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ELŐSZÓ.

Huszonöt évig voltam barátságban Gárdo# 
nyi Gézával. Ezen idő alatt sokszor volt alkal# 
mám megfigyelni egyéniségét. Részint a meg՛ 
figyelések, részint a rendelkezésemre állhatott 
adatok nyomán írtam e könyvet.

Gárdonyi magyar írói neve az ország hatá# 
rain túl is ismert volt. Munkáit úgy a nagykő# 
zönség, mint a tudományos körök meleg érdek# 
lődéssel és rokonszenvvel fogadták, írói mun# 
kásságát pedig még életében folyóiratokban, 
könyvekben méltatták. Méltatásuk azonban 
nincs befejezve, mert munkásságából az iroda# 
lomtörténetírón kívül filozófusok, etnografu# 
sok, nyelvtudósok is találnak még sok érdemes 
feljegyezni valót. De találnak a pedagógusok is, 
különösen ha életének azt a korszakát vizsgál# 
ják, melyben ifjúságának legszebb éveit a rá#

լ
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nézve igazán rögös tanítói pályán töltötte. E 
tekintetben is, több eddig ismeretlen közér; 
dekű adatot közlök itt, a könyv első részében.

Vélem azonban azt is, hogy főleg irodalom* 
történeti szempontból nem egészen értéktelen 
nek közel negyven évvel ezelőtt, még néptaní; 
tósága idejében vagy ezt közvetlenül követő 
években is megjelent azon írásai, melyeket 
a könyv második részében a közölhetésre nyert 
engedéllyel itt bemutatok.

Ezek közül az első arról nevezetes, hogy ez 
volt Gárdonyinak legelső írása Gárdonyi Z. 
Géza aláírással, míg a többi kizárólag a tanítói 
élet köréből Z. G. aláírással vagy Ziegler Géza 
családi nevén vagy Gárdonyi írói néven írt és 
itt közölt dolgozatai a szerkesztésében és ki; 
adásában az 1886—1887 években megjelent 
„Tanítóbarát“ tanügyi havi közlönyben és ezzel 
kapcsolatban a „Néptanítók Naptárában“ láb 
tak napvilágot.

Budapest, 1923 február 16.

Dr. Gopcsa László.
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Gárdonyi Géza élete.
Azon kevesek közé tartozott, akiknek nevét 

már életükben megörökítette az irodalomtör» 
ténet. Nem azzal, hogy Eger város nagy írói 
érdemeire való tekintettel neki telket adomá» 
nyozott, melyre házát saját ízlése szerint fel# 
építhette, sem azzal, hogy azt az utcát, mely» 
ben lakott, örök időkre a nevéről nevezték el, 
hanem azzal, hogy olyan magyar író volt, kihez 
hasonló ritkán születik.

A család somogyi eredetű. Apját Ziegler 
Sándornak hívták, 1879»ben halt meg Kál köz» 
ségben és Géza fia szép síremléket állított 
atyja sírhalmához, következő sírfelírással és 
sír verssel:

5



է

ZIEGLER SÁNDOR
gépész,

az 1848/49*iki honvédelem fegyvergyárosa 
1823-1879.

Ki mondhatná meg, mivel tartozunk 
Az Istennek, hogy napja süt reánk? 
S mivel tartozunk az édesapának, 
Akinek szive második napunk volt?

A sírra nézünk s könnyes szemmel kérdjük: 
— Porrá válik*e a szeretet is?
S az égre nézünk, a fénnyel telt égre 
És könnyeinket bízva letöröljük...

Anyja, Nagy Terézia, most is életben van. 
A szülők házasságából hét gyermek született. 
Hat fiú és egy Tera nevű leány. A gyermekek 
azonban már mind elhaltak, köztük egy Árpád 
nevű fiú is, mint vándorszínészmövendék.

