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Emlékeim a forradalomból.
I.

Midőn elértem a kort, hogy beleharapjak a 
tudás fájának gyümölcsébe, az iskola padjára kerül
tem. Megtanultam ábécés könyvem titkait. Továbbá, 
hogy ki teremtette e nagy világot, kik voltak az 
özönvíz előtt élt pátriárkák és hogy Saul után ki 
ült a zsidók királyi székébe és több eíéle hasznos (?) 
és szükséges( ?) dolgokat.

„Csak én egyszer nyerhetném meg azt a 
nagy lutrit!" — mondá boldogult Szép Gábor 
tanárom Pápán a kollégáinak.

— Ugyan mit csinálnál Gábor azzal a sok 
pénzzel? — kérdé a kis Szilágyi tanár.

— Mit? — kitűzném pályadijul! s annak 
adnám, aki meg tudná velem értetni Kerkapoly 
filozófiáját.

Ilyenformán vagyok én az özönvíz előtt élt 
pátriárkákkal, a zsidó királyok névsorával s a bírák 
alatt viselt jelentéktelen háborúkkal. Máig sem bírtam 
megérteni, mért kellett ezeket nekünk megtanulni?

— Három huncut gazembernek köszönheti az 
emberiség minden nyomorúságát — mondá egyik 
tudós barátom.
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— Az első az a majom volt, akiben felébredt 
az ambició, hogy ő emberré kvalifikálja magát. 
Maradtunk volna majmoknak; most nem volna más 
dolgunk, mint gimnasztizálni a rengeteg erdők fái 
közt, ugrálni egyik fáról a másikra s udvarolni a 
majomkisasszonyoknak.

— A második gazember az a feniciai volt, 
aki a betűket kitalálta

— A harmadik, Gutenberg, aki az első könyv
nyomdát felállította.

1866 bán nevelő voltam Budafokon egy úri 
családnál. Egyik tanórán Mohamedről beszéltem; 
mint terjesztették az Izlámot, mint törtek be az 
arabok Egyiptomba, foglalták el Alexandriát és 
égették el a világhírű könyvtárt. E szavamra felugrott 
a két gyerek s úgy táncolt a szoba közepén, mint 
hajdanában Dávid király táncolt a frigyláda előtt.

— Hát magukat mi lelte ? Elment az eszük ?
— Azon örülünk, hogy azt a sok könyvet 

elégették. Most is sok, amit meg kell tanulni, hátha 
még azok a könyvek is meg volnának!? . . .

A kisebbik fiú nem szeretett tanulni, nem 
terhelte agyon természetes eszét s lett belőle 
milliomos és országgyűlési képviselő; a nagyobbik
ből miniszteri tanácsos, méltóságos úr.

Én pedig lettem, maradtam és vagyok szimp- 
liciter Tekintetes úr. Még jó, hogy nem lett belőlem 
„tudománytól elbutult elme“ — mint Teleki Sándor 
irja.
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Hanem — szerencsére — csak télen kellett 
iskolába járnunk. Virágvasárnaptól szent Mihály- 
napig élveztük az élet aranykorát, a gyermekkor 
megbecsülhetlen édes örömeit. Csizmát, nadrágot 
levetettük; gatyában, mezítláb futkostunk a mezőn, 
őriztük a fecsegő, kedves kis libákat, szedtünk 
veréb-, majd szarkafészket, horgásztunk a falu alatt 
elhúzódó kanális holt vizében. Vagy a libalegelő 
melletti kis füzesben két közel szomszédos fa 
ágaiból lehajlitottunk egyet-egyet, azok végeit össze
kötöztük. így csináltunk hintát és hintáztunk, mig 
az ág le nem szakadt s a gyerek puffant, nyekkent 
a pázsiton. ]ót nevettünk rajta. Nem tört se,keze, 
se lába.

Mikor ebédre hazatértem, a kerítés mögött 
már lesett rám az öreg tiszteletes úr és küldött 
a kocsmába pálinkáért. Nagyon szerette szegény 
ezt a fluidumot. Fizetés nem járt e szolgálatom
ért, hanem megengedte néha, hogy az udvarában 
a disznó- és tyúkól szerhájában mézet keressek. 
Vad méhek hordják a nádszálak végibe az arany
sárga port, abba rejtik petéiket; igy szaporodnak. 
Gyakorlott szemem könnyen megtalálta, melyikben 
rejlik ilyen kincs. Amely nád vége tiszta volt, abban 
biztosan volt méz; azt kihúztam s belőle a végső 
cikket letörtem. A kaliforniai aranypornak nem 
örültem volna úgy, mint ennek.

A csikósbojtár magtanitott ostort fonni. Mikor 
ilyen magamfonta ostorral kongattam: boldogabbnak
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éreztem magam Dáriusnál, Croesusnál, vagy egy 
udvari tanácsosnál.

Oh, ti nagyvárosi kis ártatlan csemeték, kik 
meg vagytok fosztva a gyermekkor legédesebb 
örömeitől! Szánalommal nézek rátok, mikor dajkátok 
az utcára visz benneteket, hol semmi más öröm 
nem kínálkozik számotokra, mint a kirakatok cifra
ságainak bámulása. Legalább ezeket is ha bámul
hatnátok, ameddig nektek tetszik! De a goromba 
dajka unja az ácsorgást, erőszakkal odébb rángat 
benneteket s rövid örömötöket keserves sírással 
fizetitek meg.

Hanem egyszer csak jött egy tavasz. Nagy 
időknek kezdete, életem legnevezetesebb korszaka. 
Beütött a szabadság. Ragyogott az örömtől az 
emberek arca. Nemzeti szinü pántlikákért bomlottak 
a leányok, ugyanily szinü tolldiszért kalapjokra a 
legények.

— Éljen a szabadság! — kiabálták utcaszerte. 
El van törülve a nemesség. A paraszt is csak 
olyan ember most már, mint a nemes. Éljen az 
egyenlőség! Éljen Kossuth! In dolce jubilo úszott 
az ország. Ily örömmel köszöntött be a tavasz.

Majd jött egy katona, vele egy dobos. Össze
hívták az embereket s bottal, kapanyéllel fölfegy
verezve kivezették a libalegelőre. Ott szépen sorba 
állították s tanították dobszóra lépni, fordulni, 
jobbra-balra nézni, botot a lábhoz, vállhoz tenni. 
Mi eltanultuk tőlük s katonásdit játszottuk. Beszélték,
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hogy háború lesz. Kezdtek az emberek a kovács
műhely előtt gyülekezni kaszával, szénahuzó horoggal, 
vasvillával. Ezekből dárdát, nyársat formáltak. Én 
pedig segítettem a kovácsnak fújtatni a kohó tüzét.

Egy éjjel arra ébredtem, hogy apám dohányt vág 
gyertyavilágnál, tömi vele kostól származott zacskóját, 
készíti pipáját, botját. Az emberek zúgnak ablakunk 
előtt s kiabálnak: „Ha nem jön, húzzátok ki!“ 
Anyám sirt, rítt, mi lesz vele s az apró gyermekeivel. 
Búcsúzni s menni kellett.

Titkon örültem távozásának, hogy könyves
tékájának rejtek fiókjában most már szabadon 
turkálhatok. Volt abban mindenféle vacak; rozsdás 
borotva, pecsétviasz, nyulat szalonnázó tű, dugasz- 
huzó, összelapitott gyűszű, spagát, méheket füstölő 
kénlapok, ólomgolyók. Erre vágytam, hogy ezekből 
egyet elcsenek s vékony nádba ólomplájbászt 
öntök belőle; legyen nekem is olyan, ne csak a 
Vida Zsigának, meg a Váradi Pistinek.

Elment minden épkézláb, magát biró férfi, 
még a szegény szatócsot, a Miska zsidót is el
hajtották. Csak a siránkozó fehérnép maradt otthon, 
meg a gyerekek és az öregek.

Bár ne mentek volna! A mi népünk is egy 
része volt azoknak a históriai névre vergődött 
„komáromi kaszásoknak", akik a schwecháti ütközet
ben legelőször megszaladtak, a csatarendet meg
bontották s a többieket is magukkal ragadták. 
Három napba került a felvonulásuk, de egy nap
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alatt itthon voltak. Hazajött velők apám is baj 
nélkül, csak a talpát törte fel a csizma.

A schwecháti csata elveszett. Jön a német!
Rendelet jött a kormánytól: ki-ki takarítsa el 

az ellenség elől minden féltősebb portékáját; rejtse 
el élelmiszereit; búzát, zabot, árpát ássák el a 
föld alá.

Volt vagy nyolc mérő buzácskánk. A tyúk
ólban ástunk ennek helyet titokban s egy kis 
hombárban oda rejtettük, körültömtük szalmával s 
betemettük. Hogy a felásás látható ne legyen, arról 
gondoskodtak a tyúkok, lúdak, akiket éjszakára 
odazártak.

Nagy aggodalomban teltek a napok.
Végre csakugyan betört a némel.
Az ellenség elárasztotta az ország nyugoti 

részét. Jött egy-egy szakasz élelmiszereket rekvirálni, 
harácsolni.
f§fÜ|A parasztok kocsival, lóval elbújtak a rengeteg 
nádrétben ; szénát, zabot, ennivalót vittek magukkal, 
csak a biró maradt a faluban hivatalánál fogva. 
De ezzel a német sehogy se boldogult.

Nagy szerencséjére a falunknak anyám jól 
tudott tótul, azért a biró mind oda hordta a németet, 
akivel dolga akadt; beszéljen vele, ha tud. Mind 
tudott tótul. Csehek voltak.

Mi a kívánsága ? -  kérdé a tiszttől.
— Mondja meg ennek a Kossuth kutyának, 

hogy huszonnégy óra alatt teremtsen ki 800 porció
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szénát, 200 mérő zabot, 4C mázsa szalonnát és 
Isten tudja még mit; mert ha nem: fölgyújttatja a 
falut.

— Meg lesz uram. Tessék leülni.
A birót elküldte, menjen haza békességgel; 

ne szóljon semmit, délután jöjjön elő, jelentkezzék. 
A tisztet meghívta ebédre, ozsonnára, mialatt tele
beszélte a fejét, mily hű és császári érzelmű e 
nép; ő tudja azt csak, aki 18 év óta lakik köztük.

— Hát nem Kossuth kutyák?
— A világért sem. Nem tetszik ezeknek ez a 

háborús állapot, ezek mind a király pártján vannak.
A dolognak az lett a vége, hogy a harács el 

lön engedve.
Volt a tisztek közt egy lengyel származású 

főhadnagy; Szimberszkinek hívták. Ez pláne éjsza
kára is megmaradt vendégül. Vacsora után elővett 
egy térképet s mutogatta a hadjárat útait. Temesvár 
környékét jelölte meg, hogy azon a tájon lesz a 
végső, eldöntő ütközet.

— Panyinkám ! — monda — én nagyon saj
nálom magukat. Önök úgy fognak járni, mint mi 
lengyelek. Ha a császári sereg nem birna önök
kel, be fogják hivni a muszkát. El kell bukniok; 
ennyi erővel szemben nem győzhetnek. Mondja, 
mire van szükségük! Jöjjön át hozzánk a fődepó
hoz Ekeibe kocsival; adok magának lisztet, rizskását, 
cukrot, kávét, teát, sót, amennyit eltud hozni.

— Köszönöm, édes fiam, van mindenem,
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amire szükségünk van. — Nem fogadott el semmit. 
Nem lehet tudni a jövőt. Ha a magyar győz: 
találkozhatott volna besúgó, hogy a némettel 
cimboráit s akkor mi lett volna? Láttuk később. 
Amint Guyon betette lábát a felszabadított Komá- * 
romba, jöttek a besúgók s összefogdostatta a 
gyanúsokat. A vár falánál állíttatott fel egy sor 
akasztófát. Hanem Görgey kivette a kezéből ezeket 
a szerencsétleneket (köztük az országgyűlés elnökét 
Pázmándy Dénest), leküldte Debreczenbe a vész
törvényszékhez, ahol mind felmentették őket.

Irtózatos hidegek voltak.

Egyik este vacsora után a biróékhoz mentünk 
látogatóba. Soká elbeszélgettek a haza sorsa felől. 
Mikor hazatértünk, kikisértek bennünket s az 
udvaron is — falusi szokás szerint — folytatták a 
szót egy ideig. ]ól emlékszem rá, majd megder
medtem. Ujjaim elgémberedtek, reszkettem, vacogott 
az állam, hogy fogaim majd összetörtek. Elkezdtem 
a rivást: „Gyerünk már haza!“

A kínos, — aggodalmas telet örvendetes tavasz 
váltotta fel. Kisarjadtak az előbb elfagyott remények. 
Görgey verte a németet. Győzött a honvéd Tápió- 
bicskénél, Hatvannál, Isaszegnél, Vácznál, Nagysal- 
lónál. Már Komárom is felszabadult a balpart felől 
s Guyon bevonult a várba. Windischgrátzet vissza
hívták Bécsbe, hogy az udvarnál „mély belátásának 
és sokoldalú tapasztalainak — fontos dolgok eldön-
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tésénél — hasznát vehessék". (Sic!) így szólt a 
visszahívó irat. Távozásával termett a nóta:

Kályha vállán ég a mécs 
Elszökött a Windischgratz!
Éljen a jó. hazafi:
Kossuth Lajos, Dembinszki.

II. !

Április 24-re virradóra katonaság vonult át a 
falunkon. Anyám fölébredt s kinézett az ablakon. 
Nem birta fölismerni: németek-e, vagy magyarok? 
Querlond száguldó csapatja volt. Görgei küldte ki, 
hogy a németek Gönyőnél veszteglő, muníciót szál
lító hajóját fogja el s hozza le Komárom alá. 
Ámde, könnyebb volt azt megparancsolni, mint 
megtenni.

A hajó a túlsó félen volt, katonaság őrizte. 
Nem lehetett áthozni a Dunán. Ha már a mienk 
nem lehet, ne legyen a németeké sem. Elhatározta, 
hogy megsemmisíti. Lövette.

Reggel 7 - 8  óra tájban lehetett az idő. Mi a 
libamezőn játszottunk, mellettünk külön-külön cso
portokban legeltek vidáman csacsogva a kedves kis 
libák anyáikkal. Amodább a tehéncsorda, máshelyt 
a falu ménese legelte a puha pázsitot. Egy ágyu- 
dörrenés költötte fel figyelmünket a 4—5 kilomé
ternyire levő Gönyő felől. Utána másik, majd harmadik, 
számláltuk tovább. A nyolcadik, vagy kilencedik 
szólt a legnagyobbat.
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— Aunnye! ez szólt a legnagyobbat — mondá 
egyik fiú s mindnyájan arrafelé néztünk. Erre rögtön 
oly látvány tárult elénk, amit sohasem felejtek el. 
Mint egy óriási nagy fa, nőtt fel előttünk e tünemény, 
melynek csúcsa nyílsebesen tört fel az ég felé. 
Törzse, melyet a fölfelé törő láng képezett — mint 
ha szinaranyból lett volna; s a mind szélesebbre 
kigomolygó füst úgy tűnt fel a ragyogó verőfényben, 
mint egy óriási nagy fának lombozata vert ezüst
ből. Lélegzetünk elállt, elsápadtunk, megnémultunk. 
A libák, marhák, lovak, megrémülve rohantak össze 
egy rakásra, bőgtek, nyerítettek; gázolták egymást. 
Anyám —' mint később elbeszélé, — e percben 
lépett az udvarra s látva e tüneményt: azt hitte, 
itt az ítélet napja, amint a zsoltáriró megírta:

„Eljön az Isten ő fényességében,
Semmit el nem hallgat ítéletében/*

Az emberek megnémultak és sokáig nem bírtak 
szóhoz jutni a nagy rémüléstől.

— Mi volt ez ? . . kérdezték egymástól, midőn 
szavuk megjött.

— Én azt mondom — szólt az egyik — 
pumma volt (bomba).

— Megyek Némára — mónd egy másik — 
majd megtudom ott. De nézzék csak, Gönyő ég!

Kocsira kaptak néhányan s pár óra alatt 
meghozták a hírt: „A németek puskaporos hajóját 
lőtték el a magyarok; 300 mázsa lőpor repült a 
levegőbe."
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Isteneknek való látvány volt ez.
„Szegény Gönyő akkor elpusztult" — írja

Görgei István.
Dicső napok! nagy idők! Él-e még valaha 

ilyeneket a magyar? . . .
Görgei hidat veretett a Dunán az Öregvártól 

a csillagvárhoz s a jobb partról is elkergette a né
metet. Komárom felszabadult az ostromzár alól.

Egy cirkáló huszár volt az első magyar kato
na, akit láttam. Vágtatva osont végig a falunkon s 
éppen házunk sarkánál tért le balra az egyenes
útról Érsekleél felé és eltűnt a kukoricaföldek közt. 
Utána nyomon hét ulánus lovaskatona, akik a hu
szárt üldözték. De ezek vágtattak az egyenes úton 
tovább s mikor a faluból kiértek: vették észre, hogy 
a huszár eltűnt előlük. Azt hitték, a faluban bujt 
el. Visszafordultak, másik utcában keresték.

Szegény Siska András! Mért kellett ennek
éppen akkor — vesztére — a ház előtt pipázgatni 
és dologtalanul belebámulni a világba; s mért
kellett az ulánus katonának éppen ő tőle kérdezni;

„Hunfan huszár?"
— Tudja a tót fene — felelt ez parasztosan.
A katona dühbe jö tt; szeméből látta Siska 

András, hogy ezzel aligha lesz jó további beszédbe 
ereszkedni: megfordult és menekülni akart az ajtó 
felé. Ámde nem elég gyorsan, hogy a dárda hegye 
a farába ne szűrődött volna.



— Jaj, jaj — kiabált s rohant be a konyha
ajtón.

— Mi baj, mi lelte kendet? — kérdi a 
felesége.

— Ja j! (igen csúnya paraszt szóval fejezte 
ki, mit csinált a hollendus.)

Hallották ezt a vele egy konyhára lakók, 
irgalmatlanul kinevették. Tovább adták a szót s 
másnap már a szomszédos kiskesziek is az ő 
rovására nevettek, hogy Siska Andrásnak mit csinált 
a hollendus. Annyira boszantották, hogy családostul 
elköltözött a faluból, — világgá ment.

Alsócsallóközből elvonult a német Pozsony 
felé. Cirkáló huszárok jöttek, hogy szemmel tartsák 
őket. Ilyen huszár ugratott fel a házunk dombjára 
s a kapu előtt kérdezte anyámtól: „Vannak-é kutyák 
a faluban?"

— Vannak bizony.
— Hun vannak?
— A Nagy Andrásnak is van kettő, a Tokodi 

Mihálynak is. Nagyon harapósak.
— Nem olyat értek, hanem németet.
— Nincs itt fiam, egy szál sem. Fölöstökömölt-é 

már ? — mondja, mit adjak enni ?
— Adjon, amije van.
— Hozzak tejet? . . .
— Nem kell nekem. Macskának való az, meg 

pólyáknak. Szalonna, kenyér! elébe papramorgó; ez 
való a huszárnak; s- egyet sodort a bajuszán.
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Vittünk. Adtunk neki. Harmadát se ette meg, 
rá erőszakolta anyám, hogy a többit tegye el, jó 
lesz máskor is.

Majd jöttek a honvédek, vonultak fölfelé, elébe 
a második osztrák inváziónak. Egy-egy csapat meg
pihent (rostokolt) a falunkban. Ez kellet csak nekünk 
gyerekeknek. Lopkodtunka számukra kenyeret, szalon
nát p kértünk tőlük puskatöltényeket (patronokat). 
A golyóból öntöttem vastag nádba pisztolycsövet, 
az ölfából kikerestem egy görbe darabot, amelyre 
némi fantáziával rá lehetett fogni, hogy az a pisztoly 
ágyához hasonlít. Ebből formáltam apám penicilusa 
segítségével ágyat, melybe a csövet dróttal lekötöt
tem. Tizen is jöttek velem kispajtások az erdőre, 
látni és hallani az első lövést.

Megtöltöttem a kis pisztolyt. Gyújtó lyukát 
fölporoztam, aztán tüzes taplóval elgyujtottam. O h ! 
hogy örültem, mikor a lövés sikerült!

Mért is lett oly hamar vége e boldog gyermek
kornak !

Egy vasárnapon délután vendégeink voltak, 
magyar katonák, különféle uniformisban. Huszártiszt, 
baka, guerilla, tüzér. Diákokból lett katonák. Papot, 
rektort meg szokták látogatni, ha az alkalom úgy 
jött. Egyike ezeknek pataki theológus-diák volt. 
Furcsa orrhangon beszélt és az á betű helyett 
hosszú e betűt használt. Anyám, nem tudván milyen 
fegyvernemhez tartozik, elég furcsán azt kérdezte 
tőle:
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— Hát öcséin am miféle fegyverrel árt az 
ellenségnek?

— Csak puskeeval — felelt isteni fleg
mával.

E két szava örök emlékül fönnmaradt csa
ládunkban, tőlem öröklik gyermekeim is.

Lónyay miniszteréknél is elbeszéltem ezt, a 
kegyelmes asszony is akceptálta e két szót, gyakran 
emlegette s mindig nevetett rajta. ;,Csak puskeeval."

A muszka invázió hirére országos böjt, haran
gozás, imádkozás volt rendelve. Ezt a böjtöt sem 
felejtem el soha. Nem ettünk egész nap semmit 
sem. Délután 5 óra felé kis bátyámmal tanácskoztam: 
mig szüléink a templomban voltak: mivel csillapít
hatnánk kinos éhségünket? Bemásztam az ablakon 
a házba a vasrostély között. A kenyérnek szokott 
helyén csak pár darabka kenyérhéjat találtam, 
quid hoc ad tantam famem?! Midőn panaszkodtam, 
mily éhes vagyok, néném azzal vigasztalt: leszek 
én még éhesebb is Pápán! Megvallom, hogy ez a 
kecsegtetés sokat rontott Pápa iránt táplált illúziómon.

Perednél csatát vesztettünk. Honvédeink vonul
tak vissza Komárom felé. Úgy Klapka is a nyárasdi 
vesztett ütközet után. A német visszajött, bekerítette 
Komáromot.

Újra jöttek falunkba harácsoló katonák s 
habár dühösebbek voltak az előbbieknél, anyám 
egy cseppet se félt tőlük. Talizmánja volt: a tót 
nyelv. Ebben bíztunk, valamint a falu népe is.
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Egy gránátos horváí katonára emlékezem ez 
időből, aki brutálisan betört hozzánk. Nagy medvebőr 
süvege volt, kezében szuronyos fegyver. Megrémül
tem s kis bátyámmal a szurdékba bújtunk, onnét 
lestük az óriás termetű hadfit. Vastag fekete szem
öldöke, patkányfarok formájú lecsüngő bajusza volt. 
Egy jódarab kenyeret lecsapott az asztalra s parancs
hangon szólt: Szalonát, szalonát, szalonét!

Anyám kipróbált talizmánjához folyamodott, 
néhány szót váltott vele tótul, majd kiment és 
behozott egy tizitcés fazekat tele zsírral. Édes fiam, 
szalonnát nem adhatok, mert leolvasztottam; itt 
van a zsírja. Ha hasznát veheted, ezt oda adom.

A katona két ujját belemártotta a fagyos zsírba, 
megkóstolta s kiköpte. Felmarkolta kenyerét, tarisz
nyájába visszatette és szó nélkül távozott.

Még egy kinos dologról meg kell emlékeznem. 
Egy század táborozott a falu alatt. Kapitányuk 
Zámoryéknál volt szállva. Ebédnél ültünk, midőn 
a szomszéd asszony sietve jött, hogy kis kertünkben 
két katona ugyancsak dézsmálja ám a körtét!

Nagy kincse volt anyámnak az a két derék 
körtefa. Termett azokon két zsáknál is több finom 
Napóleonkörte; nagyobbak a tyúktojásnál. Gyümölcse 
kemény volt, de gondosan elrakva és fagy ellen 
megóvva tavasz felé olyanná vált, mint az irósvaj. 
Igen jó izü zamatos volt. Tavasszal 50—60 forintot 
is árultunk belőle. Taníttatásunkat ez a két fa nagy
ban elősegítette. Anyám rögtön rohant a kis kertbe,
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ott érte a két cserepárt. Tótul összeszidta őket s 
egyiktől elakarta venni a csákóját, amely tele volt 
körtével. Huzalkodtak a csákó birtokáért, miközben 
a körtét mind kiszórták. A katona egy erős rántás
sal visszaszerezte csákóját. Anyám ekkor a váll- 
hajtókáját ragadta meg, ami le is szakadt s a 
markában maradt.

Nagy felindulásában ment a Zámory kastélyba 
a századoshoz. Épen ebédnél találta s ékes tót 
nyelven előadta panaszát.

„Hát ilyenek a császár katonái, hogy fényes 
nappal lopnak, rabolnak ?“ — A kapitányt úgy fel
paprikázta, hogy otthagyta ebédjét, kardot kötött 
és ment anyámmal együtt: mutassa meg, melyik 
volt az a katona.

Alarmot fuvatott s együtt vizsgálták a harci 
sort. — Könnyű volt a tolvajra találni; válláról 
hiányzott a hajtóka, amely akkor is anyám markában 
volt.

— Elő a do b o t! — parancsolta a kapitány 
A katonát rá hasaltatták s a káplár olvasra rá a 
huszonötöt.

„Rabuvát ? Budes áj druhirász rabúvát ? mondta 
szikrázó dühvei a kapitány. (Rabolni ? fogsz-e még 
máskor is rabolni ?)

— Álé nye rabujem vácz, álé nye rábujem! 
mondta a szerencsétlen deliquens s jajgatott ke
servesen.

Anyám megsajnálta s a büntetésnek talán



felét lekönyörögte. — Ott álltam anyám mellett. 
Elkezdtem a rivást, úgy megsajnáltam azt a szegény 
katonát. Évek múlva is, ha körtét ettünk, eszünkbe 
jutott: rabuvat ? álé nyé rábujétn! Máig se feledtem el.

III.
Nem láttunk már ezentúl magyar katonát, 

honvédet. Vége volt a honvédelem dicsőségének. 
Akik idáig csak félni tanultunk a háború elején, 
azután őrjöngeni a folytonos diadal fölöti öröm 
mámorában, — a csüggedésnek kezdtük átadni 
magunkat. Bár hírlapok nem voltak, a vészhirek 
mindamellett gyorsan elterjedtek. A német gondos
kodott azok terjesztéséről, hogy a csüggedést növelje 
s a harcvágyat lohassza.

A vérszomjas Haynau hóhérmunkájának hire 
borzalmat okozott mindenfelé. Hallottuk, hogy a 
csákberényi kálvinista papot, Szikszait felakasztatta; 
a nagy igmándit agyonlövette; a kocsi papra 
László Józsefre, 75 botot vágatott. A pozsonyi 
lutheránus papot, Rázgát, felakasztatta. Komáromot 
a Monostorról lövette Elhallatszott hozzánk az ágyúzás 
hangja s alkonyat után házunk keleti végéről a 
kis kértből néztük, láttuk, mint röpültek át Szőny 
felől Komáromra a tüzcsillagok, miket idő múltán 
tompa puffanás követett.

