N.N.bizottságitagúr,—
I.FerencJózsefŐfelsége;N.N.nagybirtokosúr— I.Ferenc
Józsefőfelsége;stb.Azötödikilyenkölcsönösbemutatásnál
akirályegyszerűsítenikívánvánaszertartást,aztmondta:
Köszönöm,atöbbiuraktalánmártudnifogják,kivagyok.

*

CsászárEleméregyetemitanárjóbarátjavoltHerczeg
Ferencnek, Kocsis Lénárd pannonhalmi igazgatónak s
SzakácsBélának,agyőrirendházfőnökének.EgyszerBakony-
bélrerándultakkiegyüttsCsászárElemérazottaniapátot
a következő sürgönnyel értesítette erről: hercegemmel,
kocsisommal,szakácsommalszombatonérkezem,acsászár!



JEGYZETEK

A SANCT-GALLENI TÁBOROZÁS. (Ekkehard krónikájából:
fordította Madzsar Imre. Franklin Társulat: Magyar történeti
olvasókönyvI.1917.)

Első írásbelinyoma a magyarság humorérzékének.A marcona
katonáknak tetszik a barát meghökkentő bátorsága és eredetisége,
megkegyelmeznek életének, sőt befogadják társaságukba, megven-
dégelik,mulatnakveleis,rajtais.Aminttréfásanfogjákfelalakját,
akkép hajlamos népünk tréfátűznitiszteletreméltóbb dolgokbólis.
Szabad,pajkosszellemeahonfoglaláslefolyásátisahumormezébe
öltözteti,amikor »egy fehér lovon vettnek,szóferdítésselmegszer-
zettnek* énekli.(ImreSándor:A néphumoramagyarIrodalomban.
KiadjaaKisfaludy-Társaság.Bp.,1890.FranklinTársulat.)Ugyanezt
teszia népszellem vallásos dolgokkalis:a karácsonnyal,böjttel,
miatyánkkal,tízparancsolattal,apapokműködésévelstb.

Ekkehard sanct-galleni szerzetes és krónikaíró a magyarok
táborozásátazeseménymegtörténteutánmintegyszázévveljegyezte
fel.»A leírásazonbanoly közvetlenéseleven,hogyaztaszerző
vagy még gyermekkorában hallotta akkor még élő szemtanuktól,
vagymintegyrégi,rendelkezéséreállófeljegyzéstszőttebemunká-
jába«,jegyzimegMadzsarImre,akrónikagondosfordítója.

JANUS PANNONIUS. (Csezmicei János 1434-1472) A leg-
nagyobb magyarországi latin költő,a magyar humanizmus vezér-
alak ja.^ Nagybátyja 13 éveskorában Olaszországba küldi,ott
tanultizennégyévig,demár16éveskorábanhíresköltő.Sokatünnep-
likdenagybátyjakívánságárahazajönsitthamarosantiteliprépost,
pécsipüspök,majd királyiszemélynök,s a kir.kancellária tagja
lesz. Eletével, költészetével behatóan foglalkozott Huszti József
(JanusPannonius.Pécs,1931).Horváth János(Azirodalmiművelt-
ség megoszlása.MagyarSzemle-Társaság,1935.)Nagyobb költemé-
nyeinek jelentékeny részét,gyönyörű elégiáités sok epigrammáját
hívenésszépenHegedűsIstvánfordítottale,saM.Tud.Akadémia
adta ki1938-ban:— Janus felfogásátÖnmagárólés költészetéről
jóljellemziegyPetrushozírtepigrammája,akibeszédébenigyekezett
szebbnek-jobbnak mutatkozni magánál: »aminők a te szavaid,
olyanokPéterazénerkölcseim; ahogyteélsz,éncsakbeszélek
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úgy!«T.i.soksikamlósversevan,demintHorváthJánosmondja:
»Úgynevezett obscenitásaiban valójában felette áll az obscénnek,
csak tárgyulhasználja,hogy legyen mitkinevetnie,tudósán,szelle-
mesen,vagy csúfondárosan kifiguráznia.« ő maga feddhetlen,tiszta
erkölcsűembervolt.— HegedűsIstváninkábbkomolyabb epigram-
máitszerette,ezértmikönyvünk humorosszellemének megfelelően
inkább BerezeliA.Károly újabb,vidámabb tartalmú s igen szép
epigramma-fordításaiból válogattunk egy pár szemelvényt. (Pro-
metheus-kiadás.Szeged,1934.)

KÓDEXEK. Így nevezik a könyvnyomtatás feltalálása óta
akézzelírtkönyveketpl.aztazÁrpád-korimiséskönyvetis,melya
XIII.századi első magyar nyelvemléket tartalmazza.(Pray-Kódex).
Néhafelfedezőjükről,néhaarrólnevezikelakódexeket,akielőször
ismerteti.Tartalmuk vegyes,rendszerintnem isegy kéz írta őket.
A XVI.század első felébőlvaló CornidesésÉrsekújváriKódexek
a Margit-szigeti Domonkos apáca-kolostorban készültek, az előbbi
Ráskay Lea,az utóbbiSövényháziMárta kezeírása.Prédikációkat,
legendákat, rövid tanításokat stb. tartalmaznak. A Példák néha
önállóan is előfordulnak, de többnyire a prédikációkba ékelték
őketa hívek figyelmének ébrentartására,az »aluszékony közönség«
felrázására.

ADHORTATIO MULIERUM. (Asszonyok intése.) Névtelen
szerzőverse,aXVI.századlegértékesebbnászéneke,melyaLugossy-
kódexben maradtfenn.Tréfáskioktatása az újasszonynak:hogyan
viselkedjék,hogy urára szégyentne hozzon,sőtboldoggá tegye.
A korvaskoshumora szólalmeg a jó szerkezetű versben.Arany
Jánosszerinteversisbizonyságaannak,hogyarefréntköltészetünk
nemidegenbőlvette.

HELTAIGÁSPÁR.1520 táján születettamaiNagydisznódon,
meghalt 1575-ben. Meseíró, bibliafordító, könyvnyomtató, krónika-
író,papstb.egyszemélyben.A XVI.századnakvalódinépiesírója,
nemzeténekegyikelsőkiválótanítója,kiarratörekszik,hogyhasznos
olvasmányokkal szórakoztatva művelje embertársait. Aesopusi meséi
nem szolgaifordítások,hanem átdolgozások,megjelenik bennök a
tréfásanoktatópapszelídhumoraésbölcsesége.

NÉVTELEN. Béla király és Bankó leánya. Teljes címe:
AzBélakirályrólvalóésazBankóleányárólszéphistória.Horvát
eredetije ismeretlen,magyarátdolgozása SzéliFarkasról,első ismer-
tetőjérőlelnevezettkódexbenvan.Elsővidámballadánk.

SALAMON ÉS MARKALF.1577-ből;A legnépszerűbbponyva-
termékek egyike.HeltaiGáspáradta ki.Hangja durva,közönséges,
desokközmondásttartalmazsnyelvébensokazamatosmagyarság
Egész Európában elterjedtmű.Célzata:a leleményes,természetes
észtúlteszatanultelmén.Hiábavalókamesterkélt,elvontismeretek,
ha a gyakorlatiéletben nem lehethasznukatvenni.Eztbizonyítja
Markalfesete:mindenkit,mégabölcskirálytislefőzielmésségével.
Hogyanépkedvesolvasmányavolt,azbizonyítjaazt,hogyhatott
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rá,még pedig jótékonyan is: önérzetétésönálló gondolkodását
fejlesztette.

AZ KOPASZSÁGNAK DICSÉRETI. E mulatságos »dicséret«,
mely a kopaszság előnyeimellettszállsíkra,előadásában,érvelé-
sébenkomolynaklátszik,smégsem az,mertlehetetlen,hogyakopasz
úr— éppazértmertolyeszesférfiú,— mindaztelhinné,amitmond.
A műszerzőjeSynesiosafrikaipüspök(Kr.u.400körül)scsaka
kivonatos fordítás magyaríró műve.A fordítás azonban nemcsak
igeneleven,hanem azzal,hogynem ragaszkodikazeredetiszöveg-
hez, magyar vonatkozásokkal fűszerezi azt, érthetőleg indokolttá
tette,hogysokáigeredetiműnektekintették.BodPéterXVIII.száza-
diirodalomtörtánetíró,majd Szabó Károly történetíró,Báthory István
ésZsigmondHunyadiFerencnevűorvosátsejtettékaszerzőben.