Géza tanulóévei változatosak voltak. A ta? 
nulást Sál у községben, az elemi iskolában 
kezdte meg, mit bizonyít az erről kiadott isko* 
lai bizonyítványa, „miszerint Fehér megye, 
Agárd községi születésű Ziegler Sándor fia,

6



Gejza 84k évet töltő r, kath, nevendék Borsod 
vármegyében kebelezett sályi róm. kath. első 
felekezeti tanodánál 1870. év május hó l*től 
18714k május hó 28*ig az elemi tanulmányok* 
ban rövideden oktattatott. Tantárgyakban ta* 
nisított előmenetele jeles, valamint erkölcsi 
magaviseleté szelíd ésucsendes. Kelt Sály 1871. 
május 29. Malyáta Ignácz róm. kath. tanító“. 
Tanult még Hejőcsabán, Sárospatakon, Buda* 
pesten is. Aztán felvették az egri katholikus ta* 
nitóképző intézetbe, melynek elvégzéséről az 
alábbiakban másolatról közölt Népiskolai Ta* 
nítói oklevele tanúskodik:

Másolat 
108. szám.

NÉPISKOLAI
TANÍTÓI OKLEVÉL

Ziegler Géza, fehérmegyei agárdi születésű 
róm. kath. vallásu 19 éves, az egri érseki róm. 
kath. fitanítóképzőintézetben a tanítóképességi 
nyilvános vizsgálatra kiszabott tantárgyakból 
megvizsgáltatván, következő érdemjegyeket 
nyert:
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Erkölcsi viselet: felmutatott bizo# dicséretes
Szorgalom: nyitványa szerint kellő.
1. Hit* és erkölcstanban: jó. 2. Neveléstan! 

tudományokban a) Általános nevelés# és okta# 
tásban: jó b) oktatási módszertanban: jeles c) 
Tanítási gyakorlatban: jeles. 3) Anyanyelvben 
a) Olvasásban: jeles b) Nyelvtanban: jeles c) 
Irálytanban: jeles, d) Fogalmazásban: jeles 4) 
Németnyelvben: jeles. 5) Mennyiségtanban: 
a) Számtanban jó. b) Mértanban jó 6) Törté# 
nelmi tantárgyakban a) Földrajzban: jó b) Tör# 
ténelemben: elégséges c) Hazai alkotmánytan# 
ban: elégséges. 7) Természettudományokban 
a) Természetrajzban: jó: b) Természet# és 
vegytanban: jó c) Gazdasági és kertészeti gya# 
korlatokban: elégséges 8. Művészeti tantár# 
gyakban: a) Egyházi népénekben: jeles b) Ró# 
mai karénekben: jó c) Orgonában: jeles d) 
Rajzolásban: jeles e) Szépírásban: jeles 9. Test# 
gyakorlásban: jó.

Ezéknél fogva fenntebbirt, népiskolai tani# 
tóságra elégségesen képesítettnek találtatván, 
részére e tanítói oklevelet adtuk ki.

Kelt Egerben 1882 év május hó 30#iк napján.
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Juhász Norbert m. kir. 
tanácsos, kassai tanker, 

főigazgató.
Vincze Alajos igazgató

tanár.
Sivampel József 

mennyiség s tér. tud, 
tanár.

Párizsa János 
gyak. isk. tanító.

Zsendovics József 
prépost-kanonok, igaz
gató, egyházra, tanf. 

Katinszky Gyula 
képző-tanár. 

Répássy János 
magyarny. tört. és al

kotni tanára. 
Böhm János 

németny. tanára. 
Zsasskovszky Ferenc 

karnagy és zenetanár. 
Lestál Ágoston

P. H. gazdászattan és szépírás 
_____ tanár.

Hogy jelen másolat a felmutatott ez eredeti 
tanítói oklevéllel minden pontban megegyezik 
bizonyítom. Katád 1882 junius 26.

Neumayer Károly
plébános. P 11

A hároméves tanfolyami tanítóképzőintéze» 
tét sok nélkülözés között végezte. Jellemző 
erre az, amit Egerben egy most is élő iparos» 
családtól hallottam, hol Gárdonyi, két más tár» 
savai, Flezsár Ignác községi jegyzővel és az el» 
halt Fodor Dezsővel négy hónapig együtt la» 
kott s aztán megvált társaitól, mert az arány»
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lagosan ráeső kisebb összegű havi# és reggeli# 
pénzt is sokallotta. Itt említett két társával 
jó barátságban élt, velük együtt zenélt, mint 
akkoriban mondották, „bandát játszottak“, 
A zene mellett szabad ideje alatt sokat olva# 
sott és írt, mi a házbelieket is abban a hiedelem# 
ben tarthatta, hogy ez a sok írás#olvasás mind 
tanulmányai végzéséhez szükséges. Pedig ez 
nem így volt, csak annyi igaz, hogy ő már ak# 
kor felismerte az olvasásnak és írásnak ön# 
képző jelentőségét. Könyveket olvasásra Hám 
Jánostól kapott, kinek fiait magánórákon tani# 
tóttá. Aztán a magántanítási órák adása mel# 
lett, az egri tanítóképző#intézettől vagy a káp# 
talantól a képzőintézeti növendékeknek járó 
élelmezési vagy pénzsegélyben is volt része. 
Egyébként már akkor is kevés beszédű, a ta# 
nulásnak, magántanulásnak és önképzésnek 
élő volt.