No de, — nem kell csüggedni! Áll még 
Komárom! „Mely még ellenségnek nem jutott karjára",
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mint a régi jó „Kis tükör" mondja. így biztattak 
a még reménykedők.

Megjött a világosi fegyverletétel hire is. Kossuth 
Törökföldre menekült. Majd hoz onnan török segít
séget. Ázsiában is van még hét sátorolja vissza- 
viszamaradt magyar; behívja azokat is. Nem kell 
elcsüggedni! Áll még Komárom! („mint a haldok
lónak utolsó reménye"). Jól estek ezek a remény
csillámok csüggedő lelkűnkben.

„Oh szép remény, hány bús szív szidva vádolt,
„Hogy méhcsalád, hűtlen vagy, kéj-leány,
„Pedig hazugság, ő kért, esde, ápolt,
„Ő csal magához, nem te jársz nyomán,
„Nem vagy te kéj-hölgy, ki unva ránk told 
„Kegyet, hanem ha min-szivünk kiván,
„S nem is kisér csömör, csak néma bánat,
„Csalj százszor meg, százszor futunk utánad.

(Délibábok Hőse.)

Beavatkozik az angol is. Jön már hajóhadá
val. Hozzá csatlakozik a francia. Még csak most 
kezdődik az igazi háború! . . .

Hanem az ágyúzás egyszer csak elhallgatott. 
Hijába lestük a tüzcsillagok röpködését. Embereink 
tűnődtek, mit jelentsen e hosszú hallgatás? Némely 
türelmetlenek kocsira ültek s mentek Komáromba. 
De a zárvonalnál tovább nem mehettek. Tehát az 
ostrom tart még, csak fegyverszünet van. Üj biza
lom. így jártak-mentek majd minden nap, hogy hírt 
hozzanak. A falu végén mindig ácsorgott egy-két 
ember s leste, jön-e Komárom felől, akitől hírt hall
hatnának.
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Jött. Egy koldus. Hozta a leverő hirt: Komá
romot feladták! Az elkeseredés általános lett e hirre.

— Nem hiszem! — szólt Koncz József. Majd 
megtudom én, igaz-e ez ?

Befogta lovait s ment.
Délután 5 óra tájban már oly türelmetlenül 

várta apám a vörös Konczot, mint Élipap az 
Izráel harcának kimenetelét. Elindultunk elébe.

Pár kilométernyire ballagtunk, szembe jött a 
várva-várt ember.

— No, mi az újság? . . .
— Klapka feladta Komáromot !
— Bizonyosan tudja ezt kigyelmed?
— Tökéletes bizonysággal mondhatom. (Sic !) 

Benn voltam a városban, német katonákat láttam 
mindenütt.

Búsan ballagtunk vissza falunkba.
Vacsoránk szomorúbb volt az Úr Jézus 

végvacsorájánál. Azok ettek, ittak is. Ahogy anyám 
behozta, azon módon vitte ki az ételt; hozzá se 
nyultunk.

Általános szokása a népnek, hogy nagy 
örömének, szintúgy nagy bánatának kifejezésére a 
köznapi beszédtől elütő, magasább formát keres. 
Érzelmeit dalba önti.

így jajdult fel most is,
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Hosszúlábú Kalapka 
Komáromot föladta.
Ej ha j! Komáromot föladta.
Egye fene németet,
Ezt a kutya nemzetet.
Ej haj ! ezt a kutya nemzetet.

A háború izgalmai lecsillapodtak. A közlekedés 
Komárommal megnyílt s anyám fuvarost fogadott 
s kenyeret, lisztet, babot, zsiradékot vitt Komárom
ban lakó öccsének, Oroszy Mihály kalapos mester
nek. Szegényeket nagy nyomorban találta; jókor 
ment nekik a segítség. A város leégve, a falak 
összelövöldözve. Rom, pusztulás mindenfelé. Oroszy 
Mihály bátyám családjával a cigánymezőn állította 
fel vásározó sátorát, szerény bútorait ott helyezte 
el s ott húzták meg magukat az ostrom idején. 
Ide már nem hordott el a német ágyúja. A város 
észak-keleti szélén terült el e puszta gyepes tér, 
itt táborozott a város lakossága az ostrom alatt.

Ja j! de nehezen vártuk visszaérkezését, hogy 
halljuk, mi híreket hoz Komáromból ? Egy hétig is 
eltartott referádája. Hozott annyi hirt, hogy a leg
jobb riporter se tudott volna többet összeszedni s 
ami engem legjobban érdekelt, hozott egy bomba
darabot s egy kakasnélkül való pisztolyt — emlékül.

Idáig terjednek forradalmi emlékeim.
Falunkat semmi kár nem érte. Ez egyedül áldott 

emlékű anyám érdeme. Az ő tótnyelv tudománya 
által. Ő húzta ki a falu lakosságát mindig a hínárból,
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elbolonditva a németet, ha harácsolni jöttek, vagy 
teherszállításra kocsit, lovat rekviráltak. Nem találtak 
se kocsit, se lovat, se embert a faluban.

— Hát hol vannak? kérdé a |dühös német.
— Uram, még most is oda vannak valahol a

császári seregekkel szállítani, több mint egy hét
óta. (Pedig a rengeteg nádrétben voltak elbújva.)

Szégyen, hogy szülőfalumból egy szál honvéd 
se került. Pedig lett volna a két kis faluból Nagy- 
és Kis-Kesziből arravaló ember öt, vagy hat.

Legelső sorban Zámory Kálmán. Nem irnék 
egy sort sem őróla, ha Eötvös Károly barátom 
„a Bakony ura“ cím alatt oly szép képet nem 
festett volna róla.

„Töröld le csak költészetadta báját
„S akkor mutasd meg, ami ott marad.
„A képzelet nem lesz sehol se testté
(Z. úr se olyan ám, mint Eötvös festé.)

Külsejét ami illeti, tökéletesen hü képét meg
találjuk a „Délibábok Hőse“ cimü könyvben:

„Gyönyörűség csak ránézni is szemmel.
Hogy megtömik dolmányát tagjai,
Mily domború mellű, arasznyi vállu,
Boglyas, de vas-fejű, borzas szakállu.

E vas-fej a fokos-csapást kiállja
És épen oly kemény, makacs belül;
Uj eszme vagy reform nem ideálja.
Nagy ügy legyen, miért ö felhevül,
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Előbb az eszmét jól belé pipálja 
Magába, rajta hosszasan el-ül,
Nem rest, de biz nem is izeg-mozog,
Nem nyargal elv terén csak úgy kocog.
. . . arra nem kcvély, hogy gazdag,
De büszke rá, hogy úr . . .
Nagy cimre nem vágy, mert az drága maszlag, 
S gúnyolja is, de szive rejtekén 
örül, ha Pesten pénzét szórva-szórja,
Hogy érte a pincér nagyságolja.

Felolvastam neki 874-ben e sorokat. Mosolygott 
rajta, felesége meg hangosan felkacagott: „Kálmán! 
ez te vagy“. — Igaza volt

Bámulatos, hogy ez az ember, akit egy második 
Damjanicsnak lehetett volna tartani, gyáván kibújt 
a honvédelem alól. Szolgabirói hivatalt vállalt s 
mig a magyarok ügye jól állt: addig otthon tar
tózkodott Nagy Keszin. Ha jött a német: ment és 
elbújt a Bakonyba, lókuti birtokán.

Amikor Guyon bejutott Komáromba, parancsot 
kapott tőle, hogy Waldsteint, a csicsói Grófot fogja 
el és küldje Komáromba haladéktalanul. Zámory 
titkon, azonnal értesítette Waldsteint, hogy rögtön 
meneküljön, mert elfogatási parancs van ellene ki
adva. A levelet juhászának — Kovács Józsefnek 
a mellénye bélése alá varrták be, úgy küldték őt 
éjjel a 8 - 1 0  kilométernyire fekvő Csicsóra, hogy 
a grófnak négyszemközt adja át. Senki más a 
szobájába ne legyen, mikor ruháját leveti, mellényét
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felbontja és a levelet átadja. A juhász maga beszélte 
ezt el 1852-ben, amikor disznóölésen volt nálunk. 
Ő volt a rendes disznóölőnk. ,

Waldstein rögtön fogatott s szaladt Bécsbe. 
Másnap Zámory a hült helyét találta.

Ez a kulcsa annak, hogy ámbár a Kossuth 
gyerekeket rejtegette s az ő birtokán, Lókuton 
fogták el az ő kastélyában; neki semmi baja nem 
lett. A legszigorúbb vizsgálat nem talált semmit, 
hogy Zámory Kálmán a magyarok ügyét valami 
részben előmozdította volna. így semmi baja nem lett.

Kisembereken, szegényeken hatalmaskodni, 
oroszláni hangjával megremegtetni őket: azt tudta. 
Homburgban -  az 50-es években egyszerre két
százezer forintot kártyázott el; valamint az 1861-iki 
országgyűlés alatt Pesten százezer forintnál többet 
vesztett kártyán (a feleségétől hallottam): de a 
szegénynek egy fillért el nem engedett.

Élt a falunkban egy szegény özvegy zsöllér- 
asszony, 7—8 éves leánykájával. Ha jől emlékezem, 
Egrinének hivták. Vagy ha nem így hívták, akkor 
bizonyosan másnak hivták — mondaná Eötvös 
Károly. Egy lúd hét kis libájával volt összes vagyona. 
Ezeket a nyolc éves leánykája őrizte és legeltette 
a faluszéli közös legelőn. Míg a pajtásaival ját
szott, a libák átmentek a sekélyes árkon Zámory 
legelőjére s a csősz behajtotta. Sírva szaladt a 
kis gondatlan libapásztor az anyjának bejelenteni 
a nagy szerencsétlenséget.
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A szegény asszony tisztes ruhát öltött, tiszta 
kendőt kötött a fejére és sietett az urasági udvarba, 
hogy libáit kikönyörögje. Épen az udvaron találta 
Z-t. Előadja panaszát és kérelmét.

— Hun vannak azok a libák? szólt kemény 
hangon, — hajtsátok elő.

Előhajtották a ludat és hét kis zöld libáját.
Vagdaljátok el a nyakát! -  adta ki a parancsot.

És elvagdalták baltával. Lefejezték a ludat s 
a hét kis libát.

Szedd fel. Most már elviheted . . .
Ilyen despota volt Zámory Kálmán.
Hogy Haynauhoz sámpányis üveget vágott 

volna, mint Eötvös ir ja : arról rokonai sem tudnak 
semmit sem. Mások se tudnak. Képtelenség ilyet 
gondolni is, hogy aki a háborúból oly gyáván 
kivonta m agát: egy Haynauval azt merte volna 
tenni. És hogy Haynau azt megtorlatlanul hagyta 
volna. De meg, — ezzel a hiénával egy asztalhoz
1850-ben magyar ember le se ült volna. Bölcsen 
el tudta Z. kerülni az olyan helyeket, ahol őt 
valami veszély érhette volna.

A császárt sem hordozta a hintáján soha.
1856-ban adták át a Kis-Keszinél elkészült 

zsilipet a használatnak, melyen át a Csallóköz 
belvizei a Dunába ömlenek. Lejött a császár gőz
hajón megnézni e művet. Gróf Waldstein magya
rázta a zsilip és kanális történetét, ott állt tőlük 
vagy 10 lépésnyire a töltésen Zámory is diszmagyar
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ruhásán s kalapját levéve s meghajtva magát, 
némán üdvözölte Ferenc Józsefet. Őfelsége úgy 
fogadta a köszöntést, mint a lajdinánd a baka 
szalutálását. Ott voltam, láttam. Szót se szólt 
hozzá.

Kis-Kesziről Waldstein négy-lovas hintáján 
mentek Keszegfalvára, a másik zsilip megtekintésére. 
Nem Zámory vitte.

„Az igazság a hazánál is elébbvaló;“ irja 
Szemere Bertalan.

Fiat justitia, aut pereat mundus.

IV.

A forradalom lezajlása után csőstül hullottak 
ránk a csapások. Kossuthbankó pénzünket, valami 
80 forintot, be kellett vinni Komáromba; azt ott 
hivatalosan elégették.

Ránkjött a kolera. Kilencéves kis bátyám bele 
pusztult. Engem sikerült a bajból kimenteni; előbb 
kezdtek orvosolni, mielőtt a kór halálossá fajult 
volna.

1850 ben betört az árviz Csallóközbe s feljött 
a dombonépült házunknak majdnem a faltövéig. 
Csak a tornácz maradt szárazon egy méter széles
ségben. Bele csúsztam a jeges vizbe s mikor ki
húztak: apám jói megnadrágolt.

Novemberben testvér-néném halt meg 22 éves 
korában. Ő volt családunk szemefénye, anyámnak



büszkesége. Legtöbbet ért közöttünk. Gitárját én 
örököltem, most is megvan nálam. Ma is fülembe 
cseng, mikor apám kedvelt dalát énekelte s pengette 
hozzá a primitiv hangszer húrjait:

Bécs várostól, nyugatról-keletre 
Hidegen fuj a szél.
Bánatot hoz a magyar nemzetre,
Mert vele felhő kél 
Bécs városa hinné-e valaki,
Érted mely sok magyar vér folya ki 1

Apám a mély bassust dörmögte hozzá. Halála 
előtt néhány nappal oda kérte tőlem gitárját, papirost, 
tollat és tintát. A gitár hátán kiterített papírra irt 
egy verset. Nem tudom honnét vette, nem találtam 
azt az irodalomban. Talán az Aurorából, mert azt 
sokat forgatta. Temetése után egy könyvében 
találtuk meg ezt az irást:

Csak repülő álomkép s csalódás 
A halandó ember élete.
Rövid öröm, hosszú gond, aggódás 
Bús életünk szűk kerülete.
Rabláncok a földi szenvedések,
Melíyeket csak a halál szakaszt,
Rózsaszálak a gyönyörűségek,
Miket egy őszi szél elhervaszt.
Boldog ki a rámért csapásokat 
Itt nemesen tűrve viseli 
S az élet hervatag virágait 
Az erénynek s észnek szenteli.

Halotti beszédet Sidó Sándor nemesócsai

28
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lelkész mondott fölötte a nagykeszi templomban 
Ruth I. 20 szövege alapján:

„Ne hívjatok engem Naominak, hanem hívjatok 
inkább Márának, mert igen nagy keserűséggel illetett 
engem a Mindenható/1 Mondhatom, jól választotta 
meg a teksztust.

Szegény jó anyám! halála napjáig nem tudta 
a mélyen lesújtó gyászt kiheverni. Sokszor hallottam 
őt még húsz év múlva is dalra kelni:

De mit töröm fejemet?
Hiszen nemcsak engemet 

Érdekelnek 
A gond, a sok bajok is,
Ily szomorún mások is 

Énekelnek 
Alig vagyon, ki oly nagyon 

Örülhessen,
Hogy néha ne keseregne 

Keservesen.

Mikor ezt dalolgatta, tudtuk, hogy szegény 
Lujza nénémet siratja.
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Visszaemlékezéseim Pápára.

M o ttó : Sokat szenvedtem én te benned, 
Mégis mindamellett 
Oly jól esik nekem,
Ha rád emlékezem.

Petőfi.

Az Öregharang.

I.

Írtam én már visszaemlékezéseket Pápára több, 
mint tiz év előtt is. Amit a feledés el nem törölt, 
akkor előadtam. De mostanában álmatlan éjszakáimon 
—| hogy az idő teljék, emlékezetem fiókjaiban 
kezdtem turkálni s találtam még azok fenekén 
elraktározva némely darabokat, miket érdemesnek 
tartottam előszedni s a penészből kitisztogatni. 
Kirakom most azokat a nyilvánosság asztalára. 
Vegye szívesen a nyájas olvasó.

Mint Ovidiust a szülőföldje vonzotta, úgy húz 
engem egy megmagyarázhatlan érzelem e városkához. 
Már kis gyermek koromban éreztem ezt, mely ha
sonlított a honvágyhoz s ha egy legátus, vagy 
szuplikáns-diák vetődött hozzánk Pápáról: oly
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tisztelettel néztem rá, hogy majdnem kezet csókoltam 
neki.

Mint minden falusi gyerek, úgy magam is 
bámultam és szerettem a harangokat s ha akkor 
kellett volna már pályát választanom: biztos, hogy 
én harangozó lettem volna. Irigyeltem e derék 
férfiú hivatalát s iparkodtam megnyerni barátságát. És
— bár annyira nem vihettem is —, hogy a harang 
húzását rámbizza: annyit mégis sikerült kikunyorál- 
nom tőle egyelőre, hogy mikor harangozott, a kötél 
végét megfoghattam, amely szívességét lopott kenyér- 
darabokkal honoráltam.

Hát még mikor bátyám nagy vakációra haza
jött s beszélte, micsoda rettenetes nagy harang 
van Pápán az öregtemplom egyik tornyában 1 Oh, 
hogy vágytam oda, hogy azt a nagy harangot 
megláthatnám 1

Midőn a nagy vakáció leteltével bátyámat 
Pápára visszavitték, ott rimánkodtam, kértem, sirva 
könyörögtem: vigyenek el engem is.

„El megyek Pápála, én is elmegyek Pápála, 
vigyenek el engem is Pápála!“

Már fennültek a kocsin. A kocsis megsajnált, 
leszállt az ülésből.

— No, jól van kis fiam. Elviszünk hát téged 
is. Hol van egy libaköltető-kosár, hozz elő egyet.

Előteremtettem a kosarat.
— De ebben rósz ülésed lesz ám; hozz egy 

nyaláb szalmát is ülésnek.



Szaladtam és téptem a kazalból egy jó 
csomót.

A gyeplő kezelője elkészítette kosaramban a 
jó ülést.

— No próbáld meg, lesz-e jó helyed?
Örömmel konstatáltam, hogy jó. Végtelenül

örültem s bizton hittem, hogy mostmár én is megyek 
velők Pápára; meglátom azt a hires nagy harangot. 
Hittem s oh! de boldog voltam. „Az embernek 
hite az ő menyországa,“ mondá egykor Kossuth.

— Hozzál kisfiam egy darab cérnát is, jó 
hosszút, hogy duplán vehessük; úgy majd nem 
kell félni, hogy elszakad.

Kihoztam egy egész gombolyagot.
A kocsi után odakötötte kosaramat a saraglyához.
— No, ülj bele. — Van-e jó helyed ?
— Van.
Ekkor ő is felült a helyére. Még hátra szólt, 

fogódzam meg jól a kosár szélében, vigyázzak, 
hogy ki nem essem.

Megvagdalta a lovait, a kocsi elindult, én 
pedig boné fide vártam, hogy a kosár is elindul
jon velem.

Bizony nem indult az. Már vagy 10 lépés
nyire haladtak, amikor pogány sejtelmem támadt, 
hogy most engem aligha le nem főztek . . .

És mikor észrevettem, hogy a cérna el van 
szakadva: egész iszonyatosságában tárult elém a 
szörnyű valóság! Itthon hagytak!! Végem van!
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Keserves sírásban törtem ki. Csuda, hogy 
a Dunának nem mentem, vagy a kútba nem ugrottam 
keserűségemben.

Ez volt első és legfájdalmasabb csalódásom 
az életben. Megrendült a hitem, az emberek iránt 
való bizodalmam. Kisgyerek voltam akkor, még az 
ábécét sem ismertem, nem tudhattam, hogy már 
Dávid király megírta egyik zsoltárjában: „Ne légyen 
bizodalmatok földi fejedelmekben. Egy emberbe se 
bízzatok . . stb. Búbánatomat növelte, hogy 
nénéim még ki is nevettek.

Hiszen otthon hagytak engem még többször 
is azután, de emberségesebb módon. Eldugták a 
sipkámat s pro forma még várakoztak is, mig 
megkereshetem.

— Eh, gyerünk! nem várhatunk tovább — 
mondták. Néném pedig korholt rendetlenségemért. 
Ha mindenemet a helyén tartanám, nem hagyo- 
gatnám el hol itt, hol amott, megtalálnám a helyén. 
Magam vagyok az oka, hogy itthon hagytak. Sipka 
nélkül csak nem vihettek el.

Ez a lecke nagyon jó volt nekem; rend- 
szeretetemnek ez lett a fundamentuma.

Máskor meg kis pajtásaimat bujtották fel, 
csaljanak ki a libalegelőre, vagy horgászni. Mire 
hazajöttem, hült helyüket találtam. Megszöktek tőlem. 
Ezt könnyebb volt elviselnem.

Nem tudom hogyan van, de az az Öregharang 
még ma is nagy vonzó erőt gyakorol rám. Ki ne
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nevessetek ezért, hiszen Schiller is legszebb költe
ményét a harangról irta. Aztán meg — szó, ami 
szó — Pápai Öregharang nincs másutt sehol, csak 
Pápán. Nem hallottam én oly lélekhez szóló 
gyönyörű harangszót sehol, csak Pápán. Mikor 
Gleichenbergbe jártam, többször kiszálltam a vonatról 
egy-egy napra, hogy az Öreg hangjában gyönyör
ködjem. A „Griff“-nek homlokzatán vettem ki szobát, 
kilátással az öregtemplomra. És midőn vasárnap 
reggel 8 órakor a toronyóra nagy kalapácsa a 
a nyolcadikat is elütötte: láttam ablakomból, mint 
feszülnek a harangkötelek, csikorogtak az állvány 
gerendái s az Öreg, mintha álomból ébredezne, 
megmozdult. Koronája köszöngetett felém, mindig 
mélyebbre meghajtva magát, mint egy imádkozó 
zsidó. Nyelve még mindig kötve volt, de midőn 
elérte a kilendülés kellő fokát: leoldották róla a 
kötelet és a harangütő némi tétovázás után rátalált 
útirányára s az Öreg bömbölve bocsátotta légi útjára 
a lélekrázó hangokat. Szivem nagyot dobbant, 
lélegzetem majdnem elállt. Mintha Kossuth-ot hal
lottam volna a czeglédiek előtt mondott monumentális 
beszédére rágyújtani, oly ihlettel hallgattam.

De csak akkor szép ám ez is, ha maga szól. 
Ha a kisebb harangok is belefecsegnek, locsognak, 
csilingelnek a szavába : attól borzadok. Társaságban 
sem szeretem, ha egyszerre többen beszélnek. 
Beszéljenek egymás után! mint az angolok. Ha 
képviselő páciens jött hozzám Gleichenbergbe, meg
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is kértem, hogy ezt a három paragrafusból álló 
törvényjavaslatomat terjessze az országgyűlés elé, 
csináljanak belőle törvényt:

1. §. Egy ember beszéljen csak egyszerre a 
társaságban.

2. §. Csendesen beszéljen, ne lármázva.
3. §. Akinek nincs mondani valója, ne mondjon 

semmit se.
Kár, hogy ilyen törvényünk máig sincs.
Szentpéterváron jártomban hallottam a hires 

Izsák templom harangját is. Szép volt, de a pápai 
Öreggel nem versenyezhet. Nagy Péter cár terén 
kószáltam, honnét kellő távolságból be lehetett 
látni a torony ablakán, épen mint Pápán. Egy 
bundakabátbá temetkezet muszka állt a nagy harang 
alatt, fején muffalaku óriás prémbőr süveggel és 
nem a harangot ráncigálta, hanem az ütőjét és 
döngette vele jobbról-balról a harang oldalát. 
Eszembe jutott Tarczy tanárunk mondása:

„Mindegy: akár a macskát csapjuk a falhoz, 
akár a falat a macskához — ugyanazzal a sebes
séggel; az eredmény ugyanaz lesz“. Igaza volt. A 
harang csak úgy szólt, mintha húzták volna. Pápán 
négy ember végzi azt a munkát, amit ez a muszka 
maga könnyedén megtesz. Tehát három embererőt 
nyer anélkül, hogy időt vesztene. Pedig úgy tanul
tuk a fizikából, hogy az erőnyerés időveszteséggel 
jár. Nem! Nem tanulok többet! ha már még a 
fizika sem mond igazat.
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De mennyi hálával is tartozunk annak a 
pápai Oregharangnak, akik valaha pápai diákok 
voltunk! Ő szabott határt tanáraink zaklatásainak 
s szurkolásunknak, midőn cenzúrával nyaggattak 
bennünket. Ő mondta ki a döntő szót: eddig! s 
ne tovább. Hát még azók, akik adósságaik kifize
tését is őrá bízták!

És hány éve szolgálja a várost! és az egy
házat ez a jó Öreg! anélkül, hogy nyugalmaztatá- 
sát kérte, vagy fizetésfelemelésért folyamodott volna. 
Még drágasági pótlékot se kért. — Nem is jubilált 
ebben a jubileummániás világban. Pedig a századik 
életévét is betöltötte már. Megjubilálhatta a pesti 
bérkocsis a 12-dik emberelgázolását, a csizmadia
inas huszonötödik felpofoztatását, vagy á szakácsné, 
mikor a tizedik baka előtt nyitotta meg a szerel
mét: Ő azzal nem törődik. Osztogathatják a királyi-, 
udvari-, belső titkos tanácsosságot, bárói cimet a 
sok liliputi embereknek; hijják őket nagyságos, 
méltóságos, vagy excellenciás uraknak: ez Őt mind 
hidegen hagyja. Azt mondja rá bölcs Salamonnal: 
„Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap 
alatt, hogy ime mindez csak hiábavalóság és a 
léleknek gyötrelme". (Prédikátor I. 14.) Ő a nagy!
— Százan együtt sem nyomnak ezek annyit a lat
ban, mint Ő egymaga. Akár termetét nézzük, akár 
mozdulatát vegyük, akár hangját halljuk, el kell 
ismerni, hogy a méltóságos cimre egy sem oly 
kompetens, mint Ő. Tudja, hogy ezek a cimkór-
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ságosok csak azért ágaskodnak, hogy másoknál 
nagyobbnak hazudhassák magukat. Az igazi nagy
ság nem szorul sem cimre, se ordóra, hogy észre
vegyék. Se Kossuthnak, se Deáknak nem kellett 
ilyen cifraság. Ezeknek a cime „Öreg Úr“ volt. Az 
övé: „Öreg harang'1.

Sokféle szolgálataiért fizetést nem kér; ingyen 
teszi azokat. De már a halottak elparentálásáért 
kiszabott diját megköveteli. Ezt se maga költi el. 
Lakbér fejében elveszik tőle.

Iskolát is alapított. Hogy a vagyonbukottak, 
kézre nem került csalók, kasszával megszökött 
Kecskeméti Győzők és Bájer Bajor Lajosok helyett 
ki legyen a fizető: azt megtanulni a többi öreg
harangok is az Ő iskolájába járnak. Eljárását a 
Kúria is helybenhagyja.

Magas állásánál fogva is megérdemli, hogy 
tisztelettel respektálják.