Ez a Hunyadi Ferenc Bod szerint igen tréfás ember volt.
»Mikor 1595-ben Zsigmond Szinán basa ellen Oláhországba nagy
készülettelmentvolna,Ferenc doktorolyan hírtköltöttalattomban
azudvariifjakközött,hogyőtudnaolyanfegyverellenvalóorvos-
ságot,mellyelvalakiélne,aztagolyóbisnem találná.A fülébemen-
vénafejedelemnek,mintifjúembernekésFerencetreákérvén,nem
tagadtameg,hogy úgy vagyon,deazafféleszerekkelvalóládáját
Brassóban hagyta.Utána küldvén őteta fejedelem,aztírta vissza
Brassóból:őaládájábanolyan fegyverellen valóorvosságottalált,
hogy valakiaztakarja,hogy azoláhországihadakozásban agolyó-
bisnetalálja,azüljönBrassóban,amintőisfogcselekednisjavallá
hogyafejedelemisúgycselekedjék.«

Ilyenjátszielméjűembert,— írjaBodPéter— aXVI.szá-
zaditudósokköztegyetsem ismert,séppezértmeriakopaszság
dícséretinek megnevezetlen írójáulatréfáirólamaga(Bod)korában
isemlékezetesHunyadyFerencettartani.— BárBodPétertévedett,
joggaltartjuk számon az ismeretlen fordító művéthumorosirodal-
munkban.Azértis,merta fordító magyarvonásokatés színeket
vittbele átdolgozásába,azértis,merta magyar humortmegter-
mékenyítették. Egyébként minden nép irodalma fordításokkal és
átvételekkelkezdődik,sőtnéhaegyesekrészérőlezekkelfolytatódikis.

RÉGIMAGYAR ELEGYES DALOK.E verseketa kuruckor
történetének és költészetének legkiválóbb ismerője: Thaly Kálmán
közölte:Régimagyarvitéziénekekéselegyesdalokc.kétkötetes
művében1864-ben.

MIKES KELEMEN.1690-ben szül.Zágonban (Háromszék m.).
A kolozsvárijezsuita gimnáziumban tanult,1707-ben »belső inas«
(apród)lettII.RákócziFerenc erdélyifejedelemnél,kimellettjó
ésbalsorsában mindvégig híven kitartott.1711-ben aző kíséretében
hagytaelhazáját,1717-benérkeztek Törökországba,majdhárom év
multán Rodostóban telepítette le a kis csapatota török kormány.
IttishaltmegMikes1761-benutolsónakabujdosókközül.Főműve:
Törökországilevelek.207 leveletírt1717-től1758-ig egy állítólag
Konstantinápolyban élő GroffP.E.nénjének,akiazonban képzelt
személy volt.Irodalmiforma e levél-sorozat;a francia irodalom-
ban kedveltműfajvolt,s nálunk Mikes honosította meg.Sajnos,



404

koráranem hathatotteművével,mertcsak Toldy Ferenc1861-ben
megjelent kiadása tette népszerűvé.— Élvezetessé a leveleket a
belőle áradó egyéni szeretetreméltóság és humor teszi. Gazdag
kedélyt,meleg lelket,tréfáshajlamotsugározminden levél,megírá-
suk istermészetesésközvetlen.Az író tollábólfrissen,gazdagon
folyikajóízűszékelyszó,mondanivalójamindégváltozatos,érdekes.
Nyelveésstílusaazélőbeszédhezolyközeláll,mintPetőfiésMikszáth
prózája.

NAGY JÁNOS.(1732—1803)Szanyiplébános.A közöltvers
NyájasMúzsac.kötetébőlvaló,mely hasonló népiesízű verseket
tartalmaz.

GVADÁNYI JÓZSEF gróf. 1725-ben született Rudabányán,
Borsodmegyében.Olasz eredetű családbólszármazottsizzó hazafi-
ságú magyar költővé lett. Leginkább Gyöngyösi hatott rá, kinél
szerinte nem szült nagyobb költőt magyar anya. Főműve: Egy
falusinótáriusbudaiutazásaaII.Józsefhalálautáninemzetifelbuz-
dulásmegtestesülése.Akkorisjelentmegeműve(1790)srendkívül
népszerűvoltmagyarérzése,anemzetinyelvésviseletmagasztalásas
általában arégiszép hagyományokhoz ragaszkodásmiatt.Népszerű-
ségéta következő nemzedéknélismegtartotta.Arany íróiarcképet
írtGvadányiról,Petőfistílusának utánzásávaliskifejeziegyik ver-
sében,(A régijóGvadányi)mennyireszereti.Gvadányiszépéletet
élt,a katonaságnál tábornokságig vitte,életében halálában minde-
nünnen szeretet,rajongás,részvétéshű emlékezésövezte.76 éves
korábanhaltmeg.

DUGONICS ANDRÁS. (1740-1818) Szegeden született. Atyja
Dalmáciából származott, anyja Imre Katalin. Iskoláit a szegedi
Kegyesrendiek gimnáziumában végezte, majd maga is szerzetes
tanárlett,sanagyszombati,utóbb budaiegyetemen amennyiség-
tantanáralett.Tudós,regény-,dráma-ésvígjátékíró,irodalmunkban
a magyaros irány kezdeményezője.Legértékesebb könyve: Magyar
példabeszédek és jeles közmondások c. két kötetes gyűjteménye,
mely10182közmondástésszólásmagyarázatottartalmaz.

SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ. Született 1767-ben Ottomány-
ban,(Biharm.)meghalt1795-benKufsteinban.Debreceniteológus,
majd nagybányaitanár,vallása miattazonban Józsefcsászárhalála
után állásátveszti,belekeveredik a Martinovics-féle összeesküvésbe
s 1794-ben halálra ítélik.Ezt az ítéletet várfogságra enyhítették,
így lett Kazinczy rabtársa 1795 szeptemberében Kufsteinban,
aholöthetirabságutánmeghalt.Líraikölteményeket,kisebbhumo-
rosköltőielbeszéléseket,segydrámátírtMátyáskirályról.

CSOKONAIVITÉZ MIHÁLY.1773-ban Debrecenben született
Meghalt1805-benu.ott.A szerelmidalacsikóbőröskulacshozc.
költeménytrégebben úgy fogták fel,mintaköltő bor,kulacsszere-
teténekkifejezését.Ezéppolytévedés,mintahogyPetőfibordalai-
bólkorhelységére következtettek.A bordala kor divatos műfaja
volt,solyanköltőkisírtakbordalt,kikabortnem szerették.Cso-
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konaieverseépp oly paródia,amilyen Dorottyac.»furcsavitézi
versezete«is.A Dorottyábanakomolyeposzt,a»szerelem dal-ban«
akorabeliömlengőszerelmilírátfigurázzaki.

FAZEKAS MIHÁLY. Debrecenben született 1766-ban, s ott
ishaltmeg1828-ban.16éveskorábanbeálltközhuszárnak,amoldvai
török háborúban kitüntette magát,résztvetta Rajna mellettifran-
cia háborúbariisésmintnyug.főhadnagy jötthaza.Csokonainak
jó barátja,egyéniségükben issok közös,szeretetreméltó vonásvolt.
»LudasMatyijaanépmesék hőselettsaköltemény legmagyarabb
komikuskölteményeinkegyike.«»Írójamégnem harcoltajobbágy-
ságra való jogkiterjesztésért, de emberibb bánásmóddal kivánt
könnyítenianép terhén.« Hatásának tárgyán éseleven elbeszélésén
kívülegyik jelentőseszköze,hogy »senkisem írthexametertoly
teketóriátian egyszerűséggel, oly hihetetlenül természetes, erőltet-
lenmagyarnyelvben,mintő...»Jólmegláttaaztelsőkiadója:
Kerekes Ferenc;verses előszavában elmondja,milyen jólmulattak
rajta,akik eddig olvasták,hallották;még Marcikanász is guta-
ütésig nevetettrajta:ilyetmég a hetvenedik nagyapjának a lelke
sehallott:»Befurcsánperdül;pedigasorvégenem úgymegymint
anótában szokták.« (Horváth JánosEgyetemielőadásaiból:Csokonai
költő-barátai.FöldiésFazekas.)

KISFALUDY KÁROLY.1788-ban született Téten (Győr m.)
Győrötttanult1804-ben katona lett.Külföldibolyongásaiés sok
nélkülözése után Pesten telepedett le, ahol (1817) szeretereméltó
egyéniségesegy tüneményesszínpadisikerekövetkeztében (Tatárok
Magyarországon) 1819-ben már neves drámaíró, majd 1822-ben
az Auróra c.zsebkönyv szerkesztésévela romanticizmus irányának
vezérelett.Vörösmarty,Bajza,Toldyhozzácsatlakoznaksazirodal-
miközpontSzéphalom helyettlassanPestenvalósulmeg.Széchenyi
Kisfaludy Károlyt szemeli ki megindítandó lapja (Jelenkor)
szerkesztőjének, de a költőnek vándorút ja, ifjúkori nélkülözése
miattlegyengültszervezetéttüdőbajtámadja meg,márnem vállal-
hatjaaszépfeladatotsnagyszenvedésekközthalmeg1830-ban.—
Kisfaludy komikaiere éshumora vígjátékaiban segy-kétnagyobb
elbeszélésében nyilatkozik. Ezekből sajnos térszűke miatt nem
adhattunk nagyobb szemelvényt(A kérők,Csalódások,stb.közis-
mertekis)sezértegyikkorábanhíres,ahölgyekkelvalóévődésre
akkoribanalkalmasnakbizonyultversétközöljük.