Tehetséget érezve lépett ugyan a tanítói pá# 
lyára, azonban erre a pályára lépését elősegí# 
tette az a körülmény is, hogy éppen ez időben 
betegeskedő s nem a legjobb anyagi viszonyok 
között élő apja gyakran hangoztatta gyerme#
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kei előtt, hogy azt a pályát válasszák maguk? 
nak, mely leghamarabb kenyeret ad.

Érdekes, hogy amennyire változatosak vol# 
tak tanulói évei, annyira változatos volt tani? 
tói élete, főleg a tekintetben, hogy rövid tanítói 
pályája alatt valószínűleg attól is ösztönözve, 
hogy minél jobb megélhetést biztosítson magá# 
nak, időnként, rövid időn belül egyik tanítói 
állást a másik után foglalta el. így érthető, 
hogy Karád, Devecser, Sárvár és Dabrony 
községekben tanított.

Tanítói pályáját mint kántortanító#segéd 
kezdette meg Karódon. Az itteni tanítóskodá# 
sáról Neumayer Károly plébános, iskolaszéki 
elnök és Huber Antal főtanító és kántor alá# 
írásával kiadott bizonyítvány szerint, Ziegler 
Géza 19 éves, róm. kath. vallású oki. tanító 
1881 október l#től 1882 augusztus 14#ig Kará# 
don, mint kántortanító#segéd működött. Fel# \ 
tűnő, hogy Gárdonyi ezen bizonyítvány sze# 
rint már 1881#ben tanított, holott előzőleg kö# 
zölt tanítói oklevele 1882#ben kelt. Ez abból 
magyarázható, hogy már 17 éves korában elvé# 
gczte a tanítóképzőintézetet, tanítói oklevele
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azonban a Rendtartás szerint csakis 18*dik 
életévének betöltése után volt kiadható.

Még nem egészen egy évi tanítóskodás után, 
már a Karádnál jóval nagyobb lakosságú De* 
vecser községben volt tanító 1882. szeptember 
ÍTtőI 1884. január 5*ig. Erre vonatkozólag ezt 
Supka Márton iskolaigazgató és Tima Lajos 
vezértanító aláírásával kiállított bizonyítvány 
igy igazolja: „Bizonyítvány arról, hogy Ziegler 
Géza róm. kath. vallású képesített tanító a de* 
vecseri r. kath. néptanodánál 1882. szeptember 
Íztől 1884. január 5*ig hivataloskodott. Egy 
osztályt önállóan vezetett. A vezetése alatt 
álló növendékekkel jeles eredményre jutott. 
Józan, erkölcsös és kiválóan vallásos magavise* 
lété áltál tükör gyanánt állt növendékei előtt“. 
De itt sem maradt sokáig, mert időközben a 
Devecsernél is még nagyobb lakosságú Sárvár 
községben a róm. kath. iskolaszék megvá* 
lasztja segédtanítónak, honnan nemsokára 
Dabrony községben a róm. kath. iskolában 1884 
október Íztől 1885 aug. őzig tanított. Mindezek 
szerint Gárdonyi mindössze alig négy évet töl* 
tött a tanítói pályán. S bárha ezen idő alatt
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négy helyen is tanított, még ha bizonyítvány 
nem is igazolná, megállapítható, hogy jó tanító 
volt, mert rátermettsége, széleskörű tudása és 
olvasottsága, zenében és más kézügyességek* 
ben való jártassága, lángoló hazaszeretete, 
mind csak nevelőhatással voltak tanítványaira, 
Ebből magyarázható meg, hogy tanítványai kö* 
zött van olyan is, aki miniszteri székben ül s 
több olyan, aki még most sem tudja elfelejteni, 
hogy az elemi iskolai oktatásból a maradandó 
alapismereteket tőle szerezte. Azt is emlegetik, 
hogy tanítási sikerének egyik titka az volt, 
hogy tekintélye sérelme nélkül mindig hozzá 
tudott férkőzni az ártatlan gyermeki lélekhez 
s mikor nehéz volt az alapismeretek tanítása, 
akkor vagy a szemléltetés vagy a versben való 
kérdezgetés és feleltetés módszerének segéd* 
eszközét vette igénybe.