De vonz engem maga a kies fekvésű városka 
is, benne barátaim s azok a jó kálvinista tanárok, 
akikre ha visszagondolok, úgy beleélem magam 
ifjúkori vidám hangulatomba, mint az a Vas Gere
bennél említett iró beleélte magát tárgyába s any- 
nyira együttérzett azokkal, akiket leirt, hogy mikor 
a déli harangszó grófon kap ta : aznap nem tudta 
megenni a gombócot. Ha kedvetlen vagyok, csak 
a pápai barátaimra kell gondolnom, képzelni, hogy 
köztük vagyok; hangulatom mindjárt javul. Ha ét
vágyam hiányzik: elég a pápai konviktusra gon
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dolnom, azonnal megéhezem. Nem volt nekem 
soha annyi és oly jó étvágyam, mint Pápán s 
jobban Ízlett a tókertekből lopott karaláb és sárga
répa, mint most a pesti vásárcsarnoknak bármelyik 
drága csemegéje.

„Hatalmas mester a szükség, becset ád a 
silány dolgoknak is“ — mondja Lear király.

II.

1852. nyarán hivatta apám a szabót, vegyen 
rólam mértéket. Leakasztotta a szurdikbeli fogasról 
ócska zöld posztó bundáját s konzíliumot tartottak: 
hagyott-e meg a moly annyit, épet, hogy belőle 
nekem egy téli kabát kikerülne? A szemle elég 
jól ütött ki. Megalkudtak. Készült számomra a
staférung. Az őszön visznek Pápára. Bátyám pedig 
készített elő Bocsor grammatikájából a latin nyelvre. 
Naponkint feladott nehány latin szót s hetenkint 
egy-egy deklinációt.

— No most már fordíts. És én fordítottam 
egy levelet. Azt hitte, viccelődöm s pofon vágott,
hogy ne fordítsam el a könyv levelét, hanem for
dítsam le magyarra. (Tudtam is én akkor mi az a 
fordítás ?)

Sok bajjal, törődéssel megtanultam szajkó
módra az öt deklinációt és hozzávaló szavakat a 
gyakorlatokból. Vesztemre. Mert Pápán aztán igen 
jól ment minden s latin tanárom azt hitte, láng
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eszű vagyok s egyre-másra irta be nekem a kitűnő 
kalkulusokat. De bezzeg! mikor az előleg hozott 
készletem elfogyott! . . . Azt hitte, szorgalmam 
csappant meg; elővette legjobb taneszközét s osz
togatta nyakam közé a nádpálca csapásokat s kap
tam tőle a csekély és rossz kalkulusokat. Hanem 
én is csakhamar észbe jöttem. Latin leckére fel
öltöttem bundakabátomat s bárhogy püfölt, moso
lyogtam magamban a naivságán, ha azt hiszi, hogy 
nekem fáj.

H ej! nehéz napok voltak azok nekem. Hozzá 
még meglepett a honvágy, amely eltartott két hétig. 
Nem bírtam tanulni, mindig ríttam. Ezért meg hol 
a tanár, hol a bátyám vert meg. Rossz doktorok 
voltak, nem ismerték fel bajomat.

Hanem csodálatos! rívó kedvem egyszer csak 
elmúlt. Nem ríttam többet s kezdtem beletörődni 
az igába. Tudtam tanulni. Jól tanultam.

Nemes Sárközy József asztalosnál laktunk a 
Fazekas-utcában. Szobánk nem sokkal volt nagyobb, 
mint egy 11. osztályú vasúti kupé. Bútorzata volt: 
égy ágy, melyben én háltam bátyámmal; egy kes
keny, szalmából font nyoszolya, Czirók János nyug
helye; egy asztalka az ablaknál és egy szék. No 
meg egy vaskályhácska az ajtó sarkánál és a mi 
hozományunk: két láda. Egyik a Cziróké, a másik 
a miénk, amikre — ha vendégünk jött — le is 
ülhettek. Volt itt még két udvari diákszoba; egyik 
négy, a másik két diákkal megtöltve. Tehát: kilencen



40

e háznál. Ide szoktak összeverődni a közelben 
lakó diákok is. És mert egyik szobában sem fértek 
volna el annyian, az udvaron tanyáztak, vicceltek, 
tréfáztak, dévajkodtak kedélyesen. Majd egy-egy 
összhangos (kvartett) dalra rágyújtottak s énekeltek 
oly szépen, hogy megtelt a szivem gyönyörűséggel. 
Különösen mikor a „Rabló-dal“-t énekelték:

„Életünk vidám és független" stb.
Bátyámnak hatalmas basszus hangja volt. 

Midőn a Rabló dalból a szólót énekelte:
„Megállj! Kiáltunk elő ő ő ő ő.“
Megálltak az utcán járók is hallani a közismert 

hires basszistát.
Érettségi vizsgája után kérdezte tőle Tarczy 

tanárunk:
— Mi pályára szándékozik ön menni ?
— A papi pályára. így kívánják szüleim.
— Szegény tatár! és sajnálkozva ment odább.
Hányszor hitták, csalták a színészek Pestre!

menjen az Operához, mert hangja mellett még ki
tűnő mimikus és előadó is volt; tudják kortársai, 
akik ismerték. Nem mert nekivágni. Nem volt bá
torsága bárkáját a szabad oceánon, az élet tenge
rén a 20000 forinttal kecsegtető Operaszínház felé 
irányítani. Megijedt a szédítő szerencsétől. A bizo
nyos kicsinyért mellőzte a bizonytalan nagyot. így 
Thalia papja helyett lett Jézusnak szegény szolgája 
300 forint fizetéssel Madban, ahol bodzafán terem 
a bicsak. „Hét szükesztendő" múlva Patasra válasz
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tották meg, majd meg szülőfalunkban, Nagykeszire. 
Hiába adta neki az Úr a talentumot. Elásta falun. 
(Igazán szegény tatár.)

Egyik délután szokásuk szerint dévajkodtak 
az udvaron 10--12 diák. Az utcán rongyász zsidó 
sipolgatott. Jókor jött. Egyik múzsafinak éppen 
tűre, cérnára volt szüksége: behívta. A sadduceus 
bejött, letette rongyos zsákját s feltárta karkosará
ban hordott portékáját. A diákok körülállták, néze
gették, vizsgálták árucikkeit. A zsidó csak a porté 
káját őrizte Árgus szemmel, sípjával nem törődött, 
amely hosszú madzagon lógott gomblyukához kötve.

E közben oda ment a házikutya, körüljárta a 
diákcsoportot, csóválta a farkát és csapkodta vele 
azok lábaszárát. Egyik diák a sípot vette kézbe, 
nézegette. Pajkos gondolata támadt. A sípot eltün
tette, a kutyára oktrojálván az orgazda szerepét. 
Az eb hangosan tiltakozott ez ellen, menekülni 
próbált s rángatta a sip madzagát. E láíványra 
elementáris erővel tört ki a diákseregből a neve
tés, amitől a kutya úgy megijedt, hogy nagyot 
ugrott, minek következtében a sip előkerült s e 
pillanatban még füttyentett is . . .  ! Ez uj rohamát 
idézte elő a nevetésnek. Földhöz verték magukat 
a nevetéstől.

A zsidó nagyon restelte a történt dolgot, 
összeszedelőzködött s boszusan távozott. Az utcán 
megtörülgette hangszerét s a harmadik ház előtt 
már oly vígan fújta, mint azelőtt. Hogy hova fajult
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ennek hallatára a nevetés e harmadik rohama: 
nincs toll, mely azt le tudná irni. Hárman bele- 
betegedfek a kacagásba, oldalnyilalást kaptak.

E példátlan kacagást a kutya nem tudta mire 
vélni. Azt hitte ő ellene főznek valami ujabb 
komplottot. Hátra szaladt s a deszkakerítésen át 
kiugrott a másik utcára, az Árok-utcára. Nem 
merészelt sötét este előtt haza jönni.

Másnap, amint az udvarban meglátták, újra 
kezdődött a nevetés. Az orgazdaviselt (ad normám 
katonaviselt) állat behúzta a farkát, az ólába bujt, 
onnan vicsorította fogait s morgott.

III.

Kedvelt tanárunk volt az 5C-es években Pápán 
néhai jó Kotasz István. A gimnáziumban vallástant 
tanított, a teologián görögöt és zsidót. E nyelveket, 
de még a latint is oly tökéletesen beszélte, akár
csak a magyart. Előadása világos, vonzó, élvezetes 
volt, mert tudta élccel fűszerezni, a figyelmet lekötni 
és ébren tartani.

Zsidó régiségtani leckén elmondta, mily fény
űzők voltak a régi zsidók. Különösen az asszonyaik. 
Mily hallatlan drága indiai szövetekből varratták 
ruháikat. Leírta gyémánttal, zafírral, karbunkulussal, 
opállal díszített mesés áru öveiket, karpereceiket, 
hajdíszűket, gyűrűiket papucsaikat.

— Mit gondolnak önök, mikor egy előkelő
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zsidó asszony e ruháiba felöltözött s kápráztató, 
ragyogó ékszereit magára vette: mit érhetett? . . .

(Azt tartom -  mondá lassú hangon — megért 
50 krajcárt.) Tanítványai majd megbomlottak, úgy 
nevettek. De szerették is ám úgy, hogy tűzbe 
mentek volna érte.

A legszélső fösvénységig takarékos volt. Az 
elhajított szivarvégeket az utcáról is fölszedte, 
otthon megvágta s két krajcáros gipszpipájából 
szíttá.

Végtelenül szerette a dalt, a kántus kvartett 
énekét. Többször meghitta magához vacsorára a 
dalárdisták jobbjait, rendesen nyolcat. Gazdag 
vacsorát hozatott a Griffből, jó somlai bort s 
miután jóllaktak: „No gyerekek, most már énekel
jetek." Ő pedig örömittas arccal hallgatta. Ez volt 
az ő fényűzése. Majd odaszólt bátyámnak:

— Leksim! énekeld el nekem a skálát.
És bátyám elénekelte neki a skálát. Hangja 

a háztető magasságától leszállt a pince fenekéig 
s a legmélyebb hangja is oly tisztán búgott, mint 
az öreg harang.

Kotasz bátyánknak csak úgy ragyogtak a 
nagy szemei.

— Leksim! hol vetted ezt a hangot? Nem 
bölönbikát nyeltél el ? (ipsissima verba).

Nem tudom, mi baja lehetett a tanártársaivá!, 
Kerkapoly követelte a püspöktől, hogy csapja el 
Kotaszt.
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— Hm, — felelt az öreg ur. Könnyű magának 
azt mondani, hogy csapjam el Kotasz Istvánt: 
de honnan vegyek aztán másik Kotasz Istvánt? 
Bizony, olyan másik tanárt az országban sem talált 
volna. Tanárnak többet ért Kerkapolynál, bármilyen 
nagyeszű volt is ez.

1851-ben Deák Ferenc látogatóban volt 
Dákán, özvegy Batthyány Lajosnénál. A diákok 
megtudták. A dalárdisták összebeszéltek. Alkonyat 
után kiballagtak a közelfekvő Dákára. Olt a világitó 
ablakok alatt csendben felálltak s rázendítették a 
dalt:

Hazádnak rendületlenül! . . .
Deák kinyitotta az ablakot, oda állt, onnan 

hallgatta a gyönyörű éneket. Ebben érvényesült 
legjobban bátyám mély hangja.

Igen kedvesen lepte meg a nagy hazafit e 
gyöngéd figyelem, úgy a grófnőt is. Lejött hozzá
juk megköszönni a megtisztelést s mondott nekik 
hazafias, biztató, buzdító beszédet.

— Sötét idő borult ránk. Most nem tehetnek 
önök a hazáért semmi mást, mint hogy tanuljanak. 
Szerezzék meg maguknak a tudás fegyverét, mert 
a környező idegen fajú népek közt csak művelt
ségűnk által tarthatjuk fenn magunkat. Szeressék 
a hazát s legyenek hozzá hivek rendületlenül. Isten 
áldja meg önöket.

Ilyen formán szólt hozzájuk s mindegyikkel 
kezet fogott.
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A Deáknak adott dákai szerenád után nagy 
hire lett a pápai diákok dalárdájának. Messze 
földre elvitték őket nevezetesebb családok halott
jainak temetésére. Elvitték Baracskára is az 1848-iki 
országgyűlés elnökének Pázmándy Dénesnek vég
tisztessége megadásához. Deák kivánatára tették 
ezt. Ott volt a nemzetnek szine-java; ott volt 
Vörösmarty is, akit Deák előre figyelmeztetett a 
dalárda basszistájára.

Az ácsi születésű Fehér Péter volt a kántus 
praesese. Elkövetett mindent, hogy az előadandó 
énekek jól menjenek. Ma is fülemben cseng, amint 
a bátyám lakótársunkkal Czirókkal együtt tanulták 
a szakmájukat kis szobánkban:

A halálnak éjszakája 
Őt nem adja vissza m á r !
Mert az élet véghatára 
Át nem léphető határ.

Fehér Péter, aki pár év múlva tanár lett 
Kecskeméten, büszke volt a dalárdájára, különösen 
pedig a páratlan basszistájára. El is vitte magával 
utitársul szuplikációba a baranyai Spártába s hival
kodott vele. Bátyám elfogadta a meghívást, ámbár 
nem mondhatom, hogy a gyalogolást valami külö
nösen szerette volna. így kerültek Nyékre Fehér
megyében. A rektor hajlékában pihentek, beszél
gettek, midőn váratlanul kinyílik az ajtó s belép 
hozzájuk Vörösmarthy Mihály! . . . A rektor be
mutatta vendégeit: „Fehér Péter pápai teologus és



46

a'dalárda? praesese; ez pedig Závory Elek a dalárda 
hires basszistája, — szuplikáns diákok".

Hallottam hirét uramöcsémnek Deáktól, de 
a hangját is hallottam Pázmándy temetésekor. 
Igazán, hatalmas hangja volt.

Produkálnia kellett magát Vörösmarty kívá
natéra; Duettben elénekelték:

Igyál! Igyál!
Éljen a bor és a lyány!
Bachus vidor fia 
F e l ! hajtsd ki kelyhedet 
Dalolj piros leányt, bort 
És szerelmeket.
Ez élet oly rövid 
És oly örömtelen;
Bú zsarnokoskodjék-e hát 
Árva sziveden ?
Le onnan vad tirann !
Pokolra most veled!
Vigság ’s zajgó öröm közt 
Teljék most életed.
Fel hát vidor barát!
Jövőn ne törd fejed 
Dalolj piros leányt, bort 
És szerelmeket.

Meg kellett ismételniök e dalt Vörösmarty 
kívánatéra!1

— Rektram! — szólt a nagy költő, — hozas
son egy kis pálinkát; (sic!)

A rektor hozatott pálinkát. Kis pohárkákba 
töltöttek, s kocintottak.



47

Fehér Péter amint megizlelte, megismerte, 
hogy ez nem egyéb, mint komisz törköly. Pát- 
hosszal felkiáltott:

Dicső költő fiadnak Hunnia 
Kocsisgugyit engedsz-é innia ?

A költő fanyar mosollyal elfordult. Talán 
szegénységére gondolt. Nemsokára távozni készült.

— Ne menjen urambátyám, mig a skálát meg 
nem hallgatja, — szólt Fehér Péter. — Elek! éne
keld csak el a skálát urambátyámnak. Elénekelte. 
Mély hangja úgy zengett, búgott, mint az orgona.

Vörösmarty bámult. — Mi pályára készül 
uramöcsém ? kérdé.

— A papi pályára.
— Miért nem megy Pestre az Operához ?
— Szüleim akarják, hogy pap legyek.
Szánalommal nézett r á ; gondolhatta: ez is

egy szegény pályatévesztett ember.
A csillagokban van megirva végzetünk.

IV.

„Csufondáros nép vagyunk" — irja Teleki 
Sándor. Különösen a falun letelepült zsidó el nem 
kerülheti, hogy valami csufnevet ne akasszanak a 
nyakába. A Teleki falujában Koltón a zsidajukat 
„Pulykazsidónak" nevezték el; az én szülőfalumban 
Nagykeszin az egyiket „külüfejünek," a másikat 
„medvének". Aranyoson a szegény rongyszedő Mó- 
zsit „kutyafejü rongyász“-nak; a tanyi korcsmárost
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„Halálnak". Igaz, hogy ábrázata nagyon hasonlított 
a halálfejhez.

Egyik nyári vakáció alatt átballagott a bátyám 
Tanyra Szigethy Lacihoz, testi-lelki barátjához. 
Megtudták ezt Kocsi Lajos és Czirók János iskola- 
társai, szinte tanyi fiuk s azok is odajöttek. 
Szigethy Laci odasugott az anyjának, kerítsen vala
honnan egy forintot.

A szegény öreg özvegyasszony elindult a 
cserkészetre s talált jó embert, aki kölcsönözött 
neki egy forintot. Hanem ennek a forintnak szo
morú vége lett.

Laci elővett egy pintes üveget, markába nyomta 
a szolgálónak a forinttal együtt.

— Eredj a Halálhoz, mondd, hogy adja tele 
borral. Megmondd, hogy a jobbikból adjon, mert 
vendégeim vannak.

A leány elment, de csakhamar az üres üveg
gel tért vissza. A Halál nem adott bort.

— Hát a forint hol van ?
A Halál ott fogta. Azt mondta, ezt ott fogja 

régebbi tartozás fejében. Tessék pénzt küldeni újra, 
akkor ad bort.

• Eredj vissza, mondd meg neki, ha nem 
ad bort, tüstént adja vissza a forintomat!

A leány elment, de bizony csak bor és forint 
nélkül tért vissza: a Halál nem adja vissza a 
forintot.

Erre a bátyám elénekelte:



A Halálnak éjszakája
Ő-ő-ő-t nem adja vissza m á-á-r!

Elementáris erővel tört ki belőlük a kacagás* 
még a könnyeik is kicsordultak a nevetéstől.

Harag, bosszúság egyszerre agyon volt csapva, 
kicsapongó jó kedv foglalta el a helyét.

„Mint az aranyalma az ezüst rostélyokban, 
olyan az alkalmatoson mondott ige“ (Példabeszédek 
XXV. 11.)

Ezzel eleget tettem a kálvinista halotti ének 
amaz intelmének: „Élőka halálról megemlékezzetek!“ 
Emlékezzünk meg egyúttal az aranyosi zsidóról, 
Mózsiról is, a „Kutyafejü“ rongyászról, annyival 
inkább, mert az állati és emberi hangok történeté
ben unikum az, amit egykor tőle hallottam. Idegeim 
még ma is izgatottságba jönnek, ha rágondolok.

Bátyám egylovas kocsiján jöttünk Komárom
ból. Az országúton Aranyos és Ekel közt szemközt 
egy szénával megrakott kocsi. A gyeplő kezelőjé
nek úgy a lapos tetejű sapkája, mint képének 
tipusa mutatta származását. Háta mögött hason- 
fekve élvezte a szénáskocsi ringatását egy hozzá 
hasonló öltözetű férfiú, aki a mi kocsink zörgésére 
felébredve fölütötte fejét. Rögtön felismertem benne 
az én Sadduceusomat, akitől gyerekkoromban egy 
jó darab kenyérért kis fatrombitát vettem.

— Nini, ez a Mózsil
— Az ám.
Elhaladtunk mellettök.
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Ekel alatt ismerős embert találtunk. Szánto- 
gatott. Éppen akkorra ért a barázda végére, amikor 
oda jöttünk. Bátyám szóba állt vele.

Egyszerre Aranyos felől kétségbeesett jajkiál
tásokat hallánk. Figyeltünk. Kis vártatva feltűnt az 
ember, ki az országúton szaladt felénk. Kiáltott, 
amint csak birt. J a j! ja j! ja j! Felismertük végre, 
hogy ez a mi Mózsink.

Hallottam oroszlán orditását, elefánt trombi
tálását, vad medve rémes bőgését Erdély renge
tegeiben ; egyiknek sem volt idegeimre oly hatása, 
mint ennek az embernek orditozása. Így bőghetett 
Marziász, midőn Apollo bicskával nyúzta bőrét. 
Szentül hittük, hogy rablógyilkos elől menekül, aki 
a kocsisát már megölte, a szénáskocsit elrabolta. 
Reszkettünk az izgalomtól.

Vagy 300 lépésre volt már tülünk. Bátyám 
odakiáltott: mi baja van ? Mózsi ereje fogytán volt 
már, meglassította futását s egyre csak jajgatott. 
Bátyám újra rákiáltott: mondja már mi baja van? 
De csak jajjal felelt. Végre odaért hozzánk.

Bátyám már dühösen kérdezte: „Mondja már 
mi baj ?

— Ja j! ja j! Elveszett a butyrom !
— Hol veszett el ?
— Tanyon még meg volt. A bátyám felcsalt 

a szénás kocsijára, nem vettem észre, hogy le- 
rázódott.

— No csak hamar üljön fel.
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Bátyám hajtotta, vágta a lovat. Haladtunk, 
mint Illyés a tüzes szekéren. Elértünk s elhagy
tunk már három üres kocsit. Feltűnt előttünk a 
negyedik is, Márokháza táján. Azt is utolértük.

Három paraszt legény ült a kocsin. Amint 
felismerték Mózsit, nevettek.

— No Mózsi, meg voltál ijedve ugy-e?
Megálltak. Mózsi mint a szöcske, úgy ugrott

le a kocsiról s rohant a másik kocsihoz, melynek 
fenekén a batyuját pillantotta meg.

Mint a macska a verebet, úgy kapta ki batyu
ját a kocsiból s vadul forgatta szemeit.

A parasztok tovább hajtottak. Bátyám még 
pihentette agyonhajszolt lovát.

— Mi van abban a butyorban ? — kérdé
Mózsitól.

— Rongy.
— Mennyit érhet?
— Megér 30 krajcárt.
Bátyámat elfutotta a méreg. Hát ezért haj

szoltam én agyon a lovamat!?
A Mózsi ravaszul mosolygott. De már erre 

nem állhatta meg, hogy feléje ne suhintson a 
kocsiostorral.

— Ne bántsd, — csillapitám — nagy kincs
annak az a 30 krajcár.

Egész Patasig azon évődött, hogy lefőzte a Mó
zsi. Azért kiáltozott oly keservesen, hogy szánalmat 
keltsen s ingyen fuvart butyrának keresésére. Elérte 
célját. _________



Csokonai Martoson.

Hejh te kis falu, ott a Nyitra partján! Nem 
tudod, nem emlékezel már, mily szerencse ért, 
minő üstökös csillag látogatott el hozzád ezelőtt 
vagy 110 évvel. Vájjon áll-e még a ház, a rektori 
lak, a melyben vendégül fogadta öregapám a hal
hatatlan poétát, Csokonai Vitéz Mihályt? Nincs 
már élő ember kívülem, az egykori szives vendég
látó rektor 70 éves unokáján kívül, aki erről tudna. 
Az irodalomtörténet se tud. Mégis ne vesszen el 
emléke annak a néhány napnak, melyet Csokonai 
ott töltött s amelyet családunk szóhagyományként 
őrzött meg és amelynek utolsó őrzője már csak 
magam vagyok.

Én még láttam azt az öreg házat 1853-ban s 
találtam élő embert, — az öreg Jóba Józsefet, — 
aki öregapámat, Oroszi Nagy Mihályt jól ismerte. 
Ennek a jó öregnek az apja hozta ki Komáromból 
Martosra a nagy költőt, kinek megjelenése határ
talan örömmel töltötte be a szerény, alacsony, — 
mestergerendás tanítói lakot.

Öregapám pataki diák korában ismerkedett
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meg és kötött sirig tartó barátságot Csokonaival, 
ennek folyománya volt a martosi látogatás.

E baráti viszony megvilágítására némely dol
gokat el kell mondanom öregapámról, amiket a 
szóhagyományból róla tudok.

Az ő neve tulajdonkép Oroszi Mihály volt. 
Apjáé és öregapjáé: Nagy Mihály. Ezt a nevet a 
család egy drámai eset miatt vette fel.

Az első Nagy Mihály, aki a kis oroszi és 
nagy oroszi Oroszy nevét a Nagy-gyal cserélte föl, 
Kis- és Nagy-Oroszinak földesura volt. Szivvel- 
lélekkel buzgó kálvinista. Akkor is a templomban 
volt és hallgatta papja prédikációját, mikor jöttek 
a katolikusok templomi zászlókkal, élükön a plébá
nos egyházi ruhában, kezében az oltári szentség
tartóval, hogy a templomot a kálvinistáktól el
vegyék. A templomajtó nyitva volt, bejöhettek.

Amint az én ősöm meglátta a papot: határ
talan dühbe jött. Fölugrott a pádból, kirántotta 
kardját s rohant a plébánosnak. Ez fölemelte k a r
ját és a szentségtartóval védekezett. Oroszy Mihály 
pedig úgy levágta a kezefejét, hogy az szentség
tartóstul a földre hullott, még össze is tiporta 
sarkantyus csizmás lábával. A megrémült katoliku
sok ahányan voltak, annyifelé futottak.

E szörnyű tett után tudta, hogy pallos vár 
rá, úgy eltűnt, hogy többé semmit se hallottak róla.

Zsolcára menekült, mint anyámtól és nagy
bátyámtól, néhai Oroszi József siómarosi lelkésztől



54

hallottam, Zsolcán Vay Ábrahámnál talált menedé
ket, valami ispán-féle állást kapott és mivel szálas, 
nagy termetű ember volt: az Oroszy helyébe föl
vette a Nagy Mihály nevet. Birtokát elkobozták s 
a leleszi káptalannak adták. Ennyi a szóhagyomány.

Öregapám — az egykori martosi rektor — 
igen eszes, élces és jó társalgó volt. Mikor a gyallai 
urak felismerték e tulajdonságait, nem volt többé 
mulatság, társas összejövetel és különféle ürügy 
alatt rendezett trakták, amelyekre Oroszi Nagy 
Mihályt a közeli Martosról át ne hozatták volna. 
Boldog világa volt akkor a földesuraknak. Adót 
nem fizettek, a jobbágy ingyen dolgozott, egyéb 
feladatuk nem volt, mint a beadott termést elköl
teni. És ha lehet: vidáman elkölteni. Salamon király 
bölcsesége nélkül is tudták, hogy „a vidám elme 
jó orvosságot csinál, a szomorú lélek pedig meg- 
szárasztja a csontokat". Azért az olyan embert, 
aminő öregapám volt, nagyon megbecsülték.

Hintó állt meg a martosi rektoriak előtt. 
Konkoly Miklós öregapjának a hintaja volt. Az 
urasági huszár leszáll, bemegy s átadja az üzenetet:

— Tisztelteti rektramat a tekintetes ur, kéreti, 
tessék átjönni hozzá ebédre. Itt várja a hintó.

— Mondd meg fiam az uradnak: köszönöm a 
szívességét, most nem mehetek, mert nekem is 
vendégem van: ehen ez az ur!

Az inas elment, de idő múltán újra jött:
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— Tisztelteti rektramat a tekintetes ur, hogy 
hozza el magával a vendégét is.

Mit tehetett öregapám? kérdé Csokonait:
— Elmenjünk, Miska ?
-- Hogy ne mennénk! Szives örömest ment, 

kivált mikor megtudta, minő társaság vár rájuk, a 
Konkolyak, Petrovics, Lénárt és az Ordódyak 
Bagotáról.