CZUCZOR GERGELY.Andódon (Nyitra m.) szül.1800-ban,
meghaltPesten1866-ban.Bencéspap,későbbtanár,majdazakadé-
mialevéltárosa.Époszíró (Augsburgiütközet,Aradigyűlés,Botond),
amagyarnyelv szótárának szerkesztője,Petőfiig alegjelesebb nép-
dal költő. Riadó c. költeménye miatt Kufsteinben bebörtönözték.
Egyike legtöbbet üldözött s ártatlanul meghurcolt költőinknek.
A falusikisleányPestenc.verseüdehangjávalsnaivkomikumával
márkorábanisalegnépszerűbbkölteményevolt.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY. Pusztanyéken (ma Kápolnásnyék)
szül.1800-ban,meghalt1855-ben.A költészetminden ágában rend-
kívülit alkotott. Kedélyvilágának gazdagságáról tanúskodnak a
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közöltversek,melyekben vidámabb élmények lopnak derűta Vén
cigánysAzemberekköltőjének»zordonhomlokára«.»Petike«amúlt
század utolsó három évtizedében állandóan műsoron volt, iskolai
ésegyébhangversenyekenszavalták.

SZEMERE MIKLÓS 1804-ben született Lasztócon, Zemplén
vm.Meghaltugyanott1881-ben.Erősellenzékiérzületűíró.Aziro-
dalomban a 40-esévekben lépettfel,hevesvitáivoltak Garayval,
Petőfivel,Arannyal.AzAkadémiaésKisfaludiTársaság tagjavolt.
Elszórtszatirikus és humoros verseitAbafiLajos gyűjtötte egybe
3kötetbenBp.1882.

GARAY JÁNOS 1812-ben született Szekszárdon (Tolna m.)
Meghalt1853-ban Pesten.Újságíró,folyóiratok szerkesztője,epikus
(Csatár)éslíraiköltő,rövidideigegyetemitanár,(azönkényuralom
megfosztotta állásától), majd könyvtárigazgató, tagja az Akadé-
miánakésKisfaludy-Társaságnak.Igensokatéssokfélétírt,fordított,
de csak Obsitos c.remeke letthalhatatlan,melynek hősét,Háry
Jánost Szekszárdon személyesen ismerte. Garay népszerűségére
jellemző,hogy az aradivárban szenvedő magyarpolitikaifoglyok
betegségéről és nyomorúságáról értesülve néhány fillér zsoldjukból
61 frt2 krtgyűjtöttek összemegsegítésére,— aszegényen elhalt
költő árváinak pedig közadakozásból kb.10.000 frt gyűlt össze.
Haláloságyán,mikorSzentLászló csodatételétmondta tollba fele-
ségének (az arany kaviccsá válik) nem sejthette, hogy nemzete
szeretetétés háláját nem Szent Lászlónak,hanem az Obsitosnak
csodatetteivelérdemliki.

JÓKAI MÓR 1825-ben született Komáromban, 1904-ben
haltmeg Budapesten.IskoláitKomáromban,Pápán,ajogotKecske-
méten végezte.Pesten ügyvédivizsgáttett(1845.)sPetőfivel,kit
már pápai diákkorából ismert, bensőbb kapcsolatba került. Lapot
is együtt szerkesztettek,1848 márc.16-án is együtt szerepeltek.
LaborfalviRózávaltörténtházasságátazonban Petőfis mások is
elítélték semiattcsakhamarelhidegültaviszony akétbarátközt.
(1848)Haelsőfeleségébenaztkifogásolták,hogyszínésznős8évvel
idősebb,mintazíró,második házasságában aztrosszalták,hogy a
színésznő sokkalta fiatalabb,mint az író.A közvélemény ekkép
bálványozott kedvencének életét mind fiatal, mind idős korában
megkeserítette.S míg születésétőlhaláláig szabadságharcon ésBach-
korszakonátmindigaszerencse,sikerésdicsőségútjátjárta:éppen
csakezakétfájdalmasemlékbánthattaőt.Deérdekes,hogyJókai,
kinek akaratgyengesége szinte közmondásos volt, mindkét esetben
a legmakacsabb akaraterőt tanúsította,s fittyet hányt a közvéle-
ményre.Egyébkénthosszú,egészében boldog életetazértélhetett,
merttöbbnyiretávolavalóságtól,képzeteitündérvilágábanéltele.

Humora vidám optimizmusból táplálkozik, derűs, tréfás,
nyájas évődésre hajlamos,ritkán vegyülbele az egyénifájdalom
ésszenvedések eleme.Képzelete istermészetének megfelelően kor-
mányozza:szeretia túlzást,halmozásts mikor egy-egy humoros
alakjarajzábanmárcélbatalált,többnyireadhozzáegy-kétvonást,
mellyeltúllőacélon éselveszvalószerűségéből. (Kullancs úrfi,
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Kirándulásstöbb apró elbeszélése.)Nagyobb regényeinek egy-
egy alakjába,vagy jelenetébe azonban inkább életetlehelkitűnő
humorérzéke,ilyenkor— mondanávagytánmondtaisGyulaiPál—
nincs ideje elrontanialakjait,mertmásokkalis kellfoglalkoznia.
Ezarealistaszempontazonbankisséigazságtalan,hiszenahumor-
nak alaptermészete,hogy szeretia fonákot,túlzást,sőttorzátis,
afő,hogyéreztesseazigazságot.ShogyJókaieztelérte,azthosszú
időn áttartottnépszerűsége igazolja,merte népszerűségnek lebi-
lincselőmesemondásánkívülfontoshatóelemederűshumoravolt.

PETŐFISÁNDOR Kiskőrösön születettaz1823.év első órá-
jában,asegesváriharctérentűntel1849július31-én.Leghányatot-
tabb életű költőnk.Csokonainálannyivalvoltszerencsésebb,hogy
a dicsőségben ésnépszerűségben — bárrövid ideig sakkorsem
zavartalanul— többrészevolt.Mindösszeötéválltrendelkezésére,
hogy verseivela világirodalom legnagyobb lírikusaiközé emelked-
jék.(1844—1849-ig) Életét,költészetét minden iskolát járt ember
annyira ismeri,hogy az előbbibőladatokra,az utóbbibólszemel-
vényekre alig van szükség.Ezértverseibőlcsak egypáratközlünk,
éppen hogy jelképezzék humorának kincsesbányáját.Inkább Arany-
hozírtleveleibőladunk több szemelvényt,mertezek Arany hátra-
hagyott művei között jelentek meg s e levélsorozat nehezebben
hozzáférhetőazolvasószámára.

PETŐFI ÉS ARANY LEVELEZÉSÉBŐL. E levélváltás pár-
ját ritkítja a világirodalomban. Petőfi egyéniségének sokat emle-
getett szeretetreméltósága itt hatványozott mértékben érvényesül.
Csupa közvetlenség,zseniálisszökellés,jóízű tréfa csaknem minden
levél.DeahatévvelidősebbAranyishamarosanbeletanulbarátja
hangjába ésmodorába:annyira szeretiőt,hogy utánozza modorát,
hangjátsmegmutatja,hogyőisértehhez.

Érdemesnek tartjuk följegyezni, hogy 1849 őszétől kezdve,
mikor Petőfi eltűnéséről mind aggasztóbb hírek érkeztek, Arany
a következő versekben áldozott barátja emlékének: A lantos,
Névnapigondolatok,Évek,timégjövendőévek(5.versszak.)Emlék-
lapra (Petőfinének)Leteszem a lantot,A honvéd özvegye,Egressy
Gábornak(8.versszak.)EmlékezésPetőfire...

ARANY JÁNOS.1817-ben szül.Nagyszalontán,1882-ben halt
meg Budapesten.Szatírávalvegyes humoros költeményei:Az elve-
szettalkotmány,A nagyidaicigányok,a Jóka ördöge,A hegedű,
A bajusz,Tamburásöregúr,Azöregpincér,azŐszikékapróversei,
Dalés ötforint,A tudós macskája,Eh,Érzékeny búcsú,Poétái
recept,MagyarMisi,Alkalmivers,Postalegényköszöntője,aközölt
szemelvények sfőképp aBolond Istók.Ezutóbbitöredékben sa
Toldi estéjében érvényesül legnemesebben az a »víg szomorkás
játszinedv,(humor)melynevettetsolykorszívrehat.«(BolondIstók
I.1.)