Egyébként tanításáról, tanítói életéről nem 
egy írásában legtöbbször „Az én falum. Egy fa* 
lusi tanító feljegyzései“ című művében emléke* 
zik meg, néhol oly eleven és művészi ecsetelés* 
Sei, hogy az olvasó, minden további fejtegetés 
nélkül is felismeri benne a tanítót.
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Gárdonyi nem sokat beszélt tanítói életé* 
ről. De ha évek múlva volt tanítványai köréből 
felkeresték vagy ha később olyanról tudott 
vagy hallott valamit, ami tanítóságának emlé* 
keihez fűződött, az mindenkor érdekelte. így 
volt az Egerben 1921*ben, mikor egy ottani, 
Ruppert nevű hordókészítő meglátogatta őt, 
s arra kérte, hogy a budapesti országos szőlő* 
és borgazdasági kiállításon bemutatandó há* 
rom, egyenkint 500 liternyi térfogatú hordójára 
felirat készítésében támogassa. Gárdonyi visz* 
szaemlékezve arra, hogy még Devecseren Rup* 
pert családjához tartozókat tanított, készség* 
gél elvállalta azt, hogy nemcsak a hordók fel* 
iratában, hanem a feliratokhoz tartozó képek 
megrajzolásában is segítségére lesz. Mindez 
azonban Ruppertet nem lepte meg, mert hal* 
lotta, hogy Gárdonyi már diákkorában 
egyszer boltajtókra, avagy falakra pingált egy* 
egy felismerésig sikerült krétarajzot. A felira* 
tok készítésénél a hordókészítő valamelyes 
reklámszerű, dörgedelmes feliratot vélt legcél* 
szerűbbnek, végül is abban állapodtak meg, 
hogy az egyik hordón Göre Gábor képe fog

nem

H



díszelegni „Ez a világ mi volna, ha egy kis bor 
nem volna“, a másikon Kácsá#é „Bolond az, aki 
tebbet dolgozik, mint amennyit musáj!“, a ha в 
madikon Durbints#é, „A szép asszony, mög az 
bor, megvigasztal mindönkor“ felirattal. De 
meg is volt a siker, mert a hordókészítőt a ki« 
állítás bezárása után az aranyéremmel tüntet# 
ték ki.

Hogy mindezek mellett Gárdonyinak 
tanulóévei és tanítói élete immár alig egy fél# 
század múltán feledésbe merültek, annak két
oka van* Az egyik az, hogy mint tanuló is, 
mint tanító is az apjától örökölt Ziegler néven 
volt ismeretes, a másik az, hogy oly jelenték# 
télén kis községekben tanított, hogy a legjelen# 
tősebb tanítási sikerek mellett is országos hír# 
névre már fiatal kora miatt sem emelkedhe# 
tett. De az is bizonyos, ha tanítói hivatásának 
élt is, lelkében úgy a tanulói, mint a tanítói 
évei alatt végigszenvedte a nyomor minden fáj# 
dalmát. Különösen a falusi tanítók nyomorú# 
ságos fizetési helyzete keserítette, miről ver# 
sekben és adoma elmondásában is ilykép szó# 
lalt meg:

15
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EGY NÉPNEVELŐHÖZ.
Népnevelő vagy. Szent ez a pálya, drága barátom 
S tán vele jár, hogy oly nyomorult rossz a fizetésen. 
Mert te apostolutód vagy, s vissza a múltba néze- 
Láthatod akkor: szörnyű szegény volt minden aposto

A MAGAS JUTALOM.
Népnevelő úr, fenn jutalma a magas égben.
— Fájdalom, érzem. Bár lepotyogna egy pici Irésze.