Hiába próbálnám leírni, milyen örömmel 
fogadták őket, mikor öregapám bemutatta Csokonai 
Vitéz Mihályt. Boldog volt, aki előbb ölelhette 
csókolhatta Csokonait, öregapámat pedig azért, 
hogy őt idehozta.

A cselédek szemüket, szájukat tátották, ki lehet 
ez uj vendég? Soha nem látták, hogy valakit ily 
melegen fogadtak volna. Hát még mikor megtud
ták, hogy poéta! Akkor néztek csak nagyot!

Abban az időben a poétát olyan garabonciás 
diák-félének tartotta a nép, akit „magok közt csúfra 
emlegetnek" — mint a Tihanyi ekhóhoz irt versben 
panaszolja Csokonai. Különösen a szobaleány nagy 
respektussal volt iránta, félt tőle. De mikor látta, 
mily vidám és jóképű ember, bátorsága megjött s 
meg is kérdezte:

— Igaz-e, hogy maga poéta ?
— Az vagyok, szentem, ha nem bánja.
— Nem hiszem. Ha poéta volna, akkor verset 

is tudna mondani.
— Hogyne tudnék.
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— Mondjon hát, ha tud.
Erre mondott neki egy-két sorból álló verset, 

amitől a Zsuzsi úgy elszaladt, hogy nem mert 
hazajönni, amig Csokonai ott mulatozott. Dehogy 
várta meg a folytatását!

Az Olympus hajdani lakói nem mulathattak 
jobban, mint Csokonai és öregapám társaságában 
a gyallai és bagotai urak. Egyre-másra hívták ven
dégségbe őket. A sok kínálás-koccintás következté
ben Csokonainak néha nagyon is megoldódott a 
nyelve s kezdett trágár lenni. Ilyenkor improvizálta 
azt a verset is, mely igy kezdődik:

„Gyöngyöm, gyöngy, violám,"

amelynek folytatását nem tűri meg a papiros. Ezt 
ma már csak pajkos diákok mutogatják egymásnak 
kéziratban s vihognak rajta.

Öregapám váltig kérte Csokonait, ne igyék 
annyit.

— Meglásd, Miska, sirba dönt az ital, ha oly 
mértéktelenül iszol. — Akkor már köhögött is.

— No, nem bánom. Nem iszom többet. Rám 
nézve Bakhus meghalt. Rendezzünk illő temetést, 
adjuk meg neki a megillető tisztességet s üljük 
meg a torát.

Öreganyám halat főzött és sütött. Bőven adta 
ezt a Nyitra vize s adja ma is, s mig ez elkészült: 
ravatalnak egy hosszúlábú zsámolyszékformát állí
tottak a szoba közepére (folyóvizmelléki helyeken
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mosószéknek hívják), leteritették lepedővel, két 
gyertyát tettek rá s ezek közé két pintes üveget 
tele borral, letakarták fekete selyemkendővel. Egy 
darabka papírra írták: BACHUS. Meghalt anno: 
ekkor s ekkor s ezt odatüzték a kendőre.

Öregapám kiénekelte, Csokonai pedig gyász- 
beszéddel elparentálta Bakhust. A ravatal helyére 
a halotti szertartás után behozták az asztalt, meg- 
teritették s elköltötték a gyászlakomát.

Az egyik pintes üvegben még maradt félliternyi 
bor. Ezt öregapám az ajtó mögött levő vakablakba 
tette a többi üres üvegekhez.

Lefeküdtek.
Éjszaka zörgésre ébredt föl öregapám. Csokonai 

a maradék bort kutatta a vakablakban s az üvegek 
egymáshoz verődtek.

— Ki az ? Miska, te vagy ? Mit csinálsz ?
— Barátom! — szólalt meg Csokonai — nem 

tudok aludni. Bachusnak a lelke kisért. (Saját 
szavai).

És leeresztette torkán a megmaradt bort.



Mikszáth GlEichenbergbsn.

Eltemették a boldog embert. Negyven éven át 
tündöklőit a nemzeti dicsőség egén s midőn annak 
zenithjére ért: akkor tűnt el, mint egy szétpattant 
meteor.

Irigylésre méltó életpálya volt az övé. Szeretve 
végső lehelletéig, útja virággal behintve ragyogó 
irói pályáján s megérte azt a feledhetlen piros 
pünkösdöt, aminő embernek még nem adatott soha. 
Sajnos, a pünkösdből pünkösdi királyság lett.

Még a halál is gyöngéden bánt vele. Oly 
szelíden nyúlt hozzá, midőn lezárta szemeit, hogy 
semmi fájdalmat nem okozott neki. Mint az édes 
anya szeretett gyermekét, úgy altatta el őt.

Jókai mondá Petőfiről: „Azt mondják, szép 
halál a csatatéri halál. Én azt m ondom : a Petőfi 
halála jó halál volt. Akkor halt meg, midőn dicső
sége legfényesebben tündöklött, mikor ő legnagyobb 
volt. És minél messzebb távolodik tőlünk, ő annál 
nagyobb lesz; mig mi, akik életben maradtunk — 
hova-tovább tolnak bennünket éveink: annál kiseb
bek leszünk."



Én is azt m ondom : a Mikszáth halála jó halál 
volt. Bár ilyen lett volna a Jókaié is.

Ne panaszkodjunk hát a veszteség miatt, amely 
az ő elhunytával nemzeti irodalmunkat érte; ne 
legyünk telhetetlenek. Köszönjük meg inkább a 
magyarok Istenének, hogy oly hosszú időt engedett 
érnie, amely alatt annyi kincset szerezhetett és 
hagyhatott örökségül nemzetének.

*

Gleichenbergben ismerkedtem meg vele. Eötvös 
Károly előre jelezte jövetelét és hogy hozzám fog 
fordulni orvosi tanácsért. Nem örültem e hírnek. 
Féltem, hátha gyógyithatlan baja lesz? Az olyan 
bajok kezelése pedig csak professzoroknak s hires 
orvosoknak való, ha az a páciens illusztris. Őket 
nem hibáztatják, ha betegük meghal, de a kishirü 
orvosból könnyen és könnyelműen csinálnak bűn
bakot.

Nagy aggodalom szállt rám, midőn gégetükör
rel is megvizsgáltam. Gégéjén sebeket találtam s 
az ilyenek a legtöbb esetben vészt jelentenek. 
Hogy ilyen-e az ő baja, egyelőre nem volt meg
mondható.

Bejárattam hozzám minden nap s az ásvány
víz használatán kívül tannin-jodol porbefuvásokat 
alkalmaztam.

De volt az ő gyógyulásának egy nagy aka
dálya, amit el kellett hárítanunk. Sok ismerősre
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talált Gleichenbergben, akik szerették volna élő
szavát is hallani: vájjon a beszéd is oly édesen 
folyik-e ajakáról, mint tollából az irott sorok? El 
kellett őt szigetelnem s hallgatásra bírnom.

— Jól tudom — mondám — százszor érde
kesebb dolgokat mondhatnál, mint amit tőlem hal
lasz, de a te gégédnek pihenni kell, anélkül nem 
lehet gyógyulásod. Azért engedd, hogy én beszéljek.

Nagyfontosságunak tartottam betegeimnél a 
vidám hangulatot. Petőfi Bozt tartá legjobb Írónak, 
mert ő okoz irataival legtöbb jókedvet. Beöthy 
Zsolt Jókai összes müvei közt a „Kedves atya
fiakat" tartja — rövidsége dacára — a legjobbnak, 
mert ennek lehet legtöbbet nevetni. Marx göttingai 
orvostanár mondja: „Az olyan adomák, melyek 
gyakori megnevettetés által gyógyulást eszközölnek, 
csak úgy megérdemelnék, hogy a matéria mediká- 
hoz csatoltassanak, mint a legjobb receptek." Azért 
legfőbb törekvésem Mikszáth gyógyításánál oda
irányult, hogy őt derült hangulatban tartsam. És a 
derült hangulat és hallgatás a Mikszáth gyógyítá
sánál — mint segítő eszköz — kitünően bevált.

Feledhetetlenek előttem azok az órák, amiket 
az ő és családja körében eltöltöttem. De azok let
tek ő neki is. Kezdte megkedvelni előadásaimat. 
Utóbb úgy rámkapott, hogy este is bejárt hozzám 
vacsora után vagy odahozatta vacsoráját a szo
bámba. Vele jöttek neje és két kis fia is.

Lefeküdt a divánra.
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— No doktor, beszélj.
A kis gyerekek is feszült figyelemmel hall

gattak s mulattak. A négy éves kis Berci el is 
nevezett mesecsászárnak. E czimre büszkébb vol
tam, min/ doktori címemre. Hizelgett hiúságomnak, 
hogy be&Lédemmel Mikszáthot mulattatni tudom.

Sohasem múlik el emlékezetemből, mennyire 
nevetett, a könnyek mint csordultak ki szeméből, 
midőn egyik este szoboszlói prakszisomat el
beszéltem.

— Ejnye az Árgyélusát! A vén Jókaitól sohase 
hallottam ilyen jót. Megengeded, hogy ezt leírjam?

— Tessék.
Le is irta s egyik Almanachban a 90-es évek

ben ki is adta e cím alatt: „Aesculap az Alföldön
Nagy Miklósnak is eldicsekedett, mily jól telt 

az ideje Gleichenbergben. Nosza, Miklós ur se volt 
rest, elfogott, irjak a Vasárnapi Újság számára. Az 
ő unszolására írogattam a Győri Mikét, Tüskei 
uramat, a tudákos borbélyt stb. s mindazt, ami 
tőlem megjelent s amikkel előbb Mikszáthot mulat
tattam. Amiket emlékezetemből az idő ki nem törölt, 
később összeszedtem s kiadtam e cim alatt: „Em
lékezzünk régiekről“. Sokat, ami e kis könyvből 
kimaradt, ő használt fel műveiben.

Megírta annak a lengyel kollegámnak házas
ságát is, amit neki elbeszéltem, akit száz darab 
Napoleon-arannyal honorált lengyel kisasszony 
páciense csekély fáradozásáért, mert baja nem is
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igen volt a kisasszonynak. Ezzel úgy elkápráztatta 
a doktor szemét, hogy a leányzót megkérte, elvette 
s csak azután tudta meg, hogy ez volt utolsó 
pénze a leánykának, amit a doktornak adott. Sze
gény kolléga beleőrült, hogy ily nagyot csalódott s 
tébolydában halt meg Krakowban.

Kitünően mulatott egyik páciensemen, Sieraw- 
szky Wladimir bátyánkon és annak tótos dialektu
sán. Az 1831-iki lengyel emigráció utján került ez 
a jó ember Magyarországba s gazdatiszt lett belőle 
gróf Károlyi Györgynél. Göthös tüdejével én baj
lódtam, felesége pedig ápolta őt. És mennyire 
ápolta!! Ilyen ápolást többet sohase láttam.

A Lujzen villában laktak. Sógora, a jó Bögözi 
bácsi is itt lakott feleségével. Egyik asszony job
ban kényeztette, gondozta, ápolta az urát, mint a 
másik. Hogy meg ne hüljenek, felöltöztették őket 
úgy, hogy a sok rájuk tukmált meleg ruhában 
majd megfőttek a juliusi verőfényen.

— No, — mondám Mikszáthnak — ha Molier 
talentumával birnék, erről a két emberről vígjáté
kot irnék e cim alatt: „A szeretet mártírjai". Ennek 
az ápolásnak nyoma van a Szent Péter esernyőjé
ben. (Wládim, vedd fel az überziehert, gombold be 
az überziehert, jaj, ne igyál még, tedd le már a 
szivart, mert majd megárt.)

Wladimir bátyánk nem szerette Mikszáthot, 
haragudott rá azért, mert kormánypárti. Ő dühös 
ellenzéki volt, vagy tán vörös republikánus.
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Egy délután kitekintettem a kis udvarunkra, 
Wladimir bácsi ott ült egy asztalkánál, csendesen 
szivarozgatott.

— Urambátyám ne menjen el, öt óra után én 
is kijövök. Eljön Mikszáth is, majd bemutatom.

— Ah, ne mutasson be űtet nekem, ki nem 
állhatom aztat.

— Már miért ? Hiszen Mikszáth nagyon ked
ves és nevezetes ember.

— Eh, — s legyintett a kezével — fizeti 
kormány gazembert.

Látni kellett volna azt, mennyire nevetett 
Mikszáth, mikor ezt neki elmondtam. Nem haragu
dott ezért a jó öregre, dehogy haragudott! Sőt 
nagyon jól mulatott rajta.

*

Elhatároztuk, hogy vacsorálni kimegyünk Glei- 
chenberg faluba, a Zampa vendéglőbe. Mikor ki
érkeztem alkonyat táján, Mikszáthékat már ott 
találtam, nagy társaságban. Ott ültek egy hosszú 
asztal körül a fedett helyen. Én künn a fák alatt 
foglaltam helyet. Nem akartam más doktor pácien
seivel ismerkedni, nehogy kollegáim féltékenységére 
okot adjak.

A kis Mikszáth fiuk megláttak. Nosza, föl
kerekedtek s apjukat is magukkal hozták. Mikszáthné 
a társaságnál maradt.

— Doktor bácsi meséljen, — mondta a kisebbik 
fiú, akitől a mesecsászár cimet kaptam.



A korcsmáros vadászkutyája ott forgolódott 
asztalunk körül. Erről jutott eszembe egy furcsa 
kis történet a pápai rongyászról, a sípjáról, amelyet 
már közöltem

A Laci gyereket a földről kellett fölszedni, 
annyira nevetett. Az egész asztaltársaság figyelme 
ránk irányult.

— Mi történt o tt?
— A doktor mulattatja a gyerekeket, — felelt 

Mikszáthné.
*

Együtt ültünk a sétány egyik padján. Előttünk 
ballagott el egy sovány hektikus alak.

— Doktor, melyik stádiumban van már ez a 
beteg? — kérdé Mikszáth.

— Laikussal nehéz azt megértetni — feleltem,
— hanem egy példával fölvilágosíthatlak. Hason 
litsuk össze ennek a szegény embernek betegségét 
annak kezdetétől, bekövetkezendő szomorú végéig 
egy utazással, — például Trieszttől Budapestig; — 
akkor ez már Promontor körül jár.

— Hát én hol járok ? — kérdé Mikszáth.
— Te Prágcfrhofnál átszállottál a grác—bécsi 

vonalra s ha vigyázol egészségedre, még sokáig 
nem jutsz Budapestre.

Ettől kezdve a szerint taksálta a betegeket. 
Ez Kanizsánál, amaz Fehérvárnál, emez Marton- 
vásárnál jár.
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így telt az ő ideje Gleichenbergben, vidám
ságban, tiz nyáron át. Megdöbbent, midőn hallotta 
tőlem 1899. nyarán, hogy ez az utolsó idény, amit 
Gleichenbergben töltök.

— Hát miért nem jösz tovább ?
— Mert már betelt a 30 év, ameddig prakti- 

tizálni szándékom volt. Elég ebből ennyi. De meg 
érzem is, hogy nem vagyok már a régi, mert régi 
vagyok.

„Szerezz annyit, amennyivel te beéred. Költsd 
azt vigan, ez lesz minden földi béred," mondja 
pálóczi Horváth Ádám. Ilyen bölcs dolgot sem 
irnak már a mai poéták.

— No, ha te nem jösz, akkor én sem jövök. 
Mit keresnék én Gleichenbergben, ha te már nem 
leszel itt?

Nem is ment. Rohitsra járt azontúl nyaralni.
Aggodalommal olvastam a lapokból a jubi

leumára való előkészületeket. Ezt a szegény em
bert — gondoltam — még agyon jubilálják, agyon 
gratulálják. Hetek óta nem mentem felé — kímé
letből. Május 21-én gratuláltam neki levélben. 
Gondoltam, ezt elolvashatja, amikor ráér; a levél 
elolvasása kevésbé lesz terhére, mint a látogatás.

Közlöm e levelet, mint utolsó hozzá intézett 
szavaim at:

„Kedves Kálmán 1 Jubileumod alkalmából tör
tént ünnepeltetésed fáradalmait kipihenhetted már
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annyira, hogy az én együgyü gratulálásomat is 
meghallgathatod.

Nagyon örülök, hogy ragyogó irói pályád 40 
éves fordulóját jó egészségben megérted. Engedje 
a Gondviselés, hogy dicsőséged verőfényében még 
sokáig sütkérezhess.

Sok szép dolog történt veled. De hogy dok
torrá avassanak: az már méltatlanság volt ellened.

Midőn Thaly Kálmán Kossuthot az Akadémiába 
beválasztatni ajánlotta: Kossuth tiltakozott ez ellen. 
Véleményem szerint helyesen tette. Kossuthra nem 
lehetett megtiszteltetés, hogy őt lehúzzák a szürke 
akadémikusok közé abból a szédítő magasságból, 
ahova önteremtő erejéből emelkedett s impozáns 
nagyságában egyedül állott.

Hirtl, a világhírű bonctantudős a Práterben 
sétált gyors tempóban. Gondolataiban mélyen el
merülve egy katonatisztbe ütközött.

— „Saukerl!“ (disznó) szólt mérgesen a tiszt.
— Selbaráner! (az vagy magafcf válaszolt 

Hirtl. Erre a tiszt elébe ugrik Hirtlnek, hogy 
kérdőre vonja.

— Sie! Sehen’s nicht dass ich ein General 
bin ? (Hallja maga, nem látja, hogy én generális 
vagyok ?)

— W ass? General, General. Generale gibt’s
— viele Generale, aber Hirtl gibt’s nur einen und 
das Din ich! (Mit? General, generális van akár
mennyi, de Hirtl csak egy van s az én vagyok).
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Hát doktori cime Szigeti Mártonnak is van, meg 
Kentzlernek is adtak olyat. Mi az neked? Te 
Mikszáth vagy! Téged már nem díszíthet se doktori 
cim, se ordó; mindez hiábavalóság, mint a prédi
kátor mondaná.

' Engem véghetlenül meghatott, midőn a párisi 
Per la Caise temető kapuján belépve jobbról az 
első sírkövet megláttam. Egyszerű obeliszk. Olyan, 
mint a kerepesi úti temetőben Török Pálé. Csak 
egy szó van rávésve, egy n év : Aragó. Semmi több, 
még keresztnév sem. A nagy tudós e síremlékének 
kigondolása méltó volt a nagy nemzet akadémiá
jához.

De már hogy neked dominiumot adott a 
nemzet jubileumi ajándékul: ezzel túltett a francia 
akadémián.

„Egyed vigassággal a te kenyeredet és igyad 
vidámsággal a te borodat," amit az a dominium 
termeni fog. (Prédikátor: IX. 9.)

Sajnos! e jókivánatom nem teljesült rajta.
Teljesüljön utódain!



Mihály uram.

Ne mondja nekem senki, hogy a zsidók között 
nincs becsületes ember, mert az nem igaz; vagy 
hírlapi stílusban szólva: „Légből kapott állítás, 
amely minden alapot nélkülöz". Én magam is 
ösmertem olyat, aki becsületes volt.

Nem a mi liberális törvényeinket veszem 
zsinórmértékül, mert ezek szerint Magyarországon 
mindenki becsületes ember. Becsületesek a tola
kodó stéberek, provizióhajhászok, jól jövedelmező 
hivatalokat mások elől elnyaláboló telhetetlenek, 
expenznótás nyúzó prókátorok, épelméjüeket bolond
nak bizonyitványozó doktorok, 60 percentes uzsorások, 
sőt még azok is, akik nem puskával, baltával, hanem 
részvényekkel fegyverkezve zsebelik ki az embere
ket. Zsinórmértékül vettem a romlatlan falusi nép 
szeretetét, becsülését, amely önként hajol a jók 
felé és fordul el a gonoszoktól.

Kelj fel sírodból jó ö reg ! hadd lássam még 
egyszer becsületben megőszült fejedet és hadd 
tegyem fel rá az elismerés érdemkoszoruját.
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Ehrenthál Mihálynak hivták az én becsületes 
zsidómat; ott lakott a Csallóközben, szülőfalumban. 
Életfeladatául tűzte ki a magyar taplóipar produk
tumainak forgalomba hozatalát s a kereskedelem 
azon ágának mivelését, mely a garasos faggyú- 
gyertya, makrapipák, fanyelű bicsakok, tű, czérna, 
köménymag elárusitásában kereste létjogát. Árult 
ezeken kivül gyönge jó eczetet és ónájzos pálinkát 
is, mely utóbbinak köszönheté, hogy (ivó-) vendég- 
szerető háza nem szűkölködött látogatók nélkül. 
Árult még régi zsömlyét is a nyakba eresztett 
pálinka lenyomtatására és a zsömlyéhez búcsúz
tatónak kerek sajtot, amit az uraságtól bérelt birka
tejből maga készített. Ennél jobb sajtot nem ettem 
soha! Két garasért adott akkorát, hogy apámnak 
és nekem a jóllakásig elég volt fölöstökömre. Mikor 
ezt a sajtot majszoltuk, gyakran hallám apámtól a 
régi jó salernumi oskolából citált eme verset:

„Caseus et panis sunt optima fercula sanis."
Ha vagy egészséggel, a sajt jó buzakenyérrel ;
Vagy ha betegséggel: kenyeredtől sajtodat hagyd el.

Pácienseimnek, ha azt kérdik, szabad-e sajtot 
enni: ma is ezt felelem.

Egy nyári reggelen a szokott két garassal 
kibélelt marokkal szaladtam Mihály uramhoz, hogy 
sajtot vegyek. Mihály uram pálinkázó vendégeivel 
beszélgetett, a sajt kiszolgáltatását feleségére bizta.

— Lássák kigyelmetek, a töröknek nem itt
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van ám a térdekalácsa — szólt vendégeihez, mi
közben a térdét simogatta.

•— De már ezt nem hiszem! —. felelt Kis 
Benjámin.

- -  Már pedig az úgy van. Sohasem mondtam 
én olyat, ami nem igaz.

— Hát hun van? — kérdé Koncz Ferencz.
— Ott, ahun a török van!
A parasztok jót nevettek az ötleten.
— Jobban mérd meg azt a sajtot, — szólt 

oda a feleségének, látva, hogy á mérték hiányos.
Az asszony duzzogott, puffogott és jargon 

nyelven ő tudta mit mondott az urának, miközben 
még egy darabkát metszett a sajthoz.

No, ezzel elárultam, hogy Mihály uram miért 
maradt szegény teljes hosszú életében; nem fért 
lelkületéhez a csalás.

Az udvarra kilépve, ott találtam a fal tövében 
sütkérező kis kortársamat, Salamonkát.

— Slajmi, jöjj el hozzánk félóra múlva, majd 
kimegyünk az erdőbe szarkafészket szedni; tudok 
szarkafészket.

Nem került bele félóra, ott állottunk a fa 
tövén, amelynek tetején a szarkafészek pompázott.

— Majd én mászok fel — szólott Slajmi — 
az én ruhám úgyis rongyos, ezért nem lesz kár; 
és ő mászott, én pedig toltam.

De nem voltunk szerencsések. A vén fűzfa 
kérge, amelybe kapaszkodott levált, Slajmi alá
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zuhant és kificzamodott a karja. Megijedtünk, sir
tunk mindaketten; én az ijedtség, ő a fájdalom 
miatt.

Haza vezettem kis pajtásomat s otthon zokogva 
adtam elő a tényállást.

— Mihály uramat nem hozta ki sodrából az in
cidens.

— Szaladj fiam Tokodi Mihály uramhoz, nézd 
meg, otthon van-e ? Vidd magaddal ezt a botot, 
mert ott harapós kutyák vannak.

Csakhamar azon örvendetes hírrel jöttem 
vissza, hogy Tokodi Mihály uram otthon van; 
most fölöstökömöz; zöld paprikát eszik kenyérrel, 
szalonnával.

Tokodi Mihály uram első gazda volt Nagy- 
kesziben. Volt olyan tekintélye a faluban, mint az 
országban Deák Ferencznek. Tizenkét jármosökör 
járt ki udvarából s tizenkét vasjáromszeg diszité 
portáját. Parasztjaink tudják csak azt, mit jelent ez 
a szó: tizenkét vasjáromszeg. Hogy ez a paraszt 
jómódnak csalhatatlan kritériuma. Szorgalmas, szi
gorú gazda volt, de e mellett istenfélő, jámbor. Ha 
csak ráért, hétköznap is eljárt a templomba. Ott 
ült a kathedrával szemben az első padban, két 
garasos okulárral nyergelte meg orrát, úgy olvasta 
a kiterített nagy zsoltárbői az ének verseit. Ha 
apám meg akarta ríkatni az öreget, csak arra az 
énekre kellett gyújtani, hogy:
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Könyörülj rajtunk Úristen,
És hallgasd meg 
A mi imádságunkat.

Midőn pedig azt énekelte, hogy:

Bizonyára múlandó az ember,
Ki magának sokat igér,
Sokat gyűjt és sok marhát rak össze ;
Nem tudja kié lesz végre ;

mindig zokogásba tört ki. Mert az volt szivének 
legfájóbb húrja, hogy fia nem volt, csak leányai 
voltak. Görbe fésűvel szorította hátra hosszú, bozon
tos ősz haját, sűrű tömött szemöldöke bajusznak 
is számot tett volna. Viselt rövid bajuszt, füle tövén 
rövid szakáit, kék posztó mándlit, magyar nadrá
got, nyáron csizmaszárba huzott házivászon gatyát.

Midőn beléptünk, fölkelt asztalától az öles 
termetű aggastyán.

— No mi baj, Mihály uram ?
Mihály uram elővett belső zsebéből egy mesz- 

szelyes pálinkás üveget s azt, mint folyamodásának 
támogató mellékletét az asztalra helyezte; Salamon- 
kát pedig, mint kérelmének substrátumát az elő
térbe állította.

— Ez a rossz gyerek leesett a fáról. Szarka
fészket akart szedni. Vagy kitörött a keze, vagy 
kificzamodott, mert nem bírja. Nézze meg kigyelmed.

Levetkőztették Salamonkát. Az okos paraszt
doktor szakértő szeme csakhamar felismerte,- mi a
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baj. Csontja nincs eltörve, csak vállában van a 
karja kificzamodva.

— Ne félj kis fiam, majd helyre danolom én 
a kezed, csak ne rijj!

Eljárását, ami most következett, máig is bá
mulom. Mint valamely varázsigét, elkezdte egymás
után többször mondogatni:

Menyüllés menj helyre,
Úristen vidd helyre.
Menyüllés menj helyre,
Úristen vidd helyre.

E közben gyöngéd tapogatással kipuhatolta, 
hogy mi a különbség az egészséges és a másik 
rész között. És midőn gyógyítási tervét ekként 
megállapította, még egyszer ismétlé a varázsigét:

Menyülés menj helyre,
Úristen vidd helyre.

S ekkor sztentori hangon nagyot kiáltott:
— A  menydörgős menyed hozott ilyen rossz 

helyre! s helyre nyomta a csontot.
A gyerek úgy megijedt a kiáltásától, hogy 

jajgatni is elfelejtett. Mire meglepetéséből-felocsú
dott: akkorra sirás, jajgatás már túlhaladott állás
pont volt.