TOMPA MIHÁLY. 1817-ben született Rimaszombaton,
1868-ban halt meg Hanván. Életének főbb állomásai: nyomorú-
ságos gyermekkor,küzdelmesifjúság, majd férfikorában fellépő
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betegeskedése,mely miattemésztimagáts néha az öngyilkosság
gondolatával foglalkozik; mindez az alapjában erős szervezetű és
jókedélyű embertbúskomorráteszi.Csak házaséleteboldog,bárezt
ismegszomorítottagyermekeinekkoraihalála.»Azénlakásom«c.hu-
moroskölteményaboldogságnakéselégedetlenségnekabbólavegyes
érzésébőlszületett,hogyifjúnejétesküvőjeutánmintkeleméripap
kénytelen volta költeményben leírtlakásba vinni.Szemtanuk állí-
tásaszerinteleírásbantúlzásnemvolt.

MIKSZÁTH KÁLMÁN. 1847-ben született Szklabonyán
Nógrád megyében, meghalt 1910-ben. Élete külső eseményekben
épp oly gazdag, mint belsőkben: élményekben és emékekben.
Előbbvármegyeiesküdt,aztánügyvédjelölt,végülújságíró,nőve11a-
és regényíró,országgyűlési képviselő, feleségétől kénytelen elválni
nyomoramiatt,dejobbviszonyokközékerülveújbóloltárhozvezeti,
sok mellőzésután egyik naprólamásikraváratlanulleszrészesévé
az írói dicsőségnek, negyvenéves írói jubileumán minden lehető
kitüntetéssel elhalmozza király, nemzet, tudományos és irodalmi
társaságok sora,tudományegyetem,városok stb.stb.Legfőbb élmé-
nyeiésemlékei:szülőföldje,avármegye,akolerapusztítása(édes-
anyjátólesküvője napján fosztotta meg),a Tisza áradása,boldog
családiéleteésgyermekei.Mikorjubileumánafeléjeáradószeretetet
látta, meghatottan azzal búcsúzott el közönségétől: Oszoljanak
haza azzala tudattal,hogy ma végre láttak egy boldog embert.
— 12nappaleszavakutánváratlanulmeghalt.Devan-esokíró,
akiknek a boldogság ilyen teljességében csak 12 napig is részük
lettvolna?

Mikszáth alapjában borúlátó lélek,telve pesszimizmusra hajló
aggodalommal,rossz sejtelmekkel s meséi is a szomorú megol-
dásokatszeretik.Annálcsodálatosabb,hogy legszomorúbb éslehan-
golóbbírásaibaisbetudtavinniahumorelemét.Így»legszeretettebb«
kisfiának,Jánoskának halálárólírtemlékezésébe (A ló,a bárányka
és a nyúl.)a gyermek húsevésre szoktatásának mosolytkeltő jele-
netétszövibe,aNosztyfiúvéresszatírájátKopereczkyésBubenyik
mulatságos alakjávalfűszerezi,s nekrológjaiban (Az én halottaim.)
isfelcsillan egy-egy vidám vonás.Humorának egyik főeleme,hogy
kedveliaparadoxonokat,azokatazigazságokat»melyekegyszázad-
dalelőbbszületnekmeg,mintkellene«(Rousseau).Hatásánakegyéb
eszközei: rendkívüli szellemessége, jóízű, az élőbeszédet leginkább
megközelítő előadása (ennek érdekében néha tudatosan pongyola),
meglepő meseszövése, eredeti szemléletmódja, éles emberismerete
stb.Halálaévében jelentek meg műveiazíró negyvenévesjubileu-
mára készültkiadásban 51 kötetben (RévaiTestvérek).E kötetek-
bőlazíróéletében32jelentmeg,atöbbitRubinyiMózesdr.rendezte
sajtó alá,akit,mintműveinek legalaposabb ismerőjét,magaazíró
kértfelmárrégebbenelszórtműveinekfelkutatására.

(Minderrőlazértesikittszó,mertazolvasó,kiMikszáthművei
jubileumi kiadásának birtokában van, meglepetve tapasztalja, hogy
szemelvényeinkbőlkételbeszélés(Cs.kír.borésP.York)hiányzik
azőMikszáth-kiadásában.Ezekazelbeszélésekugyanisazíróhalála
után a Franklin Társulat által kiadott hátrahagyott munkák közt
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jelentek meg,mert1906 januári-tőlahaláláig megjelenő munkák
kiadásijogáta Franklin Társulatra ruházta.Csak később váltották
magukhoz a RévaiTestvérek ezta Franklin-kiadástissadták ki
újbólamostmárteljesséváltösszesműveket.Ezazutóbbiazonban
épúgy elfogyott,minta jubileumikiadás és csak egy-egy kötete
kaphatószórványosannémelyantikváriusnál.)

RÁKOSIVIKTOR (Sipulusz);született1860-ban Ukkon,Zala
vármegyében, meghalt 1923-ban Budapesten. Előbb a Nemzeti
majd a PestiHírlap,végülhaláláig bátyja,RákosiJenő Budapesti
Hírlapjának munkatársa. Komoly tárgyú elbeszéléseit és regényeit
RákosiViktornév alatt,humoreszkjeitSipuluszjelzésselírta.Gaz-
dag szellemű író,leleményeszintekifogyhatatlan afonák helyzetek
kitalálásában,melyeketrendesen sajátélményeikéntbeszélel.Tagja
volta Kisfaludy- és Petőfi-Társaságnak.Összegyűjtöttműveihúsz
kötetben,aRévaiTestvérek Rt.kiadásában jelentek meg.A közölt
szemelvényekSipuluszhumoreszkjeic.kötetekbőlvalók.

MURAI KÁROLY. Családi néven Kovács László, 1857-ben
Kecskeméten született,meghalt1933-ban.Jogotvégzett,de hírlap-
írólett,amitcsaládjanem nézettjószemmel.Ezértmintírónem hasz-
náltacsaládinevét.A PestiHírlapnak40évenátmunkatársa,1889-
tőlaMátyásDiákc.élclapszerkesztőjevolt.Sokfajtavidám dolgot
írt: vígjátékokat, színpadi tréfát, operettszöveget, adomákat, mesé-
ket stb. Huszárszerelem c. vígjátékát Bécsben és Berlinben
is előadták. Tán mégis humoros történetei tették elsősorban
népszerűvé nevét. Már az, hogy Mikszáthtal, mint humorista,
egy lapban, egy malomban őrölhetett, sejteti jelentőségét. Mint
sok másírónkat,őtisméltatlanulfelejtik el.Eztigen mulatságos
kisszemelvényünk isbizonyítja.MűveiSingerésWolfnerkiadásá-
banjelentekmeg.

KINCS ISTVÁN. 1867-ben született Felsőőrön. Pápai prae-
látus.A SzentIstvánAkadémiatagja.íróiműködésétazAlkotmány-
ban ésKaposiJózsefMagyarSzemle c.szépirodalmifolyóiratában
kezdte,novelláiaz Élet,KépesKrónika,KatholikusSzemle,Zász-
lónkc.folyóiratokbanjelentekmeg.Mintegyhúszkötetszépirodalmi
művetírteddig,köztük több nagyobb regény,4 vígjáték,színmű
éselbeszéléskötetek.Tiszta,nemesfelfogáséshang jellemziírásait,
nyelvegazdag magyarosfordulatokban ésszínekben shumoroserét
többek közöttszemelvényünk is igazolja,melyeta SzentIstván-
Akadémiánszékfoglalókéntolvasottfel.

KOZMA ANDOR, leveldi. 1861-ben született Marcaliban
(Somogy vm.), meghalt 1933-ban Budapesten. Tisztviselő, hírlap-
író,országgyűlésiképviselő,aM.T.Akadémia,Kisfaludy-ésPetőfi
Társaságtagja.Politikaiszatíráivaltűntfel(Koboznévalatt)melyek-
kelhétről-hétreazÚjság-banmegjelentverseibenazellenzékiszellem
túlzásaitgúnyolta.A gúnyolódó szatirikusmellettazonban ottálla
mélyérzésűhumoristais,ki— mintszemelvényünkmutatja— aszere-
tet,részvétésderűmelegétárasztjaegy-egyalakjára.A kitűnőköl-
tőnekemberiarcképétisvisszatükrözie költemény, mégpediga
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lehető legrokonszenvesebben.(MagyarSymphoniák c.kötetből.Révai
Testvérek).