ADOMA.
Koldus: Jónapot, kolléga! Dícsértessék a 

Jézus Krisztus!
Tanító: Kolléga? — Hát azt hiszi, hogy én 

is koldus vagyok?
Koldus: Nem, hanem én vagyok tanító, itt 4 

az oklevelem.
Tanító: Ejnye, hát honnan jön?
Koldus: Túrócmegyéből.
Tanító: És jobban megy, mióta koldulásra 

adta fejét?
Koldus: Jobban bizony, mert most, ha egész 

nap nyomorgok, hát estére van pénzem, az# 
előtt meg egész esztendőn át nyomorogtam, 
mégsem volt pénzem soha.

*

16



- Minthogy tehát a tanítói pálya nem bizto? 
néber.a neki még a megélhetést sem, sőt még 
nek aem remélhette, hogy azon a pályán emel* 
ban л fog — szívében a keserűség érzetével 

у Lehagyta a tanítóságot, annak tudatával azon? 
ban, hogy azért mégis, göröngyös pályáján is 
a hazáját szolgálta, mert rá is illettek Pellico 
Silvio azon szavai, hogy „a jó hazafi tehetsége 
szerint megtesz mindent, ami hazája javát elő? 
mozdíthatja“. És talán szerencse volt, hogy 
mindez így történt'. Ki tudja, ha Gárdonyi szá# l 
mára babérok teremtek volna a tanítói pályán, 
ott hagyta volna azt? ö ezen pálya elhagyásé? 
val jobb napokat remélt s átlépett a hírlapírói 
lályára.

De már azelőtt is, hogy mint hírlapíró 
kezdte volna meg pályáját, jelét adta írói kész?
• égének és tudásának. Ismeretes, hogy Eger? 
՝en jelentek meg első irodalmi kísérletei: a 

magailfugztrálta Druck című iskolai élclap, 
melyből 1879?ben öt szám jelent meg. Ugyan?
' sak Egerben a Füllentő című élclapot rajzolta. 
Ebben jelent meg Gárdonyi néven első műm 
kája, 1881 május bén „Egy kínos perc“ címen.

2 17



A rövid idejű tanítóság után hírlapíró ։՝ft 
s mint ilyen Győrött, Szegeden, aztán Ai 
dolgozott, majd a fővárosba lcerült. Itt ü 
kedtem meg vele. Később a fővárost is 
hagyva, végleg Egerben telepedett meg. Zárko# 
zott természeténél fogva nem szívesen barát# 
kozott mindenkivel, de akit aztán barátságával 
megajándékozott, azzal mindvégig szívélyes 
viszonyban maradt. Ennek tulajdonítható az is, 
ha Egerből a fővárosba utazott, többször itt 
felkeresett, bár Budapesten mindig csak egy# 
két napig, éppen annyi ideig tartózkodott, 
amennyi szükséges volt ahhoz, hogy irodalmi, 
színházi ügyeit lebonyolítsa vagy éppen apróbb 
bevásárlásokat végezzen.

Együttlétünk alkalmával minden érdekelte. 
Legszívesebben azonban mégis irodalmi vonat# 
kozású dolgokról szeretett beszélgetni. E tekin# 
tetben bámulatos tájékozottsága volt. Véghe# 
tetten egyszerűsége és szerénysége miatt sokan 
abban a véleményben lehettek, vagy lehetnek, 
hogy ő csak a magyar nép ismerője volt, pedig 
jól ismerte nemcsak a történelmet, a világiro# 
dalom termékeit, hanem a filozófiát, a termé#

18



szettudományokat is; emellett jártas volt a ze# 
neben, a sakkban és gyorsírásban is, melyek# 
nek alapismereteit még fiatal néptanító korá# 
ban szerezte meg.

Kezdettől fogva ízig#vérig magyar író ma# j 
radt. Egyetlen sort sem írt — pedig sokat írt 
— hogy megfeledkezett volna magyar mivoltá# , 
ról. Hogy azonban tisztán ilyen álláspont mel# 
lett is lehet nagy sikereket elérni, mutatja az, 
hogy egyik novellája 1899#ben első díjat nyert 
a párisi JLe Journal pályázatán.