Mihály uram könnyezve mondott köszönetét' 
Csak az busitotta, hogy messzely pálinkáját vissza 
kellett vinnie. Nem fogadott el kúrájáért senkitől 
semmit jó Tokodi Mihály.
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Tornyos felhők emelkedtek nyugat felől. A 
szél vadul kavargóit, az ég megdördült. Mihály 
uram ballagott a faluból kifelé.

— Hova Mihály uram ? — kérdé Vida József 
szomszédunk.

— Kis-Keszire.
— Ne induljon el, hisz az útban ázik.
— Nem én.
— Dehogy nem, hisz ehen, már csöpög is 

az eső.
— Azért még sem ázom az ú tban ; mert majd 

kiéllek az ut mellé, aztán ott ázom meg.
Ha magánosan volt, mindig monologizált. 

Ösmerte ezt a szokását az egész falu. Ily mono
logon érte őt boldogult jó anyám, midőn valami 
kis vásárolni való végett boltjába belépett.

— Kivel beszélt Mihály uram ? — kérdé, 
midőn látta, hogy a boltban kívüle senki sincs.

— Magammal.
— Hát maga-magával szokott beszélni ?
— Igenis magammal! mert tudom, hogy akkor 

becsületes emberrel beszélek, aki nem adja tovább 
a szót.

*

Delet harangoztak a faluban. Napszámosaink 
számára pálinkáért küldtek Mihály uramhoz. Épen 
akkor léptem szobájába, midőn felesége az ebédet 
bevitte s éz elédelt rejtő kormos fazekat az asztal 
szegletére letette. Mihály uram kiváncsi volt, hogy
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mi lesz az ebédje ? Fölemelte a födőt. Gombóczok 
mosolyogtak rá a párolgó léből. Boszusan csapta 
vissza az edény födelét, mert épen a gombócz 
volt az, amit teljes hosszú életében ki nem állha
tott. De az ócska fazék nem birta elviselni a fedő
nek ily gyöngédtelen deponáltatását: összetörött. 
A gombócok pedig felhasználva a kedvező alkalmat, 
megszöktek és gurultak szerteszét a sikálatlan girbe- 
görbe padlón. A leve nagy locsogással csugrott 
alá, mint valamely sziklai zuhatag.

Az asszonyt e látványra elfutotta a méreg.
— Mit csináltál te akasztófára való ? Miért 

törted össze azt a fazekat? Hogy törött volna e l . . .  
leirhatlan átkozódás következett ezután.

Mihály uram csendes lélekkel tűrte a szidást, 
ami a fölháborodott asszonyt még jobban elkeserí
tette. Most már magát kezdte átkozni, miért lett 
felesége, hogy borzalom volt hallgatni.

Mihály uram csendesen oda sompolygott a 
semmi rosszat nem gyanító asszonyhoz és úgy 
arczul csapta, szintúgy csattant.

— Ne, ebadta! Mig engem szidtál, azt csak 
eltűrtem, de hogy a feleségemet átkozd, azt meg 
nem engedem!

Még e drámai jelenetben sem hagyta el 
egészséges jó humora.

Mihály uram magas kort ért el.
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Most ott porladoznak csontjai a nagymegyeri 
temetőben. De én még 40 esztendő múltával holta 
után is tisztelettel veszem le kalapomat emléke 
előtt, mert becsületes ember volt.



Látogatás GörgEinél.
I

Sokat tűnődtem milleniumkor, micsoda mara
dandó emléket szerezzek, amely feledhetetlenné 
tegye előttem e nevezetes esztendőt? ..Gondolj 
merészet és nagyot!" rnon Jja Bánkban, Erkel 
operájában! Hát gondoltam. Meglátogatom Görgei 
A rtúrt! De vájjon elfogad-e ilyen ismeretlen nevű 
kis embert? — támadt fel kételyem. Eh! mindegy 
Felmegyek öccséhez, akinél lakik, ide ürügyem is 
van a bemenetelre; megköszönöm neki az élvezetet, 
amit könyvének olvasásából merítettem, egyúttal a 
tábornokot is talán megláthatom nála.

Beléptem a közjegyzői irodába. Négy vagy öt 
fiatal embert találtam ott egy asztalnál, munkával 
elfoglalva. Ezek egyike — az irodafőnök lehetett
— fogadott.

— Görgei István urat keresem, — szólék.
— Ő most nincs itthon, külföldre utazott, jelen

leg Drezdában van.
— Hát a tábornok úr ittbenn van-p a fő

városban ?
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— Itt van. Bejelentem azonnal. Névjegyet se 
kért, ment a szomszéd szobába.

No Jézuskám! -  gondoltam, én csak a nyo
mát keresem és most itt lesz előttem maga az 
oroszlán! Irgalmatlanul trémáztam.

— Tessék bemenni, — szólt, — a nyitva hagyott 
ajtóra mutatva. Beléptem. íróasztalától felállva 
fogadott a galambősz aggastyán. Magas termete 
oly egyenes, mint a gyertyaszál.

Ez a tisztes ősz fej tehát az, kire oly súlyos 
vádakat szórt a roszakarat és tudatlanság, holott 
„tisztelettel nyalná meg kezét a sunyó medve is“ 
mint Lear királyról irja Schakespeare. Ez a gon
dolat villant meg agyamban. Egészséges piros orcá
járól szinte sugárzik a becsületesség és kék szemei
ből az egyenes lélek. Megnevezőm magamat.

— Negyvennyolc esztendeje már, hogy én a 
tábornok úr nevét tisztelem. És minél többet 
hallottam vitézi tetteiről és olvastam viselt dolgairól: 
e tiszteletem annál nagyobbra nőtt. Az hiányzott 
még, hogy élő alakját is lássam. Bocsássa meg
— kérem — kíváncsiságomat, hogy tovább már 
nem bírtam ellentállani a vágynak: megismerkedni 
szabadságharcunk legnagyobb katonájával.

— Hozta Is ten ! — s mindkét kezét nyujtá.
— üljön le, gyújtson rá — s egy szivaros katulyát 
tett elém. Szokott e dohányozni.?

— Szoktam, de csak az imént dohányoztam, 
köszönöm, most nem gyújtok rá. — Komáromtól
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nem messze van szülőfalum — szólék tovább, ma 
is élénken emlékezem, mennyire lelkesedtünk, amikor 
tábornok úr győzelmeinek hirét hallottuk, mikor a 
háborúnak a forróját főzte Komáromnál. Egy 
jelenség különösen soha se múlik el emlékezetem
ből, amidőn Querlond a németek puskaporos hajóját 
Gönyőnél ellőtte.

— Emlékszem rá! s megvillant a szeme. — 
Nyugat felől láttuk a füstöt felgomolyogni és érez
tük a földet reszketni alattunk. Én akkor verettem 
a hidat az Öregdunán, talpfákból, mert nem volt híd
készletünk. A polgárokat szólítottam fel, hogy segítse
nek — és ők segítettek; igen derék emberek voltak. 
Eleinte féltek, -  mert az ellenség lőtt ránk; de 
én biztattam őket: ne féljenek, nem mindenik 
golyó talál, de az ellenség is inkább miránk lőtt 
katonákra, akik ott állottunk. Szegény Gönyő akkor 
elpusztult.

— Én mint hat éves gyerek láttam ezt a 
rettenetes felrobbanást s elmondtam azt „Emlékeim 
a forradalomból*' c. cikkemben ahogy leírtam.

— No én másik ilyen felrobbanást is láttam. 
Mikor bevettük Budát és benn voltunk már a 
várban, Alnoch akarta a lánchidat felrobbantani. 
Ezt a felrobbantást is láttam. Szerencsére a lánc- 
hidban nem esett kár.

Egy fiatal urinő lépett be ekkor a szomszédos 
szobából.
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— István öcsémnek a leánya, — szólt Görgei 
s bemutatott.

— Igen örvendek. Édes atyjánál is akartam 
ez alkalommal tisztelegni, hogy megköszönjem neki 
azt az élvezetet, amellyel könyvét olvastam.

— Igen? — hát olvasta az öcsém könyvét?
— Olvastam bizony, tábornok úr, háromszor 

olvastam végig egymásután. A télen ez volt egye
düli olvasmányom. Gyermekeim, mikor bekísértek 
alvószobámba, már nem is kérdezték mi olvasni
valót adjanak be éjszakára, csak hozták Görgeit.

Felálltam, távozni készültem.
— Ne menjen még el, ha van ideje.
— Időm volna, de félek, hogy terhére leszek 

a tábornok úrnak hosszabb ittlétemmel.
— Nem, sőt igen szívesen látom.
— Görgei István nagy szolgálatot tett a 

magyar történetirodalomnak az által, hogy nem 
kímélve költséget, időt fáradságot, annyi okiratot, 
levelet összegyűjtött s lehetővé tette, hogy saját 
szemeinkkel lássuk, ne mendemondák után indul
junk. Nincs az ő könyvében egyetlen egy állítás 
sem, amit okiratokkal ne bizonyítana.

— Biz az sok fáradságába került az öcsém
nek. Sok százakat kiadott, ha hallott valami levélről 
vagy iratról, amit én irtam, vagy én rólam szólt, 
hogy azt megszerezze. Most a Muzeum birtokában 
vannak, használhatják a történetírók.

— De oszlik is ám a homály a 48 —49-iki
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eseményekről s terjed a világosság, amióta Görgei 
István könyve megjelent.

— Tapasztalom ezt magam is. Mikor haza 
jöttem, rossz szemmel néztek rám az emberek, 
macskazenét is adtak. Később, ha az utcán láttak, 
megnéztek, de az arcukon látszott, hogy nincsenek 
bizonyitékaik a súlyos vádra. Ma azonban már 
nem tapasztalok rossz indulatot.

— Ez Görgei István könyvének a következ
ménye. Akik olvasták, mind megtértek.

— Nem is mindenki itélt el engem. Maga Rüstow 
is, pedig nem tartozott az én pártomhoz* — mert 
ő republikánus volt, — kedvezően irt rólam. Meg
jelent most egy ujabb könyv is énrólam.

— Ismerem, nálam is meg van. Elemér 
Oszkár irta.

— Igen, ez az. Ennek a könyvnek érdekes a 
keletkezésének a története. Ugyanis, én a vegytant 
tanultam Redtenbachertől; ennek a könyvnek a 
szerzője szintén a vegytant tanulta ugyanattól. A 
tanár meg volt vele elégedve, mert látta, hogy 
szorgalmas, kitartó.

— No, ön lesz a harmadik magyar kémikus
— mondá — aki az én kezem alól kikerül. Az 
első volt Görgei.

— Mit? . . . pattant fel a fiatalember, ezt az 
embert nem akarom követni.

— No-no, fiatal barátom, ha ön csak mások
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nyomán megy és nem a saját buvárlatai u tján : 
akkor sohasem lesz önből jó kémikus!

Ezt a megjegyzést nagyon a szivére vette az
én emberem. Nekidőlt, áttanulmányozott minden
könyvet, ami tőlem és másoktól én rólam megjelent. 
Ekkor elhamarkodott Ítéletét felőlem megbánta s 
hogy azt jóvá tegye: irta ezt a könyvet. Maga 
beszélte el ezt nálam, mikor a könyve a sajtó 
alól kikerült s az első példányát nekem elhozta.

Búcsúztam. A tábornok kikisért a lépcsőig, itt 
újra búcsúztam.

— Nagyon örülök, hogy a tábornok urat ilyen
jó egészségben találtam. Tartsa meg a Gondviselés
ilyen jó egészségben még soká, igen so k á!

— Köszönöm, köszönöm — s legyintett a kezé
vel. — Öreg vagyok már — 78 éves.

— Mindegy. A 70-esek után jönnek a 80-asok,
azután a többiek. Megéri még azokat a tábornok 
úr, mert ahogyan orvosi szemmel látom: a Stoff jó!

Hangosan felkacagott.
— Igaza v an ! — mondá — a Stoff csak

ugyan jó.
Nem volt én nálam boldogabb ember, midőn 

Görgeitől lejöttem. 48 esztendeig vártam e szeren
csére, hogy megláthassam szabadságharczunk e 
héroszát. Vágyam teljesült. De teljesült jókivánatom 
is, jobban, mint reméltem. Görgei ma 96 éves!
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Végzetes csapás az emberiségen, hogy az 
érthetetlen képtelenséget, bolondságot készségesen 
beveszi, kapva-kap rajta, mohón falja s mint fél
tett kincset megőrzi, semmi árért nem adja, köröm
szakadtáig védi.

Ellenben, ha okos dolgot, világos igazságot 
kínálnak neki: azzal úgy tesz, mint a macska a 
száraz kenyérhéjjal, immel-ámmal körülszagolja s 
elfordítja a fejét tőle.

Szolgálhatok példákkal.
1831-ben betört hazánkba a kolera. Pusztul

tak, hullottak az emberek, mint ősszel a legyek.
Valaki szárnyra ereszté a bolond hirt, hogy 

az urak megmérgezték a kutakat, attól halnak az 
emberek.

Erre megtántorodik az esze három vármegye 
népének: fejszét, vasvillát ragadnak s gyilkolják, 
öldösik az urakat.

Tisza-Eszláron eltűnik egy szolgáló leányka a 
zsidók husvétját megelőző napokban. Valaki paj- 
kosságból azt a hirt költi, hogy ezt bizonyosan a 
zsidók ölték meg, vérét vették, mert keresztyén 
vérre szükségük van a páskasütéshez.

És e képtelenség rögtön hitelre talált ország
szerte. Megtalálták ugyan a holttestet 69 nap múlva

II.
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a Tisza vizében: ugyanazon ruha volt rajta, amit 
eltűnése napján viselt, ami már magában is elég 
bizonyíték a halott azonosságának megállapítására. 
De mert metszésnek, vágásnak semmi nyomát nem 
találták rajta: ujabb bolondságot találtak ki az 
előbbinek megvédésére, hogy a megölt leány ruhá
jába más, valahonnan ellopott halottat öltöztettek 
s azt csempészték, úsztatták a fenyőszálakból 
összerótt talp alatt.

Elhitték ezt is. Ez volt az a hires Tisza- 
Dadai hulla.

Hány okos, tudós embernek izzadott bele a 
homloka, mig az igazságot az elámított tömeggel 
megértethették! Emlékezzünk az eszlári pörre, mily 
izgalomban várta az ország annak kimenetelét.

Bajorországban egy falusi plébános látja, hogy 
szegény hívei közül milyen soknak nincsen csiz
mája ; sárban, vízben, hóban mezítláb járnak és 
mégis milyen egészségesek, piros arcuak. Ebből 
azt következteté, hogy ha a betegek lábáról le
húzza a csizmát és mezítláb jaratja őket: azok is 
ilyen egészségesek lesznek.

Megalapította a Kneip-kúrát s mint valamely 
hires búcsújáró helyre, tódultak a hivő emberek 
Wörishofenbe.

Elment oda Apponyi Albert is; és az öreg 
József főherceg is levetette huszárcsizmáit és ott 
gyalogoltak reggelenkint a harmatos mezőkön. Csak 
évek múlva ábrándultak ki e tévhitből.
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Ellenben midőn Semmelweis az ő világra 
szóló találmányával föllépett, — hogy ,t. i. a szülő
asszonyokat miként lehet a gyermekágyi láztól, 
ettől a gyilkos betegségtől m egóvni: dehogy kellett 
a doktor és professzor uraknak az igaz tudom ány! 
Elfordultak tőle, mint a macska a kenyérhéjtól; 
elméjükbe nem fért be a világos igazság! a tiszta
ság. Pedig a mai sebészetnek is a szerencséje 
most már ezen alapszik: a tisztaságon, az anti- 
szepszisen. Éppen azért fordultak el tőle, mert 
nincsen benne érthetetlenség, bolondság.

Honnan van ez ?
Rousseau mondja,hogy az emberiségnek fele nem 

tud gondolkodni, a másik fele meg lusta gondolkodni.
Semmelweisot kinevették, lenézték, kigúnyolták. 

Csúfondáros polémiát kezdtek és folytattak ellene; 
végre is őrülésbe kergették.

Negyven esztendőnek kellett elmúlni, mig a 
hitetlenek, a csufolódók, a nehézfejüek kihaltak s 
egy ujabb, — értelmesebb nemzedéknek kellett 
előállnia, amely Semmelweis tanát megértette, ki
próbálta s igaznak találta.

Most ott áll gyönyörű márványszobra Buda
pest legszebb terén. Leleplezésének ünnepére el
jöttek a világ letávolabb részeiből is a hálás 
kollegák.

De erről már ő, aki porrá lett, nem tudott 
semmit.

*
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Amily gyorsan beveszik az emberek a bolond
ságot: ép oly nehezen megy fejükbe az igazság, 
az okosság.

A múlt század elején, a Napoleoni háborúk 
idejében találták fel a puskaszuronyt Bayonnban. 
Egy méter hosszú nyársot erősítettek a puska 
végére s elnevezték Bayonnról bajonettnek. Majd
nem 100 év múlva jöttek csak a gondolatra: hogy 
nem szükséges méter hosszú nyárs, hogy valakit 
azzal megöljenek, elég abból másfél arasznyi is. 
És most már nem kell a katonának azt a hosszú 
vasat cipelnie.

így a pesti lánchídon kezdetben, ha átment 
valaki: a megváltott rézpecsétet át kellett vinni a 
túlsó partra s ott leadni. Ha visszajött, újra vett 
rézpecsétet s áthozta, itt adta le.

50 esztendő múlva jöttek csak észbe, hogy 
aki átmegy, vissza is jön; fizesse le egyszerre az 
átmenet és visszajövet diját a pesti parton s amint 
megkapta, azonnal adja le a szomszédos ellenőr
nek azt a rézdarabot, ne vigye át a másik partra. 

„ . . . lassan tanul 
Az ember, mig megtér s kijózanul.“

III.

Görgei és Kossuth.

Görgei volt szabadságharcunk legnagyobb had
vezére, a legtisztább látású, leghelyesebben gon
dolkodó államférfia. Mégis mikor a mások elhibázott
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politikája miatt megbuktunk: őt tették felelőssé. 
Árulónak bélyegezte a Widdini levél.

Akik a bajt csinálták, a veszedelmet előidéz
ték (ápril 14.), azok kimenekültek külföldre; a gon
dolkodni nem tudó, vagy lusta eszüek pedig el
hitték a képtelenséget, hogy Görgei árulta el a 
hazát.

Megbuktunk bizony az április 14-iki bölcses
ség következtében; ezt pedig nem Görgei találta 
ki. Ezt ma már minden józan eszü ember tudja 
és elismeri.

De h á t : Okos magyar szokás, hogy hagyni szoktunk
Eféle árulókat irmagul,
S midőn nem üt ki jól, amibe fogtunk: 
Őket tekintjük érte bűnbakul.
S midőn merész reményünkből lebuklunk, 
Lelkünk talán a múlton elfogul,
Titokban vádat is vet önmagára:
Rárakjuk a hibát ezek nyakára. (Délibábok Hőse.

Hogy Kossuth a saját hibáját Görgeire tolta 
ez még érthető és némileg menthető is. Azt hitte 
hogy külföldi segítséggel még jóvá teheti, amit 
elrontott. De erre nézve szüksége volt arra, hogy 
hitele a nemzet előtt épségben megmaradjon, a 
benne helyezett bizalom szilárdan fennálljon.

Meg is tett ő hazafias buzgalommal mindent, 
ami tőle telt. Bejárta Angliát, Amerikát, konspirált 
Napóleonnal, Viktor Emánuellel, Garibáldival: de
mindebből a nemzetnek semmi haszna nem lett.
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De miután már belátta fáradozásainak siker
telenségét: ki kellett volna mondania a „mea culpát“ 
s le kellett volna vennie Görgeiről a súlyos vá
dakat, miket ő rakott rá.

Örökre sajnálni lehet, hogy ezt nem tette- 
Pedig bensejében meg volt győződve Görgei ártat
lansága felől, és erről 1866-ban május 20-dikán 
kelt, Kiss Miklósnak irt levelében, bizonyítványt is 
állított ki.

„Görgei is csak intrigáns s ambiciosus volt, nem 
ex professo áruló."

Különös! tehát Görgei csak intrigáns, csak 
ambiciosus volt. Ez Kossuthtól egészen uj tétel; 
irja Busbach Péter „Egy viharos emberöltő'* cimü 
munkájában, II. kötet 233. lapján. És e tételt csak 
Kossuth halála után: csak 1898-ban, iratainak IV-ik 
kötetében bocsátották világgá. Számítás ez, vagy 
véletlen? Számitás-e, hogy 1849. október 2-án 
Widdinből Komáromba irt levelében Görgeit áruló
nak mondja és ezt mindannyiszor ismétli még 
„Irataim éban is, valahányszor alkalma akad rá, 
holott már 1866-ban csak intrigánsnak és ambicio- 
susnak állítja egy bizalmas levélben? Számitás-e 
vagy véletlen, hogy ezen nézetváltozásnak titkon 
tartását 32 éven át megóvták és csak Kossuth 
halála után, ennek fia révén került nyilvánosságra ?

Bizony! bizony! ha Kossuthnak a szabadság- 
harc megbukása utáni eljárását Görgeivel egybe
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hasonlítjuk: az elfogulatlan biró ítélete nem Kossuth 
javára fog dönteni (ír a Busbach Péter).

Akkor Görgeinek, az ő hadvezéri zsenialitá
sának köszönhettük, hogy egyátalán védképesek 
voltunk; neki, hogy hadseregünk maradt; neki, 
hogy e hadsereg bátor, vitéz és önfeláldozóvá lett; 
neki s az ő vezetése alatt egy Damjanicsnak, 
Aulichnak, Klapkának stb. köszönhetjük a „honvéd“ 
név fényét, dicsőségét, mely ma is besugározza a 
magyar sereget; az ő vezetésének köszönjük a 
diadalokat, a harci sikereket, melyek történetünk 
egy fényes lapját töltik be. Mindnyájan, akik fegy
ver alatt szolgáltunk, lelkesedtünk a vágytól: Görgei 
alatt szolgálhatni és részesei lehetni azon fegyver
tényeknek, melyek e sereg hadi útját lépésről- 
lépésre megjelöltek."

„A hadak istene elfordult a folyton győzelmes 
seregtől: nem azért, mintha ez hű nem maradt 
volna önmagához, nem azért, mintha igazságos 
küzdelmében egész lélekkel nem szolgálta volna 
azon ügyet, amelyért fegyverbe szállott: hanem
azért, mert fájt látnia azon gyűlöletes versengést, 
azon elszomorító féltékenységet, azon nem nemes

- versenyt, mely egy emelkedő hadvezér babérjai 
közé töviseket csempészett be.“

„Nem érezte-e Kossuth mit tesz az: egy 
hazáját ezer veszély közt dicsőséggel szolgált had
vezért árulónak bélyegezni, — mikor annak ellen
kezőjéről ő maga bensejében meg van győződve?
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Nem érezte-e mit jelent az: gyűlölet tárgyává tenni 
honfitársai előtt egy históriai alakot, ártatlannak 
tudva azt? Nem érezte-e azon szenvedések foly
ton szúró töviseit, melyek az igy üldözöttnek szi
vét folyton sebzik, anélkül, hogy meggyilkolnák? 
Nem imponált-e neki az a léleknagyság, mellyel 
Görgei, ártatlansága érzetében e hamis vádakat, a 
gyülölség e kegyetlen kínzásait eltűrte? És mind
ezek átgondolása, átérzése nem tudták őt arra 
birni, hogy saját nagy lelkére hivatkozva nyilváno
san elmondja: „Görgei csak intrigáns volt! az idők 
folytán lecsillapult szenvedély és az ezen idők 
alatt nyert tapasztalataim és szerzett meggyőződé
sem alapján lelkemre mondom: Görgei nem volt
áruló, én őt csak intrigánsnak tartom."

N em ! ezt nyilvánosan sohasem mondta ki, 
ehhez nem bírt elég önlegyőzéssel, elég erkölcsi 
erővel! ,

Hiszen azt, vájjon kettőjük — Kossuth és 
Görgei -- közt kinek természete hajlott a csel- 
szövényekre ? ezt a legegyügyübb ember is csak
hamar felfedezte volna, ezért megmaradt jobb meg
győződése ellenére is az „áruló“ mellett s ezen 
tényeért az elfogulatlan történelem őt irgalom nél
kül fogja bírói széke elé állítani!

Mennyivel nagyobb, mennyivel nemesebb be
fejezést nyertek volna az 1848- 49-iki események, 
ha a tényezők jellemgyengeségét vagy jellemerejét 
nem kell vala boncolgatnunk, hogy megtaláljuk: ki
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mondott igazat és ki nem ? Mennyivel lélekemelőbb 
volna egymás mellett Kossuthot és Görgeit, mint 
óriási nemzeti héroszokat ünnepelni és nem szori- 
tatni oda, hogy kutassuk: áruló volt-e az egyik, 
vagy csak rágalmazó a másik? Mennyivel fensé
gesebb leendett: nyugodt lélekkel áldozni két oltá
ron a hazaszeretetnek, mint mindig a felett aggódni: 
talán az egyik nem is az a félisten, kinek látni 
óhajtjuk? És talán a kettő közül a másik nem is 
az a magasztos lény, aminőnek mi őt képzeljük? 
Nem csalódunk-e az egyikben? És ha igen: 
melyikben? (B. II. 245.).

IV.

Görgei Arthur ügye rég tisztázva van már. 
1888-ban jött ki a sajtó alól Görgei István könyve; 
akik olvasták, mind megtértek. Senki sem cáfolta 
meg.

A hírlapok is, melyek addig Görgei rágalma
zásából élősködtek, mind megtértek, úgy, hogy 
mikor Görgei a 90-ik évet megérte: szeretettel és 
kegyelettel emlékeztek meg róla. Mikszáth „Az 
Újságban," akkori tárcalevelében azt irta: „Ma már 
nincsen számottevő ember, aki Görgeit kárhoztatná."

Egy újság mégis akadt, amelyik még akkor 
is csípte, marta Görgeit: a Pesti Hírlap. Felfoga
dott munkásai írnak ebbe gazdájuk parancsára 
olyan cikkeket, amik a tömegnek tetszenek, annak 
romlott Ízlését szolgálják. Maszlagos politikai cikke
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két, pornográfikus szerelmes tárcaleveleket, asszony- 
szöktetés, leányok elcsábítása és a chambre separeé 
titkairól, amik a hátgerincet izgatják és élesztik 
Darwin fajösztönét. Koholnak hajmeresztő szeren
csétlenségeket messzeországból (tudják, hogy senki 
sem fog utána já rn i: igaz-e ?). Csinálnak botrány- 
hireket prímás és püspökök hivatalvásárlásáról, 
(amiért körmére is vertek). Csak szenzációs legyen! 
az kell a magyarnak. Bámulatos orvosi operáció
kat Amerikából, mint vágták ki a rákbeteg vesét 
és mint cserélték ki borjuvesével; mint vágták ki 
a májnak rákosán-, a tüdőnek gümősen beszűrő
dött részét. Bevarrták s az operáció sikerült (az 
olvasóinak bolonddá tétele még jobban sikerült).