GÁRDONYI GÉZA. 1863-ban született Agárdon, Fejér vár-
megyében,1922-ben haltmeg Egerben.Szegény iparoscsalád gyer-
meke.Nehezen tanul,ifjúságában sok csapás éri,mintfelekezeti
s.tanítónyomorog,majdvidékenhírlapíróskodiksírónakiséppoly
későn érvényesülmint Mikszáth.Huszonkilencéves korában kezdik
nevétemlegetni,minta Göre-levelek íróját.Harmincötéves (1898),
mikorAzénfalum megjelenéseutánországoshírelesz,beválasztják
a Petőfi Társaságba. Ezután népszerűsége folyton emelkedik, a
nehezen színrekerülő Bor-ral,majd regényeivelegyre nagyobb sike-
reketarat.A Kisfaludy-Társaságnak,majd a Magyar Tudományos
Akadémiának levelező, végül tiszteleti tagja. Egyik legmelegebb
szívű és legszeretetreméltóbb írónk.— Humora,különösen falusi
alakjainak rajzában nyilatkozik. Már Göre Gáborék mulatságos
bemutatásában— bárnéhavaskosan— jelétadtaamagyarparaszti
észjárás kitűnő megfigyelésének. Később egy-egy falusi jelenet
(Szegény emberjó órája)elbeszélésével,vagy életkép megeleveníté-
sévelremekel.Reálisan,pontosanrajzolsaképmégiscsupagyön-
gédség,hangulat,szeretet.Felvettszemelvényeink szép példáiapró-
lékosművészetének.MűveinekkiadójaaDanteRt.

HERCZEG FERENC. 1863-ban született Versecen. Szegedi
gimnazista korában tanul meg magyarul s nyelvkészségét annyira
fejleszti,hogyMikszáthKálmánkésőbblelkesenkiáltfel:»EzaHer-
czegmindenteóriátagyongázol,amitfelépítettünkarról,hogyanyel-
vetazanyatejjelkellbeszívni!« Nyelvecsakugyan — különösen a
»Szelekszárnyán«c.művében— sokszínbencsillog,mindteljesebbé
lesz,stílusapedigkönnyed,választékosésmégisalegtermészetesebb.
Első tekintélyesméltatója GyulaiPál,kinek elismerő bírálata neki
is tekintélyt szerez.Gyors egymásutánban megjelenő művei mind
népszerűbbé teszik (Fenn éslenn,Mutamur,A Gyurkovicslányok,
a Fiúk,Simon Zsuzsa stb.)Mikszáth mellettlegolvasottabb írónk
s e népszerűség a Petőfi-,Kisfaludy-Társaságiés Tud.Akadémiai
tagság kitüntetésétisfiatalon megszerziszámára.Történetiregényei
(Pogányok, Az élet kapuja), színművei, tragédiái (Bizánc), zajos
hatásúbohózatai(A három testőr),hogycsakegy-egyművétemlít-
sükasokközül,csaknöveliksikereit.— Derűsebbtárgyúelbeszélé-
seketfiatalabb korában írt,humora pedig Emlékezéseiben a leg-
melegebb.Azelőbbiműveketnagyonisismeriazolvasó,azutóbbi-
bólgyöngédtelenség lenne szemelvénytkitépni.Ezértkétkevésbbé
ismertrajzátmutatjukbe:azelsőazEmberek,urakésnagyurakc.
kötetbőlvalósegyavilágháborúelőttszerepelthősködőéshírhedtté
váltkötekedőnk arcképétsejteti,amásik aPestiHírlap 1941.évi
karácsonyi számában jelent meg. Herczeg Ferenc összes műveit
SingerésWolfneradtaki.

HELTAI JENŐ. 1871-ben született Budapesten. Költő,
drámaíró,elbeszélő.Azelmúltszázad90-eséveibentűnikfelötletes,
könnyed dalaival,melyek Heine,Murger és a francia chansonok
hatásaalattszülettek,deazíróakkoriegyéniségétiskifejezték.Mur-



411

gerBohémvilágánakhatásaakkoribanolyerősvolt,hogyakiknem
születtek bohémeknek,azok is tetszelegtek e szerepben.Heltaia
Hát-benhamarnépszerűlettsközkedveltségétazifjúságelőttfokoz-
tákhumoros,tréfástörténeteiis.(A hétsoványesztendő,írók,szí-
nésznők ésmáscsirkefogó stb.)Azévek múltávalazeffélebohó
történetek komolyabb humoros rajzokká fejlődnek nála,amintköl-
tészete isművészibb feladatok megoldására törekszik.Legsikerültebb
enembenNémaLeventec.szépenverselt,hatásosvígjátéka.Kacsóh
Jánosvitézénekszövegéhezisőírtaaverseket.A zsidóköltőkés
írók köztaző íróiegyéniségéttartjaközönségünk alegrokonszen-
vesebbnek.Nyelve és verselése is a legművészibb.Szemelvényeink
»Utazásenmagamkörükc.kötetébőlvalók.(Athenaeum.)

KRÚDY GYULA. Nyíregyházán született 1878-ban, meghalt
1933-ban Budapesten.Vidékihírlapíróskodása után,minta Fővárosi
Lapok munkatársa,Budapesten telepedettle.(1896.)Jó ideig feltű-
nőbb sikernélküladtakiegymásután köteteit(Szöktetésakaszár-
nyából,1896.Üresfészek.1897.Ifjúság,1899,Avígemberbúsmeséi,
1900.Hatéviszünetután1906-banegyszerrehárom könyveismeg-
jelenik:Azálmokhőse,A podolinikísértet,PajkosGaálék.)— Nagy
népszerűségetvégülisA vöröspostakocsiszerzettazírónak,(1913.)
eztaművetbírálókésközönségközöslelkesedésseldicsérték.Ezután
hosszú sorajelenik meg regényeinek ésnovellaköteteinek.Válogatott
műveinek 10 kötetes kiadásiéve:1928.Legnagyobb sikerű műve
nyolchónapalatthárom kiadástértmeg.— Krúdyszeretirajzolni
avidéket,falut,réginemesiéletet;meséinéhaszétfolynak,deannál
erősebbek azéletpillanatnyijelenségeinek éshangulatainak érzékel-
tetésében. Nyelvének zenéje is figyelemreméltó. Közölt szemelvé-
nyünkposthumusműve,aNyugat1933.évi7.számábanjelentmeg
s több Krúdyra jellemző vonást,így a miliő-rajz finomságát,az
alakoknak határozatlan körvonalakban is érvényesülő elevenségét
saleírásélményszerűségétszerencsésenegyesítimagában.

MÓRA FERENC. Budapesten született 1879-ben, meghalt
1934-ben Szegeden. Szegénynek született s szegényen halt meg.
Pedig tudományos munkásságával, kutatásaival és ásatásaival fel-
virágoztattaaszegedimúzeumot,íróiműködésének jutalmaaPetőfi
ésKisfaludy-Társaság tagsága,minttudóstaszegediegyetem dísz-
doktorráavatta.Mind edicsőség azonban részintkissékésőn érke-
zett,részintcsakdicsőségvoltésnem kenyér.DeMóraFerencsok
gondja,bajaköztisszerénymaradt,nem zúgolódottasorsellens
haelvétve— keserűórájalehetett!— egy-egypanaszszintesuttogva
felhangzottírásaiban— pl.olyasmimiatt,hogyatudományosmunkát
nyomorultanfizetiknálunksmégarrasem telikazembernek,hogy
egy Kisfaludy-Társasági székfoglalóra felutazzék a fővárosba, —
csakhamar enyhülésttalála továbbimunkában s családitűzhely-
nél.A legszerényebb éslegrokonszenvesebb magyarírók közé tar-
tozik;pályájánálcsak azoké voltszerencsétlenebb,kiketéletükben
semmifélê megbecsülésnem ért.— Életviszonyaivoltakokai,hogy
munkásságáta tőle vettszemelvényekhez hasonló kis »cikkekben«
apróztael.Pedig kedvezőbb körülmények között— minteztÉnek
abúzamezőkrőlésAranykoporsóc.regényeimutatják— lehet,hogy
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kísérletettettvolna átfogóbb és bonyolultabb mesékkelis.De ez
mellékes. Humora ezekben az apró beszélgetésekben, rajzokban
olyédesenömlik,színmagyarnyelveésvonzóelőadásaolylebilin-
cselő,hogylegjelesebbíróinkközöttméltánemlíthetjüknevét.Művé-
nek gyűjteményes kiadása még halála előtt indultmeg.(Genius,
RévaiRt.nyomdája.)A közöltszemelvények »Véreim« ésbeszél-
getésaferdetoronnyal«c.köteteibőlvalók.

MÓRICZ ZSIGMOND.Született 1879-ben Tiszacsécsen,Szat-
mármegyében.A közöltelbeszélés az író nagysikertaratottelső
kötetéből:a HétKrajcár-hőivaló,mely címételső kis elbeszélé-
sétőlvette.Eza»Hétkrajcár« voltaz első nyomdafestéketlátott
novellája.Hétévig kellettvárnia annála lapnál,melynek munka-
társa volt, míg megjelenhetett. Megható vallomás ez a szülői
otthon szegénységéről,melyre könnyes humorralemlékezik az író.
A Marinéniderűsebbelbeszélés,azértesetterreválasztásunk.Móricz
Zsigmondnálegyébkéntritka a humoros hang,mintköztudomású:
életszemlélete, emberábrázolása reális, pesszimizmusra hajló. Ennek
aziránynakKeménymellettlegkiválóbbképviselőjeirodalmunkban.