Nagyban elősegítette munkásságát az is, 
hogy rendkívül sokat olvashatott s magányá# 
ban sokat búvárkodhatott. A hírlapok nagy tő# 
mege mellett, mindig volt ideje arra is, hogy 
figyelemmel kisérhesse mind a világirodalom, 
mind a magyar irodalom újabb termékeit is. 
Mintegy ötezer kötetes szép könyvtára volt, 
melyet állandóan gyarapítóit. A fővárosból so# 
hasem utazott vissza Egerbe anélkül, hogy 
könyveket ne vásárolt volna, mert azt tartotta, 
hogy az önműveléshez hozzátartozik a köny# 
vek olvasása. De azt is vallotta mindig, hogy 
nemcsak az íróknak kell, hogy legyen könyv#
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tára, hanem lehetőleg mindenkinek, mert a 
kultúrát aligha lehet jobban terjeszteni, mint 
a könyvek útján. Vélte azt is, hogy még a leg» 
szegényebb osztályok részére is alkalmat kell 
nyújtania arra, hogy könyveket olvashassanak, 
az intézőköröknek pedig egyenesen hivatásuk, 
hogy jó könyvtárakat állítsanak az ország 
minden részében. Sokszor örvendett, mikor fel# 
említettem azt, hogy én sem tudnék nagyobb 
örömöt szerezni egy rokonnak, vagy ismerő# 
sömnek annál, hogy neki valami jó könyvet 
ajándékozzak vagy vásároljak.

Nagyban elősegítette munkásságát továbbá 
az is, hogy az olvasáson kívül spkat utazott is. 
És érdekes, hogy útjában mindent magyar sze# 
mével nézett s a legidegenebb életben is igye# 
kezeit úgy elhelyezkedni, mintha otthon lett 
volna. Olyan volt, mint a Daudet débfranciái, 
kik a modern Babilonban is megtartják 
guk jellegzetes faji vonásait. — Erre nézve 
csak azt az esetet említem fel, mikor a párisi 
világkiállításon vele találkoztam egész véletle# 
nül az Eiffehtorony előtt. Gárdonyi órákon át 
szemlélte a tornyot s csak később jöttem rá,

a ma#
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hogy rendkívüli érdeklődése a torony iránt 
alighanem azzal függött össze, hogy erről élve; 
zetes mondanivalóit megismertesse Göre Gá# 
borral is. Egy más alkalommal ugyancsak a ki# 
állításon egy tejcsarnokban láttam s elbámul# 
tam azon, hogy akkor, mikor mindenki ebben a 
világvárosban csak a leglátogatottabb helyeket 
keresi fel — neki eszébe jutott egy kevésbé Iá# 
togatott tejcsarnok helyiségébe is betekinteni.

De nemcsak magyar szemét, hanem ma# 
gyár szívét is elvitte mindig külföldi útjára. 
Legjellemzőbb erre az az írása ^Amiket az 
útleíró elhallgat“ címen írt meg.

Harmadsorban Gárdonyi munkásságát elő# 
segítették nyelvismeretei is. Elég é tekintet# 
ben rámutatnom arra, hogy külföldi magányos 
utazásait idegen nyelvismeretek nélkül nem 
tehette volna meg. Az meg éppen ismeretes, 
hogy Dante fordítása révén olasz akadémikus 
lett. Ezt is csak azért említem fel, hogy rámu# 
tassak arra, hogy nála az idegen nyelvek értése 
nem előkelőség, hanem olyan lelkiszükséglet 
volt, mely áhítozta azt, hogy a világirodalom 
szellemóriásait a maguk eredetiségében is meg#
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ismerhesse. De hogy a nyelve és érzésvilága 
mindemellett is mennyire színmagyar maradt, 
itt nem boncolgatom.

Ha már mindezek után írói munkásságán 
végigtekintek, úgy nem nekem kell felfedez* 
nem azt, hogy mennyire finom rajzolója a lelki 
mozgalmaknak. Ezt mindenki tudja, aki csak 
egy színdarabját is megnézte. Azt pedig, hogy 
virtuóz a múlt megelevenítésében, bizonyítják 
azok a történelmi regényei, melyek nemcsak 
az olvasóközönség, hanem a Tudományos Aka* 
mia elismerésével is találkoztak. Szétszórtan is 
megjelent költeményeit mindig, mint ihletett 
költő írta. Göre Gábor alakjának megfestésé* 
ben pedig népszerűén maradandót alkotott.