Ez a lap merészelte és nem átallotta bántani 
még akkor is Qörgeit. Hanem kapott is érte tőlem 
„Bokrétát," amit nem tett az ablakába.

Hirdetési rovatát rendelkezésére bocsátja (pénz
ért) „fiatal, csinos, diplomás bábáknak, akik X 
utca V szám alatti lakásukon urakat masszíroznak 
aszfaltbetyároknak, akik gazdag, önálló urhölgyek 
mulatt atására vállalkoznak.

Mondhatom, szép sikert ért el.
Dicsekszik is a „páratlan siker“-rel, hogy lap

jukat 150 ezer példányban nyomatják (higyje, aki 
tudja.)

Az erkölcsöt annyira megrontották, hogy a 
szép leányt már meztelenül akarják látni a szín
padon (is). (Villányi Adoré).
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Mi jövő vár az országra, ha az erkölcs meg- 
vész ?

Megírta Berzsenyi.
Szégyen az ilyen lapok gazdáira, még nagyobb 

szégyen olvasóikra s gyalázat az előfizetőikre, akik 
silány lelkűket ilyen moslékkal táplálják s az ilyen 
lapot pénzükkel segítik hizlalni.

És midőn Tisza nem tűrte a sajtónak ez alá- 
valóságát és fékezésére törvényt csinált: az erkölcs
telenséget propagáló lapok „Gewalt!“-ot kiabáltak 
s csaptak egetverő Gezéreszt, azt hivén, hogy lár
májukkal ledönthetik Budavárának falait. Nem oda 
Buda! — Buda nem Jerikó.

„Tisza megőrült! Lábbal tiporja a törvényt!" 
ordította a Pestises Hírlap, amikor a rakoncátlan 
képviselőket az ország házából kihajigáltatta, holott 
annál okosabbat nem tehetett. A legutolsó csap
székből is kidobnák az olyan lármázó, ordítozó, 
kereplő, sípoló, trombitáló vendégeket. Vájjon minek 
nézték ezek a kihajigált urak „a hon szent csar
nokát" — mint Szemere Miklós nevezé az ország
házat? Csapszéknek? Lebujnak?

És ezek akarják helyéről kitúrni Tiszát! Akit 
már régóta várt a nemzet jobb része. Buktatni 
csak azért, hogy helyére ők ülhessenek.

„Ilyen kezekbe jusson népünk üdve ? . . .
Ily konclesés-e önkormányzatunk?
O h ! hol van egy Mátyás király, hadd ütne
Vaskarja közbe, mig javulhatunk !
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Európa forr, körültünk küzdve, zúgva 
Váj medret más nép ; csak mi poshadunk:
Hol van, ki a veszélyt majdan bevárja,
Ha túlcsap gátjain a népek árja ?“

A Gondviselés adta nekünk ép e nehéz időkre 
ezt az igazi férfit, kinek „vaskarja közbe ütött," 
akit tőlünk méltán irigyel a külföld. Aki a hon 
szent csarnokából kilökette a sipoló, kerepelő, 
trombitáló, fütyülő rakoncátlanokat; aki az időrabló 
obstrukciónak véget vetett.

De a nép szeme is felnyílt már, józanodnak. 
A nép kegyéből is kezdik kihájigálni őket.

Érzik is már a talajt kisiklani alóluk, azért 
kapkodnak muszkához, franciához, Amerikához, 
választójog kiterjesztéséhez, remélve: hogy a nép 
legalsó rétegében még hitelre találnak.

„Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo!"
*

V.

Bokréta
a pestises hírlap számára, amit nem tett az ablakába.

írtam 1908-ban. M otto : Példabeszédek: XXVI. 5.

i „A Görgei család történetéből" cimen cikk 
elent meg a P. H. okt. 4-iki számában. írójában

— úgy látszik — máig sem aludt ki a Görgei- 
ellenes indulat füze, sőt újra lobbot vetett. Olajat 
öntött arra Görgei Albertnek ugyané cimen meg
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jelent könyve, melynek némely sora a Kossuth 
iránti kegyeletet sérti.

Farkas Ernőd gondolt egyet: „Ha te ütöd az 
én zsidómat, én meg ütöm a te zsidódat" — s 
azzal akar boszut állani Görgei Alberten, hogy 

' rokonát, — a 90 éves agg tábornokot kritizálja és 
mond róla olyan dolgokat, amik a kiderített igaz
sággal ellenkeznek.

Mindjárt cikke elején azt állítja, hogy Görgei 
a Budavár bevétele után a neki felajánlott I. osz
tályú érdemrendet azért utasította vissza, — „mert 
Budavár ostroma a szabadság ügyére végzetes 
csapás volt."

Ez első állítása sem igaz. Vagy a P. H. 
nyelvén szólva: „Légből kapott állítás, mely min
den alapot nélkülöz."

Nem fogadta ám el, mert „nem fért össze 
jellemével jutalmat fogadni el oly párt kezéből, 
melynek politikai cselekvőségéről lelkében ő meg 
volt már győződve, hogy az a hazára, a nemzetre 
vészthozó" (Görgei Istv. II. 372.).

Azt irja a lább : „a nemzeti katasztrófa legfőbb 
oka az a három hét volt, amelyet Görgei Budavár 
ostromával eltékozolt" (sic!).

Nem tékozolt. Egy napot se tékozolt el. 
Komárom fölmentésétől Budavár bevételéig minden 
eltelt napról beszámol Görgei István II. kötetének 
31. fejeztében úgy, hogy az ellen még egy számon- 
kérő szék sem tehetne kifogást.
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Hogyan merészeli cikkíró tékozlásnak nevezni 
Görgeinek ezt a tényét, amelyért az Országgyűlés 
azt a dicsérettől áradozó levelet küldte, melyet a 
rendjellel együtt vitt Görgeinek az e célból kikül
dött bizottság? (Görgei I. II. 370.)

. . . „És Ön eddigi hadjáratát az ős Buda
várának bevételével koronázta meg. Fővárosát a 
hazának, székhelyét a nemzetgyűlésnek és kormány
nak visszaadta. Sőt e diadal siettette, vagy épen 
eszközlötte, hogy önálló nemzeti függetlenségünk 
Európa által elismertessék . . .  A kormány üdvözli 
Önt a győzelem és dicsőség folytonos utján és 
kötelességét véli teljesíteni, midőn Önt altábor- 
naggyá kinevezvén, egyszersmind a katonai érdem
rend nagy keresztjével siet feldisziteni. Sőt maga 
a nemzetgyűlés akarata ez, mely a nép és Isten 
nevében szóí 1“

Beszámol Görgei István arról is (II. 341. I.), 
miért nem üldözte in flagranti az ellenséget Ko
márom felmentése után azonnal, miért fordult vissza 
Buda ellen, amely visszafordulást Hatala Péter 
egyetemi tanár (!!) „ostoba baklövésnek" nevezett 
pár év előtt a P. H.-ban; holott ha Buda helyett 
Bécs ellen fordul: „Hogy összemorzsolhatta volna 
ezt a hadosztályt (már mint a Varsóból érkező 
nuszkát) a szakadatlan győzelmektől lelkes sere
gével 1“ (irja Farkas Ernőd). „Nem tette, mert a 
nemzeti hiúság mást diktált neki is, ép mint 
Kossuthnak."
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Felelet: Mert nem volt lövőszere. (Olvasd Görgei 
Istv. III. k. 270 -272. lapját).

Április 26-án délután 5 óra tájon „Görgei 8 
ágyúja közül 6 már elhallgatott a Monostoron." 
Tölténye mind elfogyott. „A kiürült lőszeres kocsik, 
miket a derék Sztrakonitzky százados már jóval 
előbb, újításért hátraküldött volt, most vágtatva 
visszatérnek azon módon, üresen, azon jelentéssel: 
„nincs már tartalék sem.“

„Mezei tüzérségünk annyira kimerítette volt 
munícióját, (írja Rochlicz Kálmán, ki már rég el
hagyta messzelátóját a várfokon s a csatatérre 
balszárnyunkra lovagolt) hogy az I. hadtestnek egy 
ütegénél megjelenvén, saját szememmel láttam, mint 
szedegették el tüzéreink az ellenségtől ránk küldött 
ágyúgolyókat a földről, bele göngyölték az eleset
tek ruháiból szaggatott rongyokba, úgy töltötték 
blank a lőpor hegyibe s úgy küldözgették vissza 
gazdáikra. Magam kétszer vágtattam az erősségbe 
mezei töltényekért, (folytatja Rochlitz) de ott mind 
a kétszer ugyanazt a feleletet kaptam, amit Pszotta 
segédtisztje i s : hogy 12 fontosból van, de 6 fontos 
nincsen. (Rochlitz III. k. 242-244.) Pszatta alezre
des az általa — Tiszafüreden át Nagyváradig — 
folytatott nyomozások alapján azt jelentette Görgei- 
nek: hogy az üres főtartalékunk számára való 
szállítmány útban van ugyan már, de két hétnél 
előbb nem fog Komáromba megérkezni."

„Tetcsett est érteni?" mondaná az öreg
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Lenhossék tanárom. Valamint a püspök elébe nem 
lehetett harangozni, ha egyszer nem volt harang: 
úgy az ellenséget sem lehet ám üldözni üres 
ágyúkkal, ha nincsen lövőszer. Nincs olyan bolond 
generális, aki ezt tenné. Ezt még talán Farkas 
Ernőd se tenné.

Április 26-án hajnali 4 órától sötét estig nem 
ettek katonáink. 27-én okvetlen pihenniök kellett 
a csata után. 2&-án határoztatott el a haditanács
ban Budavár ellen menni.

Görgei kénytelenségből ment Buda ellen
1. a lövőszer hiánya,
2. a közvélemény nyomása,
3. a kormányzó parancsa, (1. a Widdini levél

ben),
4. Klapka rábeszélése és az alvezérek bele

egyezése következtében. És hogy a lövőszerre való 
várakozással az időt hiába ne tékozolja.

És mert az akkori helyzetben nem tehetett 
okosabbat, jobbat.

„Klapka kérve kérte, engedjen Kossuth óhajá
nak, nehogy az uj baráti frigy újra felbomoljon s 
a hazai viszonyok derűs ege ezen két főtámasz 
meghasonlása miatt ismét beboruljon. De bármeny
nyire képes lehetett is Klapkának rábeszélése ha
tást gyakorolni Görgeire: Bayert a legkevésbbé 
befolyásolta volna, ha neki elegendő municiója 
van, de miután ez nem volt: Bayer is érett meg
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fontolás után felhagyott végre az ellenkezéssel. (írja 
Rochlitz.)

— Csodálatos! hogy azt a Budavár ostromára 
fordított 3 hetet (csak 17 nap) még ma is fejéhez 
verik Görgeinek. De már á Dembinszkivel való 
experimentálással eltékozolt egy hónapot, valamint 
a Vetterrel való próbálgatással eltöltött másik hó
napot nem kéri számon sem Farkas Ernőd, sem 
elvrokonai.

Hogy Görgei „magát fegyelmezni nem tudta," 
ez is egyik alaptalan ráfogása Farkas Ernődnek. 
Aki oly hazug, lelkiismeretlen rágalom ellen oly 
méltóságos nyugalommal védekezik, mint Görgei a 
Mein Leben und Wirken in Ungarn cimű munká
jában, vagy a „Gazdátlan levelekben": arról nem 
lehet azt mondani, hogy magát fegyelmezni nem 
tudta. Különben F. E. maga cáfolja meg magát, 
azt irván, hogy „Görgeiben volt annyi önmegtaga
dás, hogy a neki felajánlott érdemrendet vissza
utasította." Tehát tudta fegyelmezni magát.

Hát mikor a feldunai hadsereget ledegradálták 
s XVI-ik hadosztállyá tették, vezérét Görgeit pedig 
Dembinszkinek alárendelték: minő napiparancsot
adott ki Görgei Kassán ? nem olvasta ezt Farkas 
Ernőd?

. . . „Valamennyi alám rendelt törzs- és fő
tiszt urakat ünnepélyesen felszólítom, hogy ezen 
látszólagos megalázást ugyanazon egykedvűséggel 
fogadják, amelylyel én magam — mint hadtest
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parancsnok — önállóságomról lemondván, magamat 
együttülő országgyűlés határozata iránti engedel
mességből Dembinszki altábornagy, egy — mint 
mondják — háborúban megőszült tisztes hadvezér 
parancsainak önként alárendelem" így csillapította 
a ledegradálás miatt felbőszült katonáit. Avagy ez 
nem önmagának is a fegyelmezésére vall ?

— Hogy Görgei ,.nem értett a politikához és 
ezt maga is beismerte."

— Jobban értett, mint az akkori szereplők 
bármelyike.

Avagy nem a Görgei politikája lett volna a 
legjobb: „az ellenséget megverni, azután becsületes 
békét kötni a dinasztiával," — amint azt tette 
Bocskay és Bethlen Gábor is ?

Midőn Zichy Ferenc hallotta Nagyváradon 
Kovács Lajostól, hogy mit akart a békepárt:

— „Szent Isten! hát békepárt is volt? — szó
lott összecsapva kezeit. — Ha ezt Bécsben tudták 
volna, készebbek lettek volna elmenni egészen a 
personal unióig, mintsem hogy az oroszt hivják 
segítségül ?

Görgei fényesen megoldotta feladatának első 
felét; az ellenséget megverte, kiverte. De a másikat 
már sajnos! nem oldhatta meg. Mert amit ő idáig 
jól csinált, ápril 14-ével azt mind elrontották Deb
recenben.

Ez volt oka a nemzeti katasztrófának! Nem 
ám a Budavár ostromával eltékozolt három hét.
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Hagyták volna Görgeit a váci proklamácio 
szerint cselekedni, ne vesztegették volna a drága 
időt Dembinszki kontárkodásával, majd a Vetterrel 
való próbálgatással, nem lett volna az a szomorú 
vége szabadságharcunknak.

„A 90 éves aggastyánnak baráti köre — irja 
tovább F. E. — mindent elkövet, hogy levegye 
válláról azt a keresztet, amit egykor a nemzeti 
kétségbeesés kötött rá.“ (Ezt a „nemzeti kétségbe
esést" azelőtt widdini levélnek hívták; . . . lám, 
már nemcsak az emberek változtatják meg a 
nevöket.)

„De valljuk be, hogy ezek a prókátorok majd
nem mind, csak ártottak, ahelyett, hogy használtak 
volna Görgeinek" — irja Farkas Ernőd.

— Bizony nem követnek el mindent Görgei 
barátai. Még csak Görgei asztaltársaságot, vagy 
Görgei-kört sem alakítottak. Teljesen fölösleges is, 
hogy elkövessenek. Mert Görgei István megfelelt 
már alaposan, okiratokkal valamennyi vádakra, 
amiket Arthur bátyjára szórt a rosszakarat és 
tudatlanság. -  Tessék megcáfolni!

Akinek pedig még Görgei István könyve sem 
elég, azzal ugyan hiábavaló dolog volna vitázni. 
Az már bátran besorozható abba a kategóriába, 
melyről bölcs Salamon szól a Példabeszédek 
XXVII. 22. versében.

Csakhogy kevesen vannak, akik 10 forintot 
rászánjanak Görgei István könyvére. De meg annak
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a könyvnek elolvasásához idő is kell, meg értelem 
és elfogulatlan, józan itélő tehetség. Biztosíthatom 
Farkas Emődöt saját tapasztalataim alapján, hogy 
akik olvasták: mind megtértek. — Akadt ismerőseim 
közt egy, aki kitért az olvasás elől. „Hja! az öccse 
irta,“ mondá. Az ilyen emberrel aztán nem érde
mes szóba állani.

A Görgei-irodalom ma már egész kis könyv
tár. Ritkaság, hogy valaki arra vállalkozzék, hogy 
azt átbúvárolja. Tizenhat év óta foglalkozom a 
Görgeiről szóló könyvekkel. Arra az eredményre 
jutottam, mint Elemér Oszkár, Králik Lajos, mint 
Busbach Péter, akinek könyvét (Egy viharos ember
öltő) nagyon ajánlom az olvasni szeretőknek.

„És aki nem tartotta Görgeit nagy hazafinak, 
maga a honvédsereg volt" mondja Farkas Ernőd.

Mások viszont, azt irják, hogy a VII. hadtest 
imádta Görgeit. Most már igazodjék el, aki tud 
ezeknek a beszédén.

„Csak 200-an merészelték (sic!) aláírni a régi 
honvédek a Görgeit rehabilitáló levelet." Itt Farkas 
Ernőd a tömegre apellál, felejti, hogy 200 okos 
embert sokkal nehezebb összeszedni, mint 200.000 
értelmetlent, .tudatlant és hogy „vota non numeran- 
tur,. séd ponderantur."

A Farkas Ernőd honvédéi hitték, hogy Görgei 
bűnös; az a 200 aláíró pedig tudta, hogy nem 
bűnös. Ez nagy külömbség ám.

Busbach Péter is a hivők közé tartozott, nem
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ismerte Görgeit, nem is látta. Mert ő a déli had
seregben harcolt mint honvéd. Ő is az oda le- 
szivárgott mendemondák rabja volt, szaturálva 
Görgei ellenes indulattal. Maga bevallja ezt könyve
I. kötetének 3-ik részében. Mig végre a honvéd
szobor leleplezése idejében szégyenleni kezdte 
magát saját maga előtt, hogy a Görgei ügyben 
nem lát tisztán. (Saját vallomása). Neki dőlt, át
tanulmányozta az egész Görgei-irodalmat. Ekkor 
nyilt meg a világos látása s lett belőle Görgeinek 
leghívebb tisztelője.

Utoljára lássunk még egy csodabogarat.
„Ha Görgei Arthur . . . legalább az egész 

sereg számára amnesztiát biztosított volna, a köz
vélemény nem fordult volna ellene," irja Farkas 
Ernőd.

Hm. Biz az jó lett volna. Nem tette, mert 
hiúsága nem engedte neki. Pedig tehette volna. 
Hiszen diktátor volt, nem parancsolt neki senki- 
sém; mindenki engedelmeskedni tartozott neki. És 
hogy feladatát megoldhassa, nem volt útjában 
senki; sem kormányzó, sem miniszter, még csak 
Dembinszki sem. Épen csak Paskievics a simándi 
utón potom 60 ezer muszkával. Azután a Maros 
két partján Haynau és Paniutin 42 ezer emberrel; 
no meg oldalt Radnán túl Erdélyben Lüders és 
Clamm Gallas 14 ezer emberrel, meg a mócok . . .  
Ez pedig mind kákabél, mert hát Görgei meg dik
tátor volt; — volt neki 18 ezer katonája és másfél
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napra való lövőszere . . .  és még sem mentette 
meg Magyarország nemzeti státuséletét, — mint 
Kossuth megvárta tőle, sem a honvéd seregnek 
nem biztosított amnesztiát, amivel legalább Farkas 
Ernőd és a Pesti H.-lap beérte volna.

Valóban, difficile est satyram non scribere, 
mikor az ember ilyen Farkas Ernőd cikket olvas.

Aki Görgeiről — erről a nagy emberről — 
irni akar, annak alaposan át kell tanulmányozni a 
Görgei-irodalmat. Vagy ha már ezt nem teheti: 
legalább olvassa el figyelemmel Görgei István 
három kötet könyvét. Megfelel ő Klapkának, As- 
bóthnak, Gélichnek, Rüstownak, Horváth Mihály
nak, de még Kossuthnak is minden vádjára, amit 
Görgei Arthur ellen felhoznak.

Okmányokkal cáfolja minden igaztalan állítá
saikat.

Ha már nem éreznek hajlamot Farkas Emődék 
az igazság keresésére: hagyjanak legalább békét an
nak az agg oroszlánnak, ne bántsák szabadságharcunk 
legnagyobb katonáját, akinek a nemzet nemcsak 
hogy adósa maradt, de a honvéd név dicsőségé
nek megszerzéséért a legrútabb hálátlansággal 
fizetett.



Vizsgák után. 
i.

„Sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a 
választottak" — azt mondja az írás.

Semmiféle pályára nem találóbb az írás e 
szava, mint a tanári pályára

Már 1884-ben egyik páciensem előtt kimond - 
tam Gleichenbergben, hogy tapasztalataim szerint 
aránylag több a rossz tanár, mint a rossz tanuló.

— Isten uccse igazad van! — mondá. Ez a 
páciensem maga is tanár, akadémiai tag és több
ször volt már kiküldve érettségi vizsgákra, mint 
kormánybiztos. (Beöthy Zsolt.)

Különösen a számtanra nézve rendületlenül 
megállók kimondott szavam mellett: hogy a szám
tanból nem a tanulót, hanem a tanárt kellene 
megszekundázni, ha az a gyerek nem tud. Tapasz
talásból beszélek.

1856/7-ben a pozsonyi lutheránus gimnázium 
IV-ik osztálybeli növendéke voltam. Édeskeveset 
tanultunk számtantanárunktól, Botár Dánieltől.

A következő évben az V-ik osztályban Fuchs 
Albert keze alá kerültünk. Ő volt a számtantanárunk.
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Ilyen jó tanárt se Pápán, se Kecskeméten, de 
még az Egyetemen Pesten sem találtam. Ezennel 
nyilvánosan meg is vádolom a pozsonyiakat hálát
lansággal, hogy ennek a tanárnak idáig szobrot 
nem állítottak, ő  egy tökéletes, ideális tanár volt! 
Kortársaim, akik még életben vannak, bizonyságot 
tehetnek róla.

Adamis Károly nyugalmazott gimnasiumi tanár 
Pozsonyban; dr. Brancsik Károly orvos Trencsén- 
ben; Beliczay Elek ügyvéd Nagyigmándon; Csiba 
György ügyvéd Szerdahelyen; Pogrányi József 
városi tiszti ügyész Komáromban bizonyíthatják, 
hogy Fuchs tanárunk valamennyi tanítványa a 
számtanban kitűnő volt. A leggyöngébb tanulók ép 
oly jól tudták a számtant, mint az elsők.

Nem adta ő a készet a szánkba, mindent 
magunknak kellett kitalálni. Azért örökké mindig 
csak kérdezett.

Ezzel rászoktatott, hogy figyelmünket kon
centráljuk, másra ne gondoljunk, mint arra, amit 
nézünk és ami a legfőbb: gondolkodjunk!

Már az első óráján megjelenése tiszteletet 
parancsoló s bizalmat gerjesztő volt. Egyenes tar- 
tású, biztos járású, derült piros arca simára borot
válva, kék szemeiből szinte sugárzott a jóakarat. 
Szürke, korán őszült sürü haja félrövidre vágva, 
feje tetején egyenesen fennálló.

A katedra melletti dobogón kiállott a tábla 
mellé.
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— Figyeljenek! — volt az első szava. Krétá
val egy vonást irt a táblára, . • .

— Mi ez ?
— Egy vonás, — feleltük.
— Hát ez ? — s újra irt egy vonást. ,
— Másik vonás.
— Most már hány vonás ?
— Két vonás.
Így huzott öt vonást. Kissé odább újra hú

zott ötöt. . . . . . .
— Hát ez mi ?
— Az is öt vonás.
— Most már hány vonás van a táblán? Öt- 

vonás meg öt vonás hány vonás ?
— T íz vonás.
— Úgy van! Tiz vonás.
— Most már ebből letörlök, vagyis elveszek 

kettőt. Mi marad ?
— Nyolcz!
— Úgy van! Tízből ha elveszünk kettőt, 

marad tehát? . . .
— Nyolcz!
így ment az ő tanítása lépésről-lépésre. Az 

év végén már az algebrai legkomplikáltabb prob
lémákat is meg tudtuk oldani.

De nemcsak tanított, hanem nevelt is ben
nünket.

Említett kortársaim sem feledték még el, mi
dőn a tél végén a hó olvadozott, csizmánk beázott,
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kapcánk vizes lett s többen torok- és légcsőhurutot 
kaptak. Az iskolaszolga túl sok fát rakott a vas
kályhába, piros lett a tüztől.

Egyik köhögő cimbora oda állt a kályhához 
s légcső és toroknyákhártyájának kóros váladékát 
a tüzes kályhára irányitotta. Sustorgott, bugyboré
kolt az odacsapódott kórtermék, ami a többi cim
boráknak nagyon tetszhetett, mert jót nevettek rajta.

Mellőzve a t tudományos szószátyárkodást, 
módjuk ki magyarán, röviden: a kályhát csúful le
köpködtük.

— G yün! gyün 1 — rohant a tanterembe, akit 
a tanárt lesni kiállítottunk.

Gyorsan helyre takarodtunk s tisztelettel fel
állva fogadtuk a belépő tanárt.

Amint bejött, a kályhára nézett s mig a kated
rához ért, kétszer is hátra tekintett. Mi aggódva 
vártuk a szavait.

Kiállt a dobogóra s derűs arcával felénk 
fordulva szólt:

— Mit gondolnak önök? Ha valaki egy gazda
sági majorba belép s ott széjjel néz: megismeri-e, 
melyik az uraság lakása, melyik a béreseké, melyik 
az állatoké? Az ólak ajtaja nyitva van, üresek. 
Benézhet mindegyikbe. Meg tudja-e állapítani, hogy: 
ebben a rekesztékben a libákat, másikban a tyúkokat 
tartják. Emez a tehenek, a másik a lovak számára 
van rendeltetve. Amodább ismét más rekesz. Ez a 
sertéseké.
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— M eg! — feleltük.
— Miről?
— A nyomaikról, — hallatszott egy félénk

hang.
— Igen, igen! Á nyomaikról. — Ekkor a kály

hára mutatott:
— Nézzék azt a kályhát! . . .
Szót se szólt erről többet. Egy hosszú pré

dikációnak nem lett volna ránk az a hatása, minti i ;
e pár szónak: „nézzék azt a kályhát!" Szörnyen 
szégyenlettük magunkat; disznók vagyunk. Hogy 
illetlenségünket feledtessük: ezentúl példásan jól 
viseltük magunkat.

II.

Áldott emlékű tanárom! Még nyolc év múlva 
is megvolt a tudományom, amit tőle tanultam s 
hasznát vettem, mikor 866-ban Budafokon gyerme
keket tanítottam. A számtant Fuchs Albert metho- 
dusa szerint adtam elő. Kitűnő eredménnyel. -

De a többi tantárgyakból, amiket könyvből 
kellett megtanulni, nagyon kevésre mentünk. Szé- 
gyeltem magamat magam előtt, hogy úri ellátásban 
részesítenek, jó fizetést adnak és én nem tudok 
kellő eredményt felmutatni!

Egy este behívtam a gyerekeket szobámba, 
majd mesélek a Pelikán madárról. Nagyon meg
örültek s figyeltek.
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Mikor a mese már nagyon érdekessé kezdett 
válni: abbahagytam.

— Hát azután ? Hogy volt tovább ? — rimán- 
kodtak.

— Ha holnap megtanulják a leckét, este újra 
folytatom.