Vitéz BODOR ALADÁR.Született1880.Alvinc.Gimnáziumi
igazgató,a Petőfi-Társaság tagja.Tehetsége sokoldalú:tudós tanul-
mányíró, hazafias költő, mulattató elbeszélő, humoreszkíró stb.
Igen népszerűek voltak a peleskeinótáriusújabb pestiutazásaic.
paródiái.Közleményünk egyik humorralésszatírávalelegyesrajzát
mutatjabe.

CSATHÓ KÁLMÁN, született 1881-ben Budapesten. A M.
Tud.Akadémia,Kisfaludy-és Petőfi-Társaság tagja.Az TJjIdők
rendesmunkatársa.Sikerekben gazdag regény ésdrámaíró.Munkás-
ságát a Petőfi-Társaság 1929-ben a Jókai-nagydíjjal tüntette ki.
Regényeittöbb nyelvre lefordították.Gazdag leleményű,termékeny,
szellemesíró;problémáiaférfiésnőviszonya,egymássalvívottküz-
delme,a szerelem stb.Műveinek gyűjteményes kiadásai valamint
egyesműveiSingerésWolfnernéljelentekmeg.»Igazságszolgáltatás«
c.közleményünk Vadászzsákmányc.vaskoskötetébőlvaló,melynek
vidám történeteitHincz Gyula illusztrálta.E könyvnek holmeg-
ható,hol vidám történetei méltán bilincselik le a nem vadász-
olvasófigyelmétis:érdekfeszítőmeséiváltozatosak,azíró magatar-
tása,kutyarajzaistb.feltűnően tárgyilagosak,s ezértleírása hite-
lesensannálérdekesebbenhat.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ.Született1885-ben Szabadkán,meg-
halt1936-ban Budapesten.Jeles költő,elsőrangú műfordító,nyelv-
ésstílművész,regényésnovellaírósmintposthumusműveiigazol-
ták,egyiklegkiválóbbesszé-írónk.Sokoldalúésnagyarányúmunkás-
ságátáttenkitve úgy látjuk,hogy versben,prózában,tanulmányban
egyarántminden más erénye fölöttegyéniségének mégis leginkább
uralkodóvonása:aformaáhítatostisztelete.Bármitír,lehetatárgy
ésgondolatjelentéktelenebb éshalványabb:a forma ragyog.Mon-
danivalója azonban nem jelentéktelen:az öröm múló,az életnek
aligvanértelme,azembergonosz.Kosztolányicsakegy-egy villa-
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násátlátjaaboldogságfényének,tehátpesszimista,mintaXIX.sz,óta
alegtöbbkiválógondolkodóésköltő.Debennünketmostnem aremek
költőésborúlátóíróérdekel,hanem ahumorista.Csendül-efogékony
lelkének hangszerén dallam,melyben derűshangok ismegszólalnak?
Vegyük elő legnagyszerűbb novelláskötetét:a Tengerszem-etéssok
sötét, tragikus rajz között rátalálnak egy pár szemelvényeinkhez
hasonlóhangulatúkisremekre.A Tengerszem c.kötetmintKoszto-
lányiDezső legtöbb munkájaaRévaiTestvérek írod.Int.kiadásá-
banjelentmeg.

HARSÁNYI ZSOLT, született 1887-ben Korompán. Egyike
a külföldön is legismertebb íróinknak. A regényes életrajzoknak
nálunk legnagyobb mestere.Petőfi,Madách,Munkácsy,Lisztélet-
rajzainak tetszetős,szépirodalmi s minden filológiai nehézkességtől
felszabadultmegírásávalaz olvasók egész tömegétnyerte meg az
irodalmi,költői,művészeti és zenei műveltség számára,műveivel
valósággal nemzetnevelő munkát végzett. E látszólag nem nagy
fáradtsággal készült művek hátterében rendkívül széleskörű kutató-
munka rejtőzik,mely minden adatot,forrástszámbavesz,sőtbírál.
Humorérzéke, invenciója és technikai készsége nemcsak Mikszáth
egy-két művének hatásos színpadi feldolgozásában nyilatkozik,
hanem regényeiben és elbeszéléseiben,az adomák megbecsülésében
(Tóth Béla Anekdotakincsétegy összevont,olcsóbb kiadás számára
dolgoztattaát)saPestiHírlapsokaprócikkébenis,dekülönösen
Jókedvű könyveiben, melyekből a közölt szemelvényeket vettük.
Sokoldalúságátbizonyítja,hogy szabad idejében ráér egy-egy fel-
tűnőenszéplatinműfordításrais(Horatiusból),sőtmintaM.Tud.
Akadémia Nyelvművelő Bizottságának tagja nyelvünk ügyét Kosz-
tolányi Dezső halála óta ő szolgálja, Hegedűs Lóránt mellett
a legnagyobb buzgalommal és hozzáértéssel. Szemelvényeinket
tartalmazóJókedvűKönyveSingerésWolfnerkiadásábanjelentmeg.

KARINTHY FRIGYES. Született 1888-ban Budapesten, meg-
halt1938-banSiófokon.— ígyírtoktic.kötetéveltűntfelsazegész
országotmegkacagtatta vele.Oly sikere voltkönyvének,hogy az
íróitorzképeketbővítettkiadásban is közrebocsátotta s más írókat
ishasonló karikatúrák írásáraösztönzött.Ezek természetesen messze
elmaradtak Karinthy páratlan szellemessége és torzító remeklése
mögött.DemagaKarinthysem érteutóielsőnagysikerét:ígyláttá-
toktic.hasonlókönyvemesszeesettazelsőtől.TorzképeimintKosz-
tolányi találóan mondta, tulajdonképpen bírálatok. (Néhány szub-
jektív bírálataviszontoly egyoldalú,hogy torzképnek tűnik fel,—
tehetjük hozzá.) Karinthy művészete abban csúcsosodik ki, hogy
rendkívülélesszeme van a modorban nyilatkozó modorosságok (a
modorgyakran visszatérő jegyei)meglátására.A torzításnak ez a
művészetenem éppen újirodalmunkban.Mikszáth azÚjZrinyiász-
ban pl.a képviselőház szónokaitszintén mulattató stílusutánzatok-
banjellemezte;deKarinthyművészetemégismás:teljeseneredeti.

Karinthy méltán volt a legnépszerűbb torzképrajzoló irodal-
munkban.Alapjában azonban boldogtalan író lehetett,merta napi
humoreszkírásrobotjamiattnem maradtidejekifejezniazt,aminek
megtestesítése alaktalan vágykéntkavargottlelkében, A tapsokat
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oly apróságoknak köszönhette,melyeketegy kissémagaislenézett.
Tragikusbetegsége éshalála méltán keltettrészvétetaz országban.
Műveinek gyűjteményes kiadása az Athenaeumnál jelent meg,
szemelvényeink említettkötetében és »100 újhumoreszk « című
igenmulatságoskönyvébőlvalók.

NYÍRŐ JÓZSEF, született 1889-ben Székelyzsomborban,
(Udvarhely vármegye.)Tamásivalegyüttaszékely világ legmélyebb
ismerője.íróipályájaelső szakaszátborúshangú regények éselbe-
szélések jelzik,ezek inkább élményeinek művészivisszhangjai,de
A sibóibölénybenmártörténelmiforrásokalapjánadjaképétWes-
selényi végzetes küzdelmeinek. Még behatóbb tanulmányra vall
»Mádéfalviveszedelem«c.regénye,óriásierőfeszítésazírórészérőle
könyvben a borzalmak naturalisztikus rajza,képzeletének és nyel-
vének nagy erejétrááldozza a vérlázító mészárlások ésembertelen-
ségekfestésére.A maiolvasó— legalábbideát— szívesebbenolvassa
Nyirő derűsebb írásaita székely furfangosészjárásáról(Űz Bence)
sméltángyönyörködikazíróragyogóésszínesnyelvében.Nagysikere
voltekönyvneksnépszerűségétismegőrizte,jóllehetfilmenisfor-
gatták.Ezértazzalameggyőződéssel,hogyazelsőolvasásemléké-
nekfelidézéseújörömmeljár,aműkétremekfejezeténekszemelvé-
nyétközöljük.Nyírő Józsefeddig megjelentműveinek egyébkénta
RévaiTestvérekIrod.Rt.akiadója.