Legérdekesebb azonban Gárdonyinál a fi* 
lozófiai tudás, melyet nem egy írásában 
gyögtatótt. Ez a filozófia*tudása az, mely késő 
idők múltával is biztosítani fogja írásainak el 
nem halványulását. És ez a tudása és gondolko* 
zása nemcsak akkor meglepő, mikor írásai közé 
beékelve jelentkezett, hanem akkor is, mikor 
ú. n. „Ceruzajegyzetek“ alakjában jelent meg.

De mindezen széleskörű tudás mellett Cár*

ra*
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donyinak — úgyszólván rendkívüli munkaere» 
jenek felfrissítésére — maradt még ideje arra 
is, hogy több ügyességet is elsajátítson. Hogy 
mennyire jártasságot szerzett ezekben is, csak 
három esetet említek fel. Az egyik a gyorsírás» 
ban való tudásáról tanúskodik. Szunyoghi 
Miatyánkja című regényében eziráríyban sok 
érdekes részletet olvashat az olvasó. A másik, 
zenei ismereteiről számol be, műértéssel szól» 
ván hozzá legtöbb írásaiban a zenéhez. A har» 
madik, a sakk»játékban annyira teljes jártas» 
sága, hogy akár a játékban, akár a rebuszok 
gyors megfejtésében kimagaslott társai közül.

Mindezekben előttem áll az író, aki szereti 
az írást, az írásért, a könyvet, a könyvért. Ez 
volt élete öröme, reménységének fűszere, kü» 
Ionosén Egerben, hol végleg letelepedve, hátra» 
levő éveit kizárólag az irodalomnak szentelte.

De hogy remeteségéről is szólhassak, evég» 
bői többízben felkerestem őt Egerben. Elsőiz» 
ben éppen születésnapja ötvenedik évforduló» 
ján, egy augusztusi szép napon kerestem fel. 
Megérkezésemet nem tudattam vele, mert is»
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merve szerény és zárkozott természetét, nem 
akartam kitenni annak, hogy miattam szokott 
munkarendjét megzavarja. Az előttem ismeret? 
len városban nem tudván lakását, a vasúti álló? 
máson tudakozódtam iránta s minthogy arról 
világosítottak fel, hogy kissé messzire lakik a 
vasúti állomástól s meredek az odavezető út, 
csakhamar egy éppen ott üresen állott csengős 
kocsival lakására hajtattam és délben oda is 
érkeztem. Minthogy a kocsi zajára sem vettem 
észre semmi érdeklődést, abban a hiedelemben 
voltam, hogy nincs otthon. Egyszer csak a ka? 
púban megjelent Gárdonyi és észrevevén 
gém, örömmel vezetett be lakásába. Szájában 
kis égő pipa volt s első pillanatra úgy tetszett 
nekem, olyan volna, mint ahogy Petőfit ábrá? 
zolják, mert fiatalos arcával és magyaros tar? 
tásával a nagy költőt varázsolta elém. Virágok? 
tói és gyümölcsfáktól illatos úton vezetett 
mes egyszerűséggel és ízléssel berendezett 
bájába. Első tekintetre szembetűnő volt, hogy 
itt az író dolgozik. Régi történelmi munkák és 
iratok mellett egy szárított növénygyűjte? 
ményt láttam, egy könnyen hozzáférhető he?

en?

ne?
szó?
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lyen pedig a Bibliának egy vaskos kötetét. Itt# 
ott festmények és rajzok is tűntek elő és ha 
nem csalódom, volt közöttük olyan is, mely 
Gárdonyinak kezemunkája. Aztán meg egy 
hegedű is lógott a falon.

— Ideális hely ez, mondottam.
— Hogy érted ezt?
— Ügy, hogy minden a kezed ügyében van, 

amire csak szükséged lehet. Pedig Eger elég 
nagy város arra, hogy bármily tekintetben is 
ha szükséged volna valamire, azt a városban 
is beszerezhessed.

— Igazad van. De én a városba sem járok 
be. Mindig itthon találom magamat legjobban.

— Pedig Egerben jó a levegő és szép fék# 
vésű város. Ügy tudom, Petőfi is volt itt vala# 
mikor.