Megtanulták kitünően — a mese kedvéért; 
jutalmul újra kaptak egy darabot a Pelikán ma
dárból.

Gyönyörű mese! Erdélyi „Népdalok és mon
dák" gyűjteményéből vettem. Szebb mesét ennél 
nem hallottam.

Vagy nyolc este tartott’a pelikán mese. Ekkor 
megdicsértem szorgalmukért, rám utattam : mennyi
vel többet ér most már a fejük, hogy ez a tudo
mány is benne van.

így sikerült bennök felkölteni az ambíciót s 
jól tanultak.

De már a 9 éves leánykával nehezebb volt 
boldogulni.

Nagyon szeretett játszani és nem tanulni. 10 
órára végeztem a fiúkkal, akkor az ő órája követ
kezett.

— Jöjjön be most már Irénke tanulni.
— Ümm! nem megyek én. Még nem is ját

szottam. Tanító ur azt akarja, hogy mindig csak 
tanuljak. Soha se láttam ilyen tanító urat.

Gyöngéden megfogtam karját s bevezettem.
Leültünk az asztalhoz.



' — No, mondja el a leckéjét, amit tegnap 
feladtam.

Hallgatott, duzzogott.
— No, nem tanulta meg ? Tanuljuk meg hát

most — és felolvastam neki tanulni valóját egy
másután vagy nyolcszor. : ,.r

— Mondja, mit tud most már belőle?
Semmi válasz. . /
— Jól van, hát ne tanuljon! — szóltam keser

ves bús hangon és szomorú képet vágva az asz
talra könyököltem.

A leányka kis vártatva felém fordult s könyö
kével érinté az oldalamat.

— Tanító ur, jöjjön, tanulok már.
— Hagyja kicsinyem, ne tanuljon, ha nincs 

hozzá kedve.
Ekkor ráncigálni kezdett, hogy tanuljunk. De 

én nem adtam meg egykönnyen magamat. Erre 
felállt, keserves sírással borult a nyakamba s 
patakzó könnyeivel öntözte ingem elejét.

— Istenem ! Istenem ! mért voltam olyan rossz, 
hogy így megszomoritottam ezt a jó tanító uramat !
— Sírt keservesen.

Megsajnáltam, kiengesztelődtem. Helyreállt a 
béke s az én kis növendékem tanult, ahogy tőle telt.

III.

De térjünk vissza Pozsonyba. Voltak ott még 
több jó tanárjaim, kikre hálával\  és szeretettel
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emlékezem vissza. így Csecsetka Sámuel. Kitűnő 
jó tanár és tót létére a legjobb magyar hazafi. 
Vallástant, Történetet és Magyart tanított. Vallás
tanból úgy megtömött bibliával, hogy még ma is 
csak úgy csurog belőlem a Szentirás. Magyarból 
pedig Petőfi verseivel, amennyi csak belénk fért.

Jól emlékezem, mikor Petőfi „Isten csodája" 
c. versét tárgyalta: oly szivrehatóan beszélte el a 
tatárjárás történetét, hogy könnybe borult a sze
münk s velünk együtt ő is könnyezett.

A IV-ik osztályban történetet is tanított. Mi
előtt ujabb magyarázatba kezdett volna, a múlt 
órán mondottakat rendesen ki szokta kérdezni.

így szólította ki egyik órán Járing Adolf 
barátunkat.

Járing kiállt a padsor elé s esdő pillantást 
vetett a háta mögött ülő fiúra, hogy súgjon. Derék, 
szép szál legény volt a szőke, piros arcú, kék 
szemű tót fiú.

— No Járing! miről volt szó a múlt órán?
— Ne-ne-negyedik Henrikről, — mondá a 

súgás után.
— Ki volt az a negyedik Henrik?
— Ní-nimet császár.
— Az ám. Negyedik Henrik német császár

volt.
— Milyen volt az uralkodása ennek a negye

dik Henrik német császárnak?
Hátratekintés s némi várakozás után szólt:
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— Szé-szé-széréncsétlen.
— És miért volt szerencsétlen ?

Mert-mert kapta rossz nevelíst. (Derültség.)
--  Ki volt a nevelője?
— A má-mainzi érsek.
— No és milyen nevelést adott a mainzi 

érsek ennek a negyedik Henrik német császárnak?
A súgó bosszankodni kezdett, hogy egészen 

ő rá támaszkodik; súgott neki egy pár emlékeztető 
szót, mire ez kiegyenesedett s nagy önérzettel felelt:

— Áz-áz vétte neki játíkot . . . (általános 
derültség, amely a tanárra is elragadt.)

— Jól van fiam Járing! Elég. Jeleset kapsz.
És csakugyan, Jaring kapta jelest.
Jaring barátunk elég jókor belátta, hogy a 

tanulói pálya nem neki való. Beállt katonának s 
most huszárezredes.

Nem kritizálom megboldogult tanáraimat.
A holtakról vagy jót, vagy semmit. Én is hát 

azt mondom: „jó emberek voltak."
Midőn Gőthe ellátogatott Weimárba, szerená

dot rendezett tiszteletére a városi tanács.
— Mit szól Excellenciád polgári zenekarunk

hoz? — kérdé a polgármester.
— Gute Leute, gute Leute; aber schlechte 

Musikanten.
Jó emberek, de rossz muzsikusok.
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Szerencsés az a tanár, akit tanítványai meg
szeretnek. Az ilyennek tanitását szívesen befogadják 
és már csak azért is tanulnak, hogy azzal örömet 
szerezzenek neki.

A durva szigor sem utolsó eszköz a siker 
biztosítására, ha igazságosan alkalmazzák.

Tudva van, hogy II. József császár nagy súlyt 
fektetett a tanításra. Gyakran ellátogatott az isko
lákba, figyelte, hogyan tanítanak.

Egyik iskolában meglepte a tanítót, mikor ez 
javában tanított.

A császár levette kalapját a tanteremben s 
bemutatta magát.

— Isten hozta Felségedet! -  felelt a tanító, 
de a sapkáját nem vette le s mint egy Jupiter, 
állt meg a császár előtt.

— Folytassa tanitó ur a tanítást, ne engedje 
magát zavartatni.

A tanit5 — mint a káplár a bakák előtt — 
járt fel s alá a padok előtt, parancsolt, exeminálta 
a nebulókat s aki nem jól felelt: még a nyaka 
közé is csapott pálcájával. Cseppet se zsenirozta a 
császár jelenléte.

Szemle után a tanitó lakásába mentek, ahol 
mestram lekapva sapkáját, térdre borult a császár 
előtt.

— Bocsássa meg Felség, hogy oly tisztelet- 
lenül fogadtam, hogy a sapkám se vettem le lég-

IV,



115

magasabb személye előtt; de ha ezek a huncut 
kölykök észrevennék, hogy nálam nagyobb ur is 
van a világon, akkor az Isten se birna velők.

Ilyen tanárunk volt Pápán az 50-es évek 
elején Seregély György. Legjobb taneszköze a nád
pálca volt. Ilyen tiszteletet gerjesztő és félelmes 
alakot ő kívüle csak egyet láttam: III. Sándor cárt. 
Amit Seregély tanár nádpálcájával belém vert, az 
utolsó betűig ma is meg van bennem Hálával 
őrzöm emlékét.

így Baráth Ferencét is. Neki köszönöm, hogy 
még ma is olvasható betűkkel irok. Fejemhez verte 
mákszemnyi betűkkel írott füzetemet; összeszidott, 
hogy úgy írjak: hogy azt más is el tudja olvasni!

Egyik óráján Csintalan Ferkót hivta ki felelni.
Csintalan nem tudta a leckét. Három pálca

ütéssel jutalmazta hanyagságát.
A fiú helyére ment, leborult a padra. Szom

szédja felállt:
— Kérem alássan, a Csintalan meg tanár 

urnák a Krisztusát szidja.
— Gyere ki csak — akasztófára való! Hogy 

mersz te árulkodni a tanulótársadra?
Ez meg kapott hatot! Ezzel az árulkodási 

jellemtelenséget örökre kiirtotta belőlünk.
V.

Gleichenbergből hazajövet, a Cel-Dömölki 
perronon találkoztam Baráth Ferenccel. Kölcsönösen 
örültünk a viszontlátásnak.
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— Csak nem mehetek én — igy szólt — 
semerre az országban anélkül, hogy volt tanítvá
nyommal ne találkoznám. A múltkor is, hogy 
Komáromba utaztam egy házkerületi gyűlésre, amint 
a pályaházból Ujszőnyön kiléptem: egy molnár - 
szinü ruhás magyar ember köszöntött és kezet 
akart csókolni, amit nem engedtem.

— Tanár ur engem nem ismer már ugy-e ?
— Bocsásson meg, bizony nem emlékszem.
— De én jól emlékezem, mert én a tanár 

urnák nagy hálával tartozom.
— Nem tudom, mivel érdemeltem meg.
Tanár urnák köszönöm, hogy ember lett belő

lem és hogy most jómódban vagyok.
— Hogy-hogy?
— Úgy, hogy mikor az apám felvitt P ápára: 

tanár ur már az első napokban kilátta belőlem, 
hogy ostoba vagyok; a tanulás nem nekem való. 
Azt a tanácsot adta: menjek haza, válasszak valami 
más pályát, mesterséget; igy még külömb ember 
lehetek, mintha iskolába járnék. Megfogadtam, a 
tanácsát, — az Isten áldja meg érte. Hazajöttem, 
beálltam molnárinasnak, az Isten megsegített és 
most, — ahun vannak! Két malmomnak a kereke 
forog a Dunán. Kalácsot ehetek m indennap! ha 
úgy akarom; mig azok, akik ott maradtak s tovább 
tanultak: jó, ha a nagy ünnepeken kerül az asz
talukra kalács.

Hejh! de jó volna, ha az I. osztályt ilyen
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Baráth Ferencekre bíznák! Nem volna annyi isko
lát végzett emberünk, aki nem való másnak, mint 
képviselőnek, aki csak a közbeszólásból élősköüik; 
aki azt se tudja, amit már a falusi iskolában tahul- 
tunk az ethikából: • .

„Mig szavát elvégzi megvárd,
Beszédét keresztül ne vágd."

VI.
Stipendisták.

Szokás volt, ma is szokás, hogy az itthoni 
iskolákat végzett fiatal emberek közül a jobbakat 
kiküldik a külföldi egyetemekre továbbképzés vé
gett. Minthogy a tudományok itthon fejlesztésére 
lusták, hozzák el külföldről a készet.

Ezek aztán összeszednek mindenféle csoda
bogarakat, haza hozzák, elültetik s csak későn lát
ják be, hogy az bolondság.

Ilyen a Hegel-féle filozófia, amelyről a mai 
kor már úgy itél, hogy az cifra szavakkal űzött 
játéknál nem egyéb és azért a lomtárba is került.

Hát érdemes volt ezért Berlinbe kimenni egy 
Tarczinak, Bocsornak, Kerkapolynak ? amely taná
raira a pápai iskola oly büszke volt.

Pár falatot feladok a t. olvasónak. Ajánlom, 
hogy óvatosan rágja, mert ha beletörik a foga: 
ne engem okoljon.

„Úgy, de a külső épen olyan belső, mint 
amilyen belső ama külső, melynek belseje van"
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Nem hiába nevezte el Kecskeméti Aurél Hegelt 
a minden zavaros fők védszentjének. Továbbá:

„A szellem alanyiságának konkrét létezéséről 
alkotott fogalom fölötti tárgyilagos eszmélkedés 
módosulásai, a tiszta öntudatra jutott s a külsőre 
ható természeti tünemények befolyásai által nem 
zavart egyediség nyugodt bensejében mint önálló, 
minden realitástól elkülönzött fogalmak, majd ké
sőbb mint elismert képzetek, olyanokul jelenvén 
meg,“ (tovább már én se tudom).

Ilyen szellemi koszton alakul ki a „tudomány
tól elbutult elme“ — mint Teleki Sándor irja.

Az ilyenek elől menekült Járing barátunk és 
talán Petőfi is a katonasághoz.

No még konfektnek feladok az Egyetem kony
hájáról is egy kis nyalánkságot „pour la bonn 
bouch.“

„Uraim ezen egyéniségnél a tengéleti viszo
nyok zavarán bazírozott azon pathologikus állapo
tát látjuk a szemtekének kifejlődve lenni, mely az 
ugynevezett rögös köthártya lobok alakjában van 
jelen és nyiíatkozik.“ (Gyorsírás után.)

„Erre való nézve, amidőn ezen eset ekképen 
fordul elő, azért ezen egyéniségnek mindig úgy 
tenni kelletik, hogy finom gyolcsruhával szemeinek 
kíméletes törülése ajánltatik és pedig nem felülről 
lefelé történt irányban, mert ha szemeinek környi 
része, — mely azon pathologikus állapotánál fogva 
a szemtekének bőven való nedveíválasztással lévén
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egybekapcsolva, — különben is izgattatik: nyilván
való, hogy az izgatottsági állapot még csak fokoz- 
tatik.“ (Gyorsírás után.)

A németek külön tudományos nyelvet is talál
tak fel, amit nálunk is elfogadtak. Példának utal
hatok Dr. Ott Tübingai tanárnak, a Tuberculosisról 
irt s a magyar orvosi könyvkiadó társulat által 
lefordított könyvére.

„Mindazon mozzanatok, melyek valamely szerv 
táplálkozási viszonyaira hátráltató befolyást gyako
rolnak: az illető szerv visszafejlődésére vezetnek."

„A végbél záró izmának ellenállási képessége 
és a reá nehezedő ganéoszlop súlyának nyomása 
között, a súlyegyen felbomlott." (Ezt a béresném 
két szóval meg tudta volna mondani.)

És ezeket, mint tudományt adták nekünk s 
mi annak vettük, mert: nem gondolkodtunk!

Most, hogy 72 éves fejemet nemcsak arra 
használom, hogy rajta a kalapot elviseljem, ros- 
tálgatom a beszerzett anyagot, szedegetem belőle 
az aranyszemeket. Ilyenek Wagner János belgyó
gyászati tanárom megbecsülhetlen szavai:

— Uraim! kérve kérem önöket, ne legyenek 
Sarlatánok.

— Iparkodjanak mindenek fölött annyit meg
tanulni, hogy a betegjüknek ne ártsanak; ha már 
ennyit tudnak: már akkor nagyon sokat tudnak. 
(Mélységes igazság! s ez hazai bölcsesség).

— A gyomor az élet konyhája. Már Menenius
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Agrippa ismerte annak fontosságát és igen tanul
ságos mesét mondott erről a szent hegyre kiköl
tözött lómai népnek. Ahol a konyha jó: ott meg 
van a házi béke és jólét. Azért igyekezzenek a 
gyomrot minél előbb rendbe hozni.

— Ne bízzák el magukat, mert nem önök, 
hanem a természet gyógyít. (De a honoráriumot 
mégis csak mi vágjuk zsebre.)

Fő jellemvonása volt a jó öreg tanárnak a 
szerénység, becsületesség és óvatosság.

Végrendeletének egyik pontja igy szól:
„Minthogy testi hibám miatt (nyavalyatörés) 

családot nem alapítottam, kötelességemnek tartom 
az árvákról megemlékezni. A protestáns árvaháznak 
hagyok nyolcvanezer forintot."

(Lám, még a tanárok közt is akad derék 
ember, — irja Petőfi Herényinek az „Útirajzokéban).



Idegen földről hozott bölcsesség.

I.

Minthogy az emberiségnek fele nem tud gon
dolkodni, a másik fele pedig lusta gondolkodni és 
Rousseaunak e szavai ránk nézve is találók! hogy 
a gondolkodással ne kelljen fáradniok, ifjaink,
stipendistáink kimennek külföldre s o n n a n  hozzák 
a készet, amit a német ész kifundált.

így hozták be Hegelnek, a minden zavaros
fők védszentjének filozófiáját, Dr. Stein nemzet-
gazdászattanát, Koch ojtószerét a tüdővész ellen s 
egyéb csodabogarakat.

Stein tanította a bécsi Egyetemen, hogy min
dennek az árát a kínálat és kereslet közötti viszony 
határozza meg.

Ha sok az eladó gabona a piacon és kevés 
a vevő: a gabona olcsó lesz. Viszont, ha kevés 
a piacra vitt gabona és sok rá a vevő: akkor 
magasabbra emelkedik annak ára.

A földmives eladó gabonáját árulja a piacon; 
a pénzkupec pedig a pénzét a pénzpiacon.

Ha kevés a pénz és sokan vannak, akiknek
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arra szükségük v an : felszáll a pénz ára, magasabb 
lesz a kamatláb.

Ha sok a kínált pénz és kevesen vannak, 
akik kamatra kivennék: leszáll a kamatláb.

Ha a földmivesnek szabad oly árt kérni ter
ményéért, aminő neki tetszik: a pénzkupec is ad
hatja pénzét oly áron, oly kamatra, amint neki 
tetszik.

A német tudománytól megbódult honatyáink
nak megtetszett e bölcsesség, helyeselték a német
nek eszejárását és eltörülték a bölcs törvényt, amit 
őseink alkottak ,-- amely szerint tilos volt 6% -nál 
magasabb kamatot szedni, mert aki ennél többet 
vett, azt a törvény a tőkéjének is elvesztésére 
Ítélte, ha az adósság visszafizetését birói útra 
terelték.

Megkezdődött erre az uzsorások aranykora. 
60, 120, sőt ennél magasabb °/0 kamatot is szedtek.

Az uzsorás Sadduceusok rohamosan gazda
godtak s a szép nemesi birtokok pusztultak s szál
lottak idegen kezekre.

Végre, mikor már jó része az országnak gazdát 
cserélt, honatyáink szeme kezdett felnyílni. Belát
ták, hogy bolondul cselekedtek, amikor az uzsorá
nak szabad szárnyat adtak. Uj törvényt hoztak, 
mely szerint a biró nem Ítélhet meg 8 °/0-náI 
magasabb kamatot.

Bizony, bizony honatyáinkra is citálni lehetne
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a verset, amit egy elkeseredett káplán irt a kál
vinista öreg papokra:

Esztek, isztok, veszekesztek,
Bolond fővel törvényt tesztek.

Így jár a magyar, ha a külföldre megy észért 
s nem a magáét veszi elő, hanem hoz külföldről 
intézményeket, melyek nem a mi viszonyainkhoz valók.

II.
Bírói talár.

Már meg azon törik a fejőket, hogy a birót 
ebbe a komédiás ruhába öltöztessék. Ezzel akarják 
emelni a biró tekintélyét.

Nem talár, hanem jó biró kell nekünk! kinek 
judicuma, józan Ítélőképessége van. Ne olyan legyen 
a biró, mint az enyim volt, aki előtt egy gőgös 
parasztot becsületsértés miatt bepanaszoltam. Kecs
keméten.

A paraszt nyilvános helyen tanú előtt azt 
mondta nekem :

B . . .  én az Istenit, az ilyen Tekintetes Urnák..
— Nem úgy mondtam, védekezék, hanem azt 

mondtam:
B . . .  én az Istent az ilyen Tekintetes L/rban.
A derék biró azt mondta erre:
,Ez nem becsületsértés. Az Istent szidni pedig 

szabad, ezt nem tiltja a törvény." így itélt a biró.
Szánalommal néztem erre a szellemi nyomo

rékra. Eszembe jutott Eötvös Károly tanácsa:
„Tanuld meg, hogy soha ne pörölj! Mert
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nincsen oly napfényes igazság, melyről biztos lehet
nél, hogy megnyered a pöröd, ha Magyarországon 
biró elé viszed.1*

Visszavettem a panaszom.
Még is, privatim megkérdeztem egy fővárosi 

törvényszéki birót. Elképedt s iszonyú dühbe jött:
— M icsoda?!! Ez nem becsületsértés? Még 

akkor is elitélem azt a parasztot, ha egy müveit, 
diplomás embernek azt mondja, hogy: te!

Húzhatnak arra az én kecskeméti bírómra 
talárt, akár a muszka cár hermelinpalástját, nem 
lesz azért más, mint „asinus in pelle leonina.**

Miért is hagyják az ilyen embert a birói szé
ken? Neveznék ki a telekkönyvhöz, vagy az irat
tárban alkalmazhatnák Neveznék ki tanfelügyelő
nek, fürdői biztosnak, vagy utolsó esetben küldenék 
fel Pestre képviselőnek. Annyit ez is tudna oda
kiáltani a ministernek, hogy „rezgősfejü örmény**, 
citerariyakú.**

III.

Érettségi vizsga.
Ez is aféle gomba, amit a tudománytól el- 

butült német ész talált ki, azoktól hozták s ültették 
át hozzánk.

A tanulóknak réme, gyötrő ördöge, amely 
félelemmel, rettegéssel tölti él őket. Rombolja idegeit, 
csökkenti bátorságát, öli önbizalmát, gyávaságot
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ságba is kergeti azt a szegény diákot.

Kellett ez nekünk? . . .
Deák, Kossuth, Vörösmarty, Kölcsey, Kazinczy, 

Barsi Balogh János, Török Pál, Bőthy Ödön, Soproni 
Nagy Pál és a többi nagy embereink, a 30-as és 
40-es évekből, — kiknek legio a neve — egy se 
tett érettségi vizsgát! Akik pedig 1850 óta érett
ségiztek: tessék azok közül a nagyokat összeszám- 
láíni, hányán vannak ? A botokud is megolvashatná.

Hogy az éretlenek hányán vannak, azt Pavlik 
úr tudná megmondani, aki az országházból kilök- 
döste őket.

Régebben a tanításra helyezték a fő súlyt, 
most a vizsgákra.

A pápai kollégium refundatorának, a nagy 
Márton Istvánnak idejében és ő utána évtizedekig 
még tanári vizsgát se kellett tenni; nem osztogat
tak tanári diplomát. Ezt a divatot is a némettől 
hozták.

Akik a tizenkét iskolát elvégezték, azok közül 
szemelték ki a tanárok a legjobbakat, azokból 
választottak maguk közé tanárt, ha arra szükség 
volt. Vagy kértek ilyet a másik főiskolától.

Tizenkét évi megfigyeléssel, hogy jobban fel 
lehetett ismerni, ki a tanárnak való, mint egy órai 
nyaggatással — rigorozálással: azt bárki is belát
hatja.

125
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1906-ban mi, — öreg doktorok — akik még 
életbén vagyunk, az egyetemre beiratkozásunk 45-ik 
évfordulója alkalmából összejöttünk Budapestre. 
114-en iratkoztunk be 1861-ben s 45 év múlva alig 
voltunk már 20-an. Lakománkra meghívtuk a még 
életben maradt egyetlen tanárunkat Than Károly 
dr.-t, a vegytan tanárát.

Ebéd után körülvették a kollegák, akik közelébe 
férlek s vidáman, nevetgélve beszélgettek vele a 
fehér abrosszal terített asztalnál.

—- Ugy-e tanár Úr, — mondám — a zöld 
asztalnál nem volt ilyen jó kedvük a kollégáimnak, 
mikor a tanár (Jrral szemközt ültek?

A professzor Úr elnevette magát:
— Lehetett volna akkor is jó kedvük, — szó

lott — mert én soha se törekedtem arra, hogy 
valakit elbuktassak. Én még jobban féltettem azt a 
rigorozánst, mint ahogy az félt; bárcsak olyan kér
dést adhatnék fel, amire meg tud felelni. Jól tudom 
mi értéke van annak a rigorozum nak! — s legyin
tett a kezével.

— Volt nekem egy aszisztensem, — folytatá — 
aki úgy tudta a vegytant, mint én. Magam se tud
tam a chemiából többet, mint ő tudott. Mikor a 
doktorátust tette előttem, egy kérdésemre se tudott 
felelni, pedig igyekeztem a legkönnyebb kérdéseket 
feladni. Áteresztettem.
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Diplomák, cimek.

A németnek sok apró Egyeteme van, tömér
dek a professora, akiknek aztán kevés fizetést 
adhatnak. Hogy ezeknek jövedelmét szaporítsák: 
divatba hozták a sokfélé diplomát. így az orvosok
nak egy diploma helyett négyet kellett szerezni! 
belgyógyászat, sebészet, szemészet, szülészet. Persze 
minden diplomának külön ára volt, jó ára.

A sok diplomáju doktorok aztán hivalkodtak 
sok címeikkel.

Utánozni kellett ezt a magyarnak is.
Végre a burkusnak megjött az esze. A sok 

diploma helyett ad egyet: az összes orvostan doktora 
címmel.

Persze hogy utánozták ezt is nálunk is. Min
dent mások u tán !

Erre következtek a specialisták. Most már 
külön orvos kell a gyomornak, beleknek, a májnak, 
a veséknek,-gégének, fülnek, szemnek; csak a térd
kalácsnak nincsen még külön specialistája.

„Nulla calamitas sola.“ A címkor tovább fajult. 
Hozzá csatlakozott az egyetemi m. tanárománia. 
Ezt tetézte a királyi, majd az udvari tanácsoságérti 
reszkető őrjöngés (delirium tremens).

Egyik egyetemi m. tanártól kérdezte valaki: 
mi az az egyetemi m. tanár?

IV.
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— Hát tudja barátom, vannak az Egyetemen 
magasabb és alacsonyabb rangú tanárok. Érts belőle.

„Miattam viselhet bárki bármely cim et!
Az igaz név előbb-utóbb kipattan,
S minél több címekkel takargatják:
Annál hamarább kiüti a szarvát."

(írja Arany János.)

Ha a cimjeit látom valakinek, azonnal tisztá
ban vagyok vele, hogy miféle „Gattungból való,“ 
mint Győri Mike szokta mondani.

Doktor Urak! ne a császártól, királytól vár
játok, hogy kitüntessen benneteket, aki titeket soha 
se látott s nem tudja, hogy mennyit értek; hanem 
tüntessétek ki ti magatokat eszetekkel és sikeres 
gyógyitásaitokkal.

Ismertem a 60-as években Pesten egy kirurgus 
orvost, általánosan „goromba Wágnernek" hivták. 
Sikeres gyógyításai által oly hírnévre tett szert, 
hogy keresettebb orvos volt a világhírű Balassa 
tanárnál. Nem futott ez a címek után, nem tett egy 
lépést sem, hogy királyi vagy udvari tanácsossá 
kinevezzék! Nem is nevezték. Még csak a Dr. 
cimre se vágyott. Végre is az egyetemi tanári kar 
minden rigorozum mellőzésével adott neki doktori 
diplomát, hogy az ország legkeresettebb orvosa 
már még se egy kirurgus legyen, hanem: orvos
doktor.

1861-ben orvostanulókat segítő egyesületünk
ben elnököt választó gyűlést tartottunk. A gyűlés
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elnökéül Lippay tanárt kértük fel, az orvosi kar 
akkori dékánját. Szónokunk nagyságos dékán Ur
nák titulálta. Lippay határozottan tiltakozott e címe
zés ellen,

— A Rector a nagyságos! a dékán csak 
tekintetes, jegyzé meg. Hatalmasan megéljeneztük.

Most? . . .  a leghitványabb fürdőorvos is 
nagyságoltatja magát.

„Nagyságosság nagyság nélkül 
Ráfér ő kicsinységükre," 

mint a jó „Bolond Istók" irta.
De sőt nem átalják kezöket királyi és udvari 

tanácsos cim és ordóért nyújtani.
Egyik fürdőorvos olvasván az újságban, hogy 

egy közös minister az ő fürdőjébe szándékozik 
menni: rögtön szaladt Bécsbe s megkérte Ő Ex- 
cellenciáját, fogadjon lakást ő nála. A minister 
elfogadta ajánlatát. Így jó alkalma volt kikunyorálni 
a kir. tanácsosságot.

Ezzel a kollegával találkoztam a celdömölki 
perronon. Én jöttem Graz felől, ő utazott Graz 
felé. Az ő vonatja előbb indult s midőn csenget
tek: búcsúzott és sietett kocsija felé. Látva, hogy 
kisérem: háromszor is visszafordult s újra búcsúzott.

De hiszen! nem rázasz le a nyakadról, — 
gondoltam -  látni akarom, hova bújsz be ?

Hát Ill-ad osztályú kocsiba ment! a parasz
tok közé.

Hja! a Sperrgeld 5 krajcár!
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Királyi tanácsosság. Harmadik osztály. Hogy 
illik ez össze? énekelhetné a kabarészinész.

Undor fog el, midőn látom ezeknek a cim- 
kórságosoknak ágaskodását.

Jó Zágoni Mikes Kelemen Kendnek szólítja a 
nénjét. Bethlen Gábor címe vo lt: Kegyelmed. Azután 
később jött a Nemes, Nemzetes; majd a Tens, 
Tekintetes. Most a Nagyságos járja.

De már ez is kezdi lejárni magát, mert sokan 
viselik; azért a Méltóságos cim után kapaszkod
nak. Egyre szegényedünk s amennyit vagyonban 
veszítünk, annyival kárpótoljuk magunkat címekkel. 
Minél koldusabbak leszünk, annál nagyobb cim 
kell nekünk.

Három pápai diák didergett a hideg szobában. 
Pénzük nem volt, éhesek voltak.

— Tudjátok mit? -• szólt az egyik. — Legyünk 
Urak! Tegyük fel a kalapunkat, aztán szólítsuk 
egymást Tekintetes Úrnak.

Ilyen diákok vagyunk — kevés kivétellel — 
ma már valamennyien.

Hitvány korszak! Hitvány nemzedék. Hová 
jutunk, meddig megyünk ezen az utón ? . . .



Török Pál.
i.

Életrajzát megírta Kiss Áron. Farkas József 
is irt róla. De legvilágosabban beszélnek a pesti 
református iskolák, amiket ő alapított és épített, 
valamint a reform. Egyház, melyet virágzásra ő 
juttatott.

Az iskolák falának kövei az ő nagy nevét 
hirdetik. Igazán: „Te saxa loquuntur.“

Eötvös Károly m ondta.
— Tudod-e, hogy Török Pál csak egy fél- 

hüvelyknyivel kisebb ember Deák Ferencnél? — 
Méltónak tartotta, hogy Török Pált ezzel a mér
tékkel mérje.

1873-ban nyár derekán értesített, mely napon 
érkezik Gleichenbergbe. Kért, hogy lakásról gon
doskodjam a számára.

Mint papnak, a templom mellett a Wallner- 
hofot gondoltam a legmegfelelőbbnek. Magaslaton 
van, levegője legtisztább, a kilátás innen úgy dél, 
mint észak felé gyönyörű. E házban lakott ugyan
ekkor Bőthy Zsolt is.
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Török Pál lett az ottani magyar vendégek 
központja.

Soha nem mutatta oroszlánkörmeit, szellemi 
fölényét nem éreztette senkivel. Le tudott szállani 
társaságának színvonalára s humoros beszédével 
vidámságot szerzett.

Tudta a bibliából, hogy „a vidám elme jó 
orvosságot csinál" (Példabeszédek XVII. 22.), azért 
szeretett anekdotázni. Épen, mint Deák.

Egy izben Józsa Gyuriról szólott, hogy ez 
Borbély Miskával, gróf Keglevichcsel s Bőd Pállal 
együtt borozgattak. Pattogott az éle, járt a tréfa, 
hol vékonyabban, hol vastagabban. Nem kímélték 
egymást.

így Keglevich nagyon vastag élcet talált mon
dani Bőd Pálra.

— Kérem, gróf Úr, ne feledje, hogy én Bőd 
Pál vagyok de Háromszék!

— Igen, — szólott közbe Borbély Miska -  
de Csapszék, — Mészárszék, — Árnyékszék.

Erre bátorságot vettem ugyanebből a Gattung- 
ból való anekdotámat elmondani, amit Zirczről 
hoztam emlékül az öreg Mayer Móric bácsitól, 
nyugalmazott cistercita tanártól.

— Maszarik Xavér Ferenc pap szóvitába keve
redett egy föidesurral, aki a beszéd hevében valami 
goromba szót mondott a papnak.

— Kérem, kérem spectabilis, válogassa meg a 
szavait, mert közöttünk külömbség van ám!
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— Tudom. Az a külömbség, hogy a tiszte
lendő ur Maszarik — és holnap eszik. Én pedig 
ma eszem és holnap . . .

Castis omnia casta. Minden stílus jó, csak az 
unalmas nem jó; mondja Voltaire.

— Kitűnő társaság volt együtt Fáy András
nál, - -  vette fel a szót Török Pál — András napot 
ünnepelni. Ott volt Vörösmarty is, Bajza, Vachot 
Sándor, Kuthy Lajos, Vas Gereben és több más 
kitűnőségek. Gazdag lakoma volt rendezve, jó borok, 
volt vidám hangulat. Mikor a libapecsenyét behoz
ták, felállt Vas Gereben, hogy a házigazdát fel- 
köszöntse:

„A. B. C. D. E. F. G. H :
Fáy András éljen soká!“

Fáy rögtön felelt:
„I. K. L. M. N:
Köszönöm szépen."

Volt már elemi iskolája, gimnáziuma jeles 
tanárokkal a pesti reform. Egyháznak, de a teologia 
még hiányzott. Hogy ezt felállíthassa: kormány- 
engedélyre volt szükség. Nem igen lehetett remény
leni, hogy ezt megadják, mert ép a protestáns 
iskolák voltak a legnagyobb akadályai a germáni- 
zálásnak, amit báró Bach Sándor államminiszter 
folytatott az 50-es években.

1855-ben felment Török Pál Bécsbe gróf Thun 
vallás és közoktatási ministerhez. Előterjesztette 
kérelmét.
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— Minek volna önöknek a teologia Pesten ? 
Van már ilyen iskolájuk Kecskeméten, Patakon, 
Debrecenben. Minek volna több ? — mondá Thun.

— Azért, — felelt ravaszul Török — mert 
ezek tős-gyökeres magyar városok. Ott a német 
nyelvet teológusaink meg nem tanulhatják. Ellenben 
ha Kecskemétről Pestre hozhatnánk át ezt a tan
intézetet: itt sokkal nagyobb sikerrel sajátíthatnák el 
a német nyelvet, amelyre szükségünk van, miután 
Pest lakosságának legnagyobb része németül beszél.

Thunnak szeget ütött a fejébe.
— Nehezen megy, nehezen. Hanem, ha nem 

osztogatnának doctori cimet, akkor talán lehető lesz.
— Dehogy osztogatunk! Tudom jól, hogy ez 

a cím csak orra való, hogy az embereket bolondit- 
sák vele.

Ez a cimkórság sem egyéb, mint a németnek 
a majmolása. Mi értéke van ennek a cimnek, ha 
még Dr. Patkány is megkapta azt?

Török Pál mint életmentő.

II.

1859-ben Benedek táborszernagyot küldték le 
Bécsből Budára helytartónak.

Minthogy protestáns volt, húzott ő is a fele- 
kezetéhez. Meglátogatta papját Székácsot és Török 
Pált, kivel barátságot kötött; tegezték és kamerád
nak szólították egymást.



135

Benedek nagyon furcsán bánt el az újság
írókkal. Felrendelte őket maga elé Budára s igy 
szólt hozzájuk:

— Halljátok ti kutyák!
— Ő Felsége legkegyelmesebb királyunk által 

én vagyok ide kinevezve teljhatalmú helytartónak.
— Minthogy tudom, hogy az ország úgy ugat, 

ahogy ti ugattok: hát adom tudtotokra, hogy aki a 
kormány ellen merészel irni, azt statarialiter fel
akasztatom.

— Elmehettek.
Nagy megdöbbenést okoztak e szavak.
Török János a Pesti Hírnök szerkesztője, aki 

nagy Schwarz-gelb volt, amiért kollegái nagyon 
haragudtak is rá, meggörnyedve előbbre lépett a 
sorból s igy szólt:

-- Engedje meg Excellenciád, hogy egy tisz
teletpéldánnyal szolgáljak a lapomból . . .

- -  Sz . . . a lapodra! Kell is nekem a te 
lapod — s a faképnél hagyta őket.

A többi újságíró majd kibújt a bőréből örö
mében, hogy a gyűlölt kolléga igy fölsült.

Gyulai P á r  beszélte el ezt Fehérváron a cisz
terciták refektoriumában, mikor ezeknek vendége 
volt. Egyik rendtag, Pallér Kelemen páciensemtől 
hallottam Gleichenbergben.

Élt akkor egy hóbortos vadmagyar újságíró 
Pesten. Volt egy jelentéktelen lapocskája, amibe 
dörgedelmes cikket irt a kormány ellen. Amint ezt



136

Benedek megtudta, rögtön elfogatta és statarialiter 
halálra Ítélte.

Meghallotta ezt Török Pál. Tüstént rohant 
Budára Benedekhez. Lélegzete is majd elállt, mi
dőn belépett a hatalmas ember elé.

— Szervusz kam erád! Mi jó hirt hoztál ? — 
szólt Benedek.

— Rosszat, kamerád.
-- Halljuk, mi az?
— Azt hallottam, hogy azt a szerencsétlen 

Színi Károlyt halálra Ítélted.
— Igen 1 holnap reggel 6 órakor függeni fog 

az akasztófára való.
Épen azért jöttem ilyen sietve, hogy ezt 

megakadályozzam.
— Nincsen olyan hatalom, ami ezt a gaz

embert megmenthetné az akasztófától.
— De kérlek, tudod-e kicsoda ez az em ber? 

Ösmered-e?
— Hát te ösm ered?
— Hogy ne ismerném. Hiszen ez egy bolond! 

Ott volt a mi iskolánknál alkalmazva, de kénytelen 
voltam elbocsátani, mert láttam, hogy -bolond.

— Azért siettem oly nagyon, nehogy ezt a 
hibát elkövesd. Mit gondolsz, mit szólna hozzá a 
külföldi sajtó, ha megtudnák, hogy te egy bolon
dot felakasztattál?

— Igazán ? Komolyan beszélsz ?
— Szavamat adom, hogy ez az ember bolond!
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Erre mindkét kezét megfogta és megrázta 
Töröknek.

— Köszönöm kamerád! Nagyon köszönöm.
Leült Íróasztalához, nehány sort irt egy papir-

szeletre s csengetett.
Az adjutáns belépett.
— Vigye le ezt rögtön és adja át a profóznak.
A kulcs csörgött, a zár nyikorgott, a börtön

ajtó feltárult s a börtönőr belépett Színi Károlyhoz.
— Takarodjék ki az úr innen! — szólt a 

profóz. Színi tétovázott, bámult.
— Mondtam, hogy hordja el magát! Azzal 

galléron fogta s kilökte a folyosóra. Innen az 
udvarra, majd a kapun is ki az utcára s bezárta 
utána az ajtót.

Szini Károly nem értette a dolgot. Ott bámult, 
tétovázott, nem tudta: álom-e ez vagy valóság? 
Végre is visszaballagott Pestre.

Ismerősei nagyot néztek, mikor meglátták.
— Hát te szabadon jársz ? Hogy történik ez ?
— Kilöktek a börtönből s elkergettek. Én azt 

vártam, hogy holnap reggel felakasztanak; magam 
sem értem, mi történt velem.

Végre találkozott, aki a dolgot megmagyarázta.
— Török Pál mentett meg. Ő járt fenn Dudán 

Benedeknél. Eredj fel hozzá, köszönd meg neki.
Szini Károly szótfogadott, felment Törökhöz.
— Azt hallom, a Főtisztelendő urnák köszön
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hetem, hogy életben maradtam.^ Főtisztelendő úr 
mentett meg a haláltól.

— Igen 1 én metszettelek le az akasztófáról. 
Hanem, ha még egyszer olyan bolondot csinálsz: 
én magam akasztalak fel ezzel a két kezemmel! 
Elmehetsz.

í g y  beszélte el ezt maga Török Pál Gleichen
bergben.



Jókai gonosz helyzetben.

Három évi távoliét után hazatértem a kül
földről. Pajtásaim, ismerőseim közül már csak egyet 
találtam Pesten. A többiek széjjel oszlottak az 
országban.

Nagyon megörültem ez egynek, felszólítottam, 
lakjunk együtt.

Beleegyezett. Megnézte szobámat, de messzil- 
lette az Egyetemtől, ahol ő tansegéd volt Margó 
tanár mellett. Hivott, menjek én az ő lakásába.

A Sándor-utcában lakott egy régi dísztelen 
házban.

Nagy Kesztyű néven volt e ház ismeretes a 
rajta lógó pléh keztyüről.

Minthogy mindenárom e barátommal akartam 
együtt lakni: elhagytam díszes szállásomat s az 
ócska házba költöztem.

Sehogy se találtam jól magamat e fészekben 
s egyre nógattam lakótársamat, költözzünk ki.

Nem jött.
— Ha ki nem jössz innen csúffá teszlek!
— Hogyan?
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— Megénekelem a lakásodat. Fenyegettem, 
hogy a verset kinyomatom és Tatár Péter versei
vel ponyván áruitatom.

— Mindegy. Nem megyek — volt utolsó szava.
Pakoltam s a Gyöngytyúk-utcába költöztem.
Egy álmatlan éjszakámon elgondolkoztam:

mivel öljem az időt?
Megénekelem a Nagy Kesztyűt!
Reggelre elkészült a vers. Este a kávéházban 

felolvastam. Fiatal irók, városi hivatalnokok képez
ték hallgató közönségemet. Ott volt elhagyott lakó
társam is és Dr. Kurtz, egy nálunk idősebb doktor.

Körülállták a biliárd asztalt.
Bolondos versnek alig nevettek valaha úgy, 

mint e versnek. Térdre rogytak s a biliárd asztal 
rámájába fogództak, hogy a földre ne essenek. 
Patakzott a könny a szemeikből a nagy nevetés 
miatt. Maga a megénekelt barátom is versenyt 
nevetett a többiekkel, ő is térdre rogyott.

A verset elkérte Dr. Kurtz. Neki adtam és 
ezt Szaniszló barátom is látta.

1872. januárban az Üstökösben ütötte fel a 
fejét a tréfás költemény, mikor én túl a tengeren 
Korzika szigetén Ajaccioban teleltem. Egy év múlva 
azután, hogy irtam.

Egy barátom levélben értesitett, micsoda zene
bonát okozott a Nagy Kesztyű vers.

Sok ismerőseik voltak a Nagy Kesztyű lakói
nak, különösen Szaniszlónak. Orvostanulók, gyógy-
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szerész növendékek és Zahora urnák, mint város
házi iktatónak. Mind megvették az Üstököst és 
hordároktól küldték nekik.

Mintha bomba csapott volna az udvarába, lett 
a Nagy Kesztyűben olyan ribilió. Egyre hordták 
nekik az Üstököst a hordárok, lássák, hogy benne 
vannak az Üstökösben.

Ha az udvarba kiléptek, látták, hogy egy-egy 
idegen ur újságot tart a kezében, olvassa, körül
néz, nagyokat kacag s odább megy. Ha az ablakon 
kitekintenek, ugyanezt látják. A guta kerülgette 
őket.

Dúltak, fúltak mérgükben. Bármerre fordultak, 
mindenütt azzal a hirrel kedveskedtek nekik, hogy 
benne vannak az üstökösben.

Zahora ur különösen el volt keseredve, eskü- 
dözött, hogy megöli a szerzőt.

— Hol van az az ember? Megyek, megölöm!
— Az most nincs Pesten, messze külföldön

van.
— Nem bánom, utána megyek, megölöm!
Végre Szaniszló felvilágosította, hogy nem az

iró a hibás, aki egy évvel ezelőtt irta a verset és 
nem szánta a nyilvánosság elé, hanem az a bűnös, 
aki az Üstökösbe adta.

— Hát ki adta be?
— Dr. Kurtznak kellett ezt tenni, akinek a 

szerző odaadta, miután felolvasta a Kamon kávé
házban.
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Elhatároztatott, hogy Kurtzot vonják felelős
ségre.

Zahoráné vállalkozott. Felvette legdrágább 
ruháit, berakta fülönfüggőit, vastag nagy aranyóra- 
láncát nyakába akasztotta, gyűrűkkel megtömte 
ujjait, nem hiányzottak az arany karperecek sem. 
Hatalmas nagy structoll lengett kalapján.

Közköltségen fiákért béreltek s a félelmes 
amazon hajtatott Dr. Kurtz lakására.

A doktornak ép rendelő órája volt s megörült 
az elegáns dámának, kiben pácienst remélt.

De bezzeg szűk lett neki saját lakása, midőn 
megértette, hogy vendége mi szándékkal jött.

Esküdött mennyre földre, becsületszavára, hogy 
a verset nem ő adta az Üstökösnek.

— Hát akkor ki ad ta?
— Tudja a mennydörgés mennykő!
Kurtz is a gorombaság ellen hasonló fegy

verrel védte magát.
Zahoráné távozott. Otthon elmondta missiójá

nak sikertelenségét.
— De pedig Kurtznak kellett betenni a verset 

az üstökösbe, állította Szaniszló. Láttam, mikor a 
szerző azt neki adta.

Zahoráné újra rajta ment Kurtzon. Disputáit, 
bizonyozott, szidta Kurtzot. Végre ez nem állhat
ván tovább a patáliát, az inasát rendőrért küldte.

Ez használt. A madám otthagyta Kurtzot.
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A lakók mind kicsődültek a folyósóra, mi 
történik ott?

Zahorárié visszakocsizott. Kurtzzal nem bol
dogult.

— Kin álljanak hát bosszút?
— Kisütötték, hogy Jókai a főbünös, az ő 

lapja az Üstökös, ő közölte a verset.
Másnap az Athenaeum előtt állt a kocsi. 

Zahoráné kérdezte, akit megfoghatott:
— Hun van Jókai?
Végre rátalált a keresett ajtóra s belépett. 

Egy kopasz urat talált ott, kérdezte:
— Hun van Jókai?
— Én vagyok az asszonyom, mivel lehetek 

szolgálatára ?
— ügy? Szégyelje magát, hogy nem tudnak 

külömb verset irni. Disznóság, komiszság !
— Kérem, azt se tudom még, kihez van sze

rencsém ?
— Én Zahoráné vagyok — s öklével a mel

lére ütött.
Bartók Lajos egy Íróasztalnál ült, készítette a 

jövő heti Üstököst. Amint e nevet hallotta: csen
desen fogta kalapját, pálcáját s elpárolgott. Mire 
Jókai megértette miről van szó, Bartók már lő- 
távolon kivül volt.

Jókai amint megtudta, hogy az Üstökös ellen 
van a súlyos vád emelve, előkerittette a lapot s 
rémülve olvasta a verset.
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— Sajnálom, nagyon sajnálom. De most nincs 
itt az az ur, aki az Üstököst csinálja.

— Nem bánom én, de nekem elégtételt adjon 
az ú r !

— Hogyan adjak elégtételt? Nagysád nem ! 
jön ki velem megvivni se pisztolyra, se kardra ?

— Úgy adjon elégtételt, hogy szidja le az 
újságjában azt a . . . fáravaló Z-t, aki azt a ver
set irta.

— De hátha nem az irta? Akkor meg azzal 
gyűl meg a bajom. Itt álnév van aláirva.

— De az irta. ✓
— Tudják ezt mások is, hogy az irta ?
— Tudják, akárhányan.
— No hát, hozzon arról bizonyítványt, irják 

alá többen, akkor aztán megadom az elégtételt.
A Hon 1872. év január 23. számában, a nyílt- 

téren következő sorok jelentek meg:
„Nyilatkozat. Az üstökös legközelebbi számá 

bán megjelent egy beküldött vers e cím alatt •
A Nagy Kesztyű, mely az avatatlanok élőit puszta 
tréfának tűnhetnék fel.

Miután tudomásomra jutott, hogy az abban 
foglalt alakok mind élő személyek, akik ismerőseik 
nagyrabecsülését méltán bírják: nem mulaszthatom 
el, hogy a nekik okozott kellemetlenség fölött leg
mélyebb sajnálatomat ki ne fejezzem s tőlük —
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ismeretlen szerző helyett férfias nyíltsággal bocsá
natot ne kérjek. Egyúttal a költemény szerzőjével, 
Dr. Závory Sándor gleichenbergi fürdőorvossal a 
könnyelmű, de sértő tréfa miatt méltó megrováso- 
mát ne tudassam." M < _. Mór

No, csak ez kellett, hogy „A Hon“ is felhívja 
figyelmét az olvasóinak a Nagy Kesztyűre. Ren
delték, vették az Üstököst úgy, hogy ilyen vásárja 
soha se volt. Mint Bartóktól hallottam, 600 pél
dányt kellett még utánnyomatni.

Nekem pedig 64 uj pácienst hozott Gleichen
bergbe, akiknek figyelmét a Nagy Kesztyű irányí
totta rám.

Két ország nevetett hat hétig e versen.
Báró Pongrác Emil több évig járt Gleichen

bergbe. Mikor megérkezett, az első este bejött 
hozzám. Csibukra gyújtott, hanyatt feküdt a divánra.

— No doktorkám! — szólt — a viszontlátás 
örömét koronázza meg azzal, hogy mondja el 
nekem „A Nagy Kesztyűt."

Jókat nevetett rajta.
— Micsoda Arany Jánosi rímek! írtam vagy 

négy kötet verset. Van közte nehány, amivel magam 
is meg vagyok elégedve. De ha ezt a Nagy Kesz
tyűt én irtam volna: nem adnám egy háromeme
letes házért Pesten a Váci-utcában. Saját szavai.
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é\ Nagy Kesztyű
vagy:

Egy ház Pesten a Sándor-utcában.

Nagy Kesztyűt éneklem! Csitt! Csendesség légyen. 
Bár róla szólni is gyalázat és szégyen,
Ámde a Múzsámnak ez az akaratja;
Üdv és béke annak, aki meghallgatja.

Luther Mártont midőn füröszté a bába,
Épült akkor egy ház Pestnek városában, 
Elhagyatott utcán, szemétbucka mellett: 
Utcagyalázónak épen csak ez kellett.
Sár fedi ez utcát még ma is, vagy szemét,
Beh kár volt rá adni Sándor herceg nevét!
Ha e piszkos utcát mai nap vizsgálod:
A legrondább házat benne megtalálod.
Könnyű rátalálni, nagy kesztyű lóg rajta,
Nem minden városban vagyon ilyen fajta.
Kőből van oldala, cserép a födele,
Nagyon megviselte 300 év tele.
Sáros az oldala, mint egy vén disznónak,
Hogy lehet itt lakni Dr. Szaniszlónak! ?
Kopott zöld kapuja retesszel van zárva, 
ínséget mutat az elhanyagolt árva,
Benn a kapu alatt átkozott rossz palló,
Közepén kloáka, vagy ahhoz hasonló.
Bellebb lépve hármat, eléd udvar tárul, 
Tanúskodván e ház elárvult voltárul.
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Meglátszik, hogy törökáldás vagyon rajta, 
Bojtorján, laboda dúsan ott kihajta.
Az udvar hátulját rozzant rács keríti 
S oda ültetett fák sorsát keseríti,
Miket egy fonnyadt napraforgó vigasztal, 
Mellette két tört szék s egy tetőtlen asztal. 
Udvar bal szögletén egy nagy korsó vagyon, 
Mint egy Armstrongágyú ágaskodik nagyon. 
Öblös bendőjének ég felé áll szája,
Esőt ömleszt belé az ég csatornája.
Korsó közelében rejtett gödör vagyon,
Ki oda beesik: üti magát agyon.
Nagy Kesztyűben hívják pincelejárásnak, 
Másutt ilyen vermet farkasoknak ásnak. 
Vájjon kik lehetnek lakosi e háznak ?
Kik a külső csinra cseppet se vigyáznak. 
Mielőtt áttérnénk e másik strófára:
Azt mondom, hogy talán gyújtanánk pipára.

* **

Kapu alatt balra Kubináné lakik.
[ Ritkán fordul elő, mikor ő jóllakik.
; Meg is látszik rajta a Hétszükesztendő, 

Böjtben keresztelte őt a Tisztelendő.

Hájjas Juricskáné ellentéte ennek,
Úgy látszik, dolgai néki jobban mennek. 
Bizonyítja is ezt lóggó nagy tokája, ffj 
Ősz már! mégis táncért^viszket a bokája.
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Az özvegy Bergerné e ház újdondásszá, 
Pletykahirekért a tornyot is megmássza. 
Újévkor fölvesz egy hamuszinü kendőt 
S kivan a Kesztyűben „Boldog Ujesztendőt.“

Hát Zahora urról mit szóljon az ének?
Se füle, se farka az ő beszédének,
Akit lefülelhet, halálra untatja 
S hogy deákul is tud: örömmel tudatja.
„In illő tempore" ez szavajárása,
Boldoggá teszi a deák nyelv birása.
Van neki trabális testes felesége,
Szegénynek megbomlott a jóegészsége, 
Unalmas bajából Szikszai gyógyitja 
S hogy receptjei jó k : Kurtz is bizonyítja.

Jó Szaniszló lakik velők egy konyhára, 
Lakának havonkint 20 forint az ára,
Ennek felét doktor Szikszai fizeti,
Ki a szép lányokat mód nélkül szereti.

Hogy a versírásba ne kaptunk hiába: 
Nézzünk csak egy kissé széjjel a szobába. 
Repedezett fala tarkára van festve,
Sötét vagyon benne nappal úgy, mint estve. 
Rozzant az ajtója, ablakfája purhás,
Az ágyak szuhosak, a padló meg turhás. 
Mocskos pipák vannakjablakába rakva, 
Szopókája mindnek össze van harapva, 
Amikből ha netán pipázni szeretnél:
Kincses szerint „keserűbbek az életnél."
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Hát a karosszékek vájjon mit vétettek,
Hogy eddig a versbe még föl nem vétettek? 
Bitang vén jószágok, karjaik letörve,
Legalább egy ölfa beléjök van ölve.

• Az egyiknek elől ina vagyon szegve,
Szaniszló törte el, rajta feszelegve.

Mit magad nem szeretsz, ne ajánld azt m ásnak: 
Áldom én a szentjit az ilyen lakásnak!

Kihurcolkodó.

Megjelent 1873-ban az Üstökös 3. számában.