HUNYADI SÁNDOR 1893-ban született Kolozsvárt. Szülő-
helyén eltöltöttnyomorúságos ifjúsága után mintújságíró »rende-
zettebb«életviszonyokközéküzdöttefelmagátsvégülmintdráma-
íróFeketeszárúcseresznyec.színdarabjávalegyszerreországoshírűvé
lett.Embernek és írónak egyarántnépszerű.Szüleitőlörököltírói
ésművészihajlamaiszerencsésenvegyültekbenne,hogymintember
a legszeretetreméltób bohémek egyike legyen s hasonló természetű
éskedélyűbarátjávalKunczAladárralegyüttazelképesztőéskacag-
tatócsínyekéstréfákegészsorozatátkövessékel.A viharosgyermek-
ésifjúkorsokínségénekmegahumoristaláttahasznát:sokféleélmény
gazdagította kedélyéts alakította kilelkében e szemléletet.Regé-
nyei,novellái,színműveiérdekesésélesszemre,amellettigengaz-
dag leleményre vallanak s Erdélybőlhozotttiszta magyar nyelve
ésüdestílusaalegélvezhetőbbírókegyikévéteszi.Humorakülönö-
sen visszaemlékezéseiben hat.Mestere a hajszálfinom megfigyelések-
nek is,melyeketnéha pöttömnyicikkekben szórszéta lapokban,
köztük valóságoskisgyöngyszemeket.Műveinek hosszú sorozataaz
Athenaeum kiadásában jelent meg; közölt szemelvényünkből az
első A tigriscsíkoskutya c.kötetében,a másik a »Magyarország«
c.napilapbanjelentmeg.

ZILAHY LAJOS. 1891-ben született Nagyszalontán, mint
maga szokta mondani:»Arany Jánosszülőházátólszáz méternyire«.
Tréfás büszkeséggelezttekintette »élete legnagyobb irodalmisike-
rének«.Versekkelvontaelőszörmagáraafigyelmet,sezeketBeöthy
Zsoltnagy elismerésselméltatta.Költőisikereiután hamarosan a
szépprózára tért,a Napkelet1923.II.számában jelentmeg az az
elbeszélése(Egyemberatanyáról), melyben márbentvolta»Süt
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anap«magja.UgyancsakefolyóiratbanjelentmegaAkétfogolyc.
regénymégmintelbeszélés1926-ban.Halálostavasz,Kétfogolyc.
regénye,majd színdarabjai:Süta nap,Csillagok,Zenebohócokstb.,
mind továbbifényessikereketjelentettek pályáján.Dehatásosszín-
műveisreális,gyakranérzékielbeszéléseiismindigéreztetikalelke
mélyénrejtőzőköltőt.Színes,gazdagnyelveéselőadásánakkelleme
csak fokozzaeredetiésérdekesmondanivalóinak hatását.Azutóbbi
években a magyarboldogulás kérdéseifoglalkoztatták és sok időt
áldozotte kérdés tanulmányozására.Ennek a hajlamának csíráiis
ottvannakmár.»Sütanap«c.művében,aholafalusigazdaosztály
és úriközéposztály egymáshoz közeledéséta vérkeveredésseloldja
meg.Zilahyműveineksegyfilmjénekkülföldönisnagysikerevolt.
»Azorvhalász«c.szemelvénytazírómagajelöltekiAntológiánkban
valóközlésvégett.MűveiazAthenaeum-náljelentekmeg.

BÓKAY JÁNOS,született1892-ben Budapesten.A Kisfaludy
Társaság tagja. Elbeszélő és vígjátékíró. Elbeszéléseiben (Mario,
Megvédtem egy asszonyt,Julika,Balek)jórészta fővárositársas-
életalakjai,kedves,mulattató egyéniélmények,kalandostörténetek
hőseiszólalnak meg.Meséinek fővonásaazérdekesség,alakjaiélet-
hűek,stílusa,nyelve mintaszerűen magyaros.Előadása isközvetlen,
könnyed, az olvasó szórakoztatására törekszik. Vígjátékai hasonló
céltszolgálnak.MűveiSingerésWolfnerkiadásában jelentek meg.
AközöltszemelvényBalekc.elbeszéléskötetébőlvaló.

ZÁGON ISTVÁN. Született Tiszaszöllősön 1893-ban. Előbb
mérnökigyakorlatotfolytatott,majd (1921 — 23.)az Andrássy-úti
Színház művészi vezetője. Főbb művei: Marika, Szegény leányt
nem lehetelvenni.Dzsimbi,ígéretföldje (színdarabok),Hyppolit,
a lakáj (film).Színdarabjainak Németországban,Olaszországban és
Hollandiában is sikereivoltak.Humoreszkjei»Mindenkivelmegtör-
ténhetik« címmel jelentek meg. Kedvelt témája a társasélet fél-
szegségeinek kifigurázása, különösen a családi életben, háztartás-
ban stb. előforduló fonákságokat rajzolja mulatságosan. A közölt
szemelvények egyike a Stádium kiadásában megjelent»Mindenkivel
megtörténhetik« c.könyvébőlvaló;másik a PestiHírlapban jelent
meg.

TÖRÖK SÁNDOR, született 1904-ben Homoróddarócon,
(Udvarhely vármegye).A világháborúutánmegszálltErdélybőléletét
kockáztatva szököttmeg az alig elviselhető katonaibánásmód dur-
vaságaielőlsBudapesten,majd Szegeden letthírlapíró.Munkatársa
voltTormay Cecilé Napkeletc.folyóiratának,majd az Újságnak.
Elsőkiskönyveerdélyiemlékeketújítottfel,nevétazonban Idegen
varos c regényével tette ismertté. Ennek drámai feldolgozása is
nagy sikertaratott.Továbbiregényei:Banketta Kék Szarvasban,
Szegényembertmégazágishúzza,Ésmégsemforogaföld,Valakikopog
stb.Mindeművekbenigenjómegfigyelőnekmutatkoziksatársa-
dalmi eletet hol szatirikus, hol humoros megvilágításban rajzolja.
MüveiaFranklin Társulatkiadásában,apróbb humoreszkjei,minta
fényképeznek c.szemelvény is,szétszórtan jelennek meg a napi-
lapokban.
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TAMÁSI ÁRON. 1897-ben született Farkaslakán (Udvarhely
vármegye.) Humoros kedélyű, költői szépségekben gazdag nyelvű
tősgyökeresszékely író.Ellentétben azalföldiemberrel,mozgékony,
élményekre vágyó szellem,ő maga isjártkintAmerikában,mint
kedveshőseÁbel,vagyhogyazutóbbiazértjártkint,mertgazdája
nyomán szeret»aprítani«.Aztjelentiez,hogy erősen szubjektív
íróscsavarosészjárásaellenéreisőszinteéstermészetes.A Tormay
Cecile-szerkesztette Napkeletben tűnt fel először Lélekindulás c.
novellakötetének ugyanilyen című elbeszélésével, melyben művészi
erővel rajzolja egy orosz fogságból hazatért,bolsevista eszméktől
áthatottszékely lelkiátalakulását.Abban azidőben azerdélyiiro-
dalmatskülönösen aszékely nyelvjárástmég népszerűsítenikellett
itthon.OlvasottsáltalánosanelismerthírnevesírólettazótaTamási
Áron az Ábel-trilógia,Tündöklő Jeromos,Szülőföldem stb.művei
révén.Boldog író,kiegyetlen novellájába bele tudja vinniegész
fajtája észjárását s egyetlen művébe, (mint pl. Szülőföldem c.
könyvébe)egészfajaésamagaéletének22évesszenvedéseit,még-
pedigúgy,hogy azolvasókönnyezzenis,mosolyogjonisrajta.A
közöltszemelvényekAzénekesmadárc.könyvébőlvalók.Műveinek
gyűjteményes kiadása a RévaiTestvérek írod.Intézet Rt.-nálje-
lentmeg.

VASZARY GÁBOR. 1897-ben született Budapesten. író és
festőművész.Hétévig tartózkodottParisban s egy-kétregénye a
franciaországi élmények visszhangja. Egyideig ingadozott, író
legyen-e,vagyfestő,végüliskétirányúművésziképességeközülaz
utóbbit mint könyveinek illusztrátora állította az előbbi szolgála-
tába,íróitehetsége márelső regényében feltűnéstkeltett.(Monpti,
1934).Ettőlkezdvemindenévbenjelentmegegy,néhakétregénye,
ő,Bpest,1935.,Csakte,Bpest,1936.,Vigyázz,hajönanő,1936.
KettenParisellen,1937.stb.stb.Monptic.rendkívülmulattatóés
látszólag könnyű olvasmánynak induló könyve komoly és mély
mondanivalójávallep meg.Egy külszínre kacérés léha életmódot
folytató, valójában azonban tiszta, küzdelmes életű leánytípus
apotheozisa.Eztaregényt16nyelvrefordítottáklesszép,aszerző
általillusztráltkiadásokban jelent meg.Mind ebben,mind többi
műveibenazemberismeretésélesmegfigyelésekhosszúsora— kivé-
teles művészettel — kacagtató ötletekbe burkolózik. Mestere a
vidám tréfáknak, élceknek, fonák jelenetek rajzának, kedveli a
diákoscsínyeket,kópéságokat,kalandokatéssokszorkicsúfolja azo-
kat, kiket legjobban szeret: a nőket. Impresszionista: képzettársu-
lások,benyomásokröpkeváltozásainakigenéberéshűfényképésze.
Csupaőszinteség,leplezetlenség,önismeretésvallomás.A mainem-
zedék legjelesebb humoristája.— Müveia Nova írod.Intézetki-
adásábanjelennekmeg.