— Honnét tudod?
— Olvastam költeményei között „Egri han# 

gok“ címűt, aztán meg azt is olvastam, vagy 
hallottam valahol, hogy egyszer meglátogatta 
itt Tárkányi kanonokot, a költőt.

— De hát csak nem ülhetsz mindig itthon?
— Közben#közben, mint tudod, utazások#
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ban is van részem. Ezek jó hatással vannak 
rám, mintegy felfrissítenek.

— De a folytonos írás és utazás sem teszik 
még eléggé változatossá a mindennapi életet.

— Ha ez nem elégít ki, akkor olvasok, majd 
sétálgatok is kertemben. Azután meg leveszem 
a falról a hegedűmet is és még változatosabbak 
lesznek a napok.

Az idő már előrehaladt. Gárdonyi ebédre 
marasztott. Megköszöntem a szíves meghívást 
azzal az ígérettel, ha a városban megebédel* 
tem, ismét felfogom keresni.

— Jó, hát jöjj el, ebéd után fekete kávéra, 
hozzám.

Nemsokára a csengős kocsival ismét nála 
voltam. Várt már rám. Amint belépek szobá* 
jába, egy tisztes, öregasszony, két csésze pá* 
rolgó fekete kávét tett asztalunkra. Ez a tisz* 
tes öregasszony Gárdonyi édesanyja volt. 
Nemsokára aztán, hogy beszélgetés közben 
megittuk a feketekávét, búcsúztam.

Másodízben 1921. év július havában keres* 
tem fel Egerben. Már ismertem a járást s a
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meredek úton gyalog mentem fel hozzá. Az 
apró házakkal telehintett utcában itbott egy 
feszület is volt észrevehető, mintegy látható ' 
jeléül Eger város katholikus jellegének. Az utca 
csendes és zaj alighanem csak akkor hallható, 
ha az utca közelében elterülő vasúti síneken a 
vonat robogása hallszik. Az utcában, egy méh 
lékutcából kijövet egy a fővárosból ott nyaraló 
festőnövendéket láttam Gárdonyi lakása felé 
haladni, de a növendék a lakást elhagyva, to* 
vább ballagott, nyilván, hogy ezen a környéken 
elterülő szép vidékről részleteket fessen. S mi* 
kor meglátom a Gárdonyi*utca 24. számú fel* 
iratát, három egyenletesen kimagasló kéményé* 
vei, ráismertem arra a házra, melyben évekkel 
azelőtt voltam először. A lakóház azóta kissé 
újjá van építve. Kibővült, amennyiben kettős 
szárnya közül egyikben egyedül az író, másiká* 
ban az édesanyja lakik két, már csaknem nagy* 
korú unokájával. S amint a szép nyári napnak 
egyik délutánján betérek a lakásba, az író mész* 
sziről üdvözölve előmbe sietett s hellyel kínált 
meg kertjének azon padján, melyen ülve, leg*
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szívesebben szokott gyönyörködni az esti órák* 
ban, az előtte elterülő szép tájképen.

— Régen találkoztunk, örvendek, hogy vb 
szontlátlak, de remélem, nem oly kevés ideig, 
mint a múltkor.

S mikor említettem, hogy tíz napig leszek 
Egerben egy kedves rokonomnál, megígértette 
velem, hogy ittlétem minden napján fel fogom 
őt keresni a délutáni órákban.

— Én is feleltem, örvendek, hogy viszont* 
látlak. Üjból felemlítettem, hogy bármennyire 
is a magány csendjében érvényesülnek legjob* 
ban a klasszikus költőnek azon szavai: „jól él 
az, aki lappangva él“ — mégis nem ártana, ha 
a sok ülés helyett többet mozoghatnál.

Erre ülőhelyéről felkelt, hogy megmutassa 
ízléssel rendezett kertjét. A kertben gyümöl* 
csőktől rakodottan hajlottak meg a gyümölcs* 
fák ágai, a virágágyakban pedig virágok illa* 
toztak. A lakásba ezúttal nem mentem be, mert 
volt időm, hogy ottlétem alatt még máskor is 
felkeressem.

A következő napok egyikén felkeresve, is* 
mét kedvenc ülőpadján találtam. Az idő kissé
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borús volt, miért is dolgozószobájába vonul# 
tunk. Szobája nem a régi volt, hanem üveges 
fedezetével olyan, mintha egy nagy festői