DALLOS SÁNDOR. Született Győrszentmártonban 1901-
ben. írói működését Tormay Cecilé Napkelet c. folyóiratá-
ban kezdte, ahol egyszerre feltűnt a népélet vonzó alakjainak
szeretetteljes és humoros rajzával. J»TŰZ Péter asszonyt szerez«
c.elbeszéléseisezekközülvaló.AzíróműveiaDanteésRévai
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(Dante), Mezei mirakalum (Révai Testv.) stb. Említett szemelvé-
nyünk remek idill, kedvességével, magyar ízével, két alakjának
művészirajzávalés édes humorávallegjobb elbeszéléseink között
foglalhathelyet.

ÉLCLAPOK. Ezek sorát Lauka Gusztáv Charivari-ja nyitja
meg.A következő nevezetesebb élclapok:JókaiMórNagytükörc.
képeslapja1856novembertől1858februárig.FolytatásavoltaKakas
MártonAlbuma,melynekegyetlenegy számajelentmeg1858 máju-
sában.Ennek folytatása az Üstökös.1880-tólkezdve Szabó Endre
vetteátaszerkesztését.— TóthKálmánélclapja:aBolondMiska,
1860-ban alapította.1862-ben a katonaitörvényszék betiltotta,Tóth
Kálmántkéthónapifogságra,Emich Gusztáv kiadótegy hónapraés
pénzbüntetésre (200 frt.)ítélte.Később Tóth Kálmán ismétátvette
a szerkesztést(1863—1874),majd Don Pedrő (Bartók Lajos)szer-
kesztetteegyévig.A BolondMiskautódjaaBolondIstóklett,mely
aBorsszemJankóvalszembenazellenzékélclapjavolt.

A Borsszem Jankót1868-banindítottamegAgaiAdolfsCsicseri
Bors néven szerkesztette. (Tárcáit Porzó néven írta.) Deák-párti
liberálisszelleműélclapvolt,nagyszolgálatokattettakormánynaks
főként az Ágaitól teremtett alakokkal (Mokány Berci, Bukovay
Abszi,TollyásDánielstb.)spolitikaiszatíráivalésélceivellettnép-
szerűvéatöbbiélclaprovására.Állandóalakjainak,mintpl.Kraxel-
huberTóbiás »preschpurgi« háziúrbeszédét.SteiffensteinerSalamon
tűnődéseit, viczmándi Kalenburszky Viczibáld, sszóficavicamodá-
sait,Reb Manachem Cziszeszbeiszer szörnyű átkozódásait.Pokrócz
Ádám vasúti kalauz nyájaskodásait, Vigyázó Laci leveleit, Ruca-
háziTarjagos Illés hazaffias pohárköszöntéseitmellőztük,mertegy
részüknekmégazolvasásaisnehézamaiolvasószámára,másrészt
célzásaik, vonatkozásaik ma már legtöbb esetben érthetetlenek.
(L.bevezető sorainkat.) Az azonban bizonyos,hogy a Borsszem
Jankó,különösen míg Agaiszerkesztette (született1836-ban János-
halmán, Bács-Bodrog vármegyében, meghalt 1916-ban Budapesten),
alegszínvonalasabbélclapvolt.Alakjaiakkorélteksezértvoltnagy
hatása.Egy esetben azonban szatírája csütörtökötmondott:Bukovay
Absencius»ősjogonc«úralakjával.Ágaialéhaéletű,kártyás,elfajzott
jogász-ivadékotakarta nevetségessé tennivele,de az akkoriízlés
(boldog századvégi Magyarország!) szeretetreméltónak találta az
alakot,utánozta saz ifjúság könnyelműbb részének eszménye lett.
HogyegyébkéntmilyenelőkelőgárdasorakozottfelÁgaiAdolfmellé,
bizonyítjaazélclapjubilárisfényképe.

KÉPEK: A Charivári címlapjának felső képe. A Borsszem
Jankó rendkívüli ünnepi mellékletének egy pár alakja (Borsszem
Jankó története.1887.évfolyam,1004.számához adottmelléklet.)
Ugyanebbőlaszámbólérdekesképek:

1.AKávéforrás(azelsőnemzedék)MárkusMiklós,TóthKál-
mán, Rákosi Jenő, Ágai Adolf, Szilágyi Dezső, Toldi István,
MárkusIstván,b.KaasIvor,Asbóth János,Bérezik Árpád,Kecs-
keméthy Aurél,Dóczy Lajos,HevesiLajos,KlicsKároly sapin-
cérFerdinándarcképeivel.
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2.AzEurópafülkéje.(Második nemzedék.)A képen szerepel-
nek:Dr.SchönbergFerenc(Bukovay),dr.Bácskay Albert(Tarjagos
Illés),Székely Ferenc (Seiffensteiner S.),Kársai Albert (ToUyáss
Dániel),KozmaAndor(Lantos),ÁgaiAdolf(CsicseriBors),Ambrus
Zoltán (nyári szerkesztő).A lap első korrektora Kiss József,a
költővolt.

ADOMÁK. Adomagyűjteményeinket Kónyi János strázsa-
mesternek 1782-ben Budán megjelent»A mindenkornevető Demo-
critus,avagy okosleleményű furtsaTörténetek« című könyvenyitja
meg,melyet»a bánatjókatfelejtenikívánó jámborok kedvekérta
szorgalmastollúésnagyjóakaratú«szerző»szedegetettössze«.

A Kónyiévalegy évtizedben megjelenő másik anekdota-gyűjte-
ményaszékelyAndrádSámuelé,kinekmunkájaakövetkezőcímekkel
látottnapvilágot:»Elmés ésmulatságos rövid Anekdoták.Melyeket
iminnen amonnan vállogatva egybe-gyűjtött és magyar nyelven
kiadott Andrád Sámuel. Bétsben Nyomtattatott 1789—1790-dik
Esztendőben.«

Mind a kétgyűjtőnek életrajzátsmunkáik méltatásátGyörgy
Lajosegyetemitanárírtameg,akiazanekdotákforrásainaknálunk
legkiválóbb kutatója. (L. Világjáró anekdoták. 1941. Bpest, Kir.
M.EgyetemiNyomda.)

Szemelvényeink közül a régibbeket Trócsányi Zoltán volt
szívesrendelkezésünkre bocsátania Kónyi,Andrád,Gyömbérgyűj-
teményeibőlválogatottjobbanekdotákból.

NÉPDALOK ÉS NÉPMESÉK.A népdalszó jelentése a múlt
század óta nagyon megváltozott. A romantikus korban bizonyos
dalstílustjelentett,— rendesen népiesformábanmegírtszerelmitár-
gyút — melynek tulajdonképpeni mondanivalóját legtöbbször a
tárgytólfüggetlen,ahhoz csak formálisan kapcsolódó természetikép
vezettebe.A hangsúlyaformánvolt,nem pedigaszerzőn;azért
írhatottCzuczor,Petőfi,Arany s a következő nemzedék is úgy-
nevezett »népdalokat«. Ma a népdal meghatározásában először is
akollektívszerzőt,akollektívdallamotemelikki.A népdalszöve-
gét csak dallamával együtt értékelik és hogy valamit népdalnak
tekintsenamaitudomány,ahhozaszövegnekésdallamnakegyfor-
mánnépieredeteszükséges.

A közöltnépmeséklosonciMerényiLászló,aszékelydalokés
mesék Kriza gyűjteményéből valók. A magyarországi népdalok
sajnos, technikai okokból az utolsó pillanatban kimaradtak. Ezt
ahiánytegyesetlegesbővítettkiadáspótolnifogja.A Találósmesék
megfejtése:Szék.— Azaz:Mondja szerető szeretőjének,hogy vá-
rakozzék,mígbesötétediksazöregeklefeküszneksatűzfeléleda
hamualól.— Harmat.— Esőcsepp.— Irótoll.— Szemek.— Lopó-
tök.— Dió.— Muzsika.— Azasszonyok hosszú szoknyája.—
Harang.—Pityóka.—Cseberfül.—Tehénfejés.— írás.—Túró.
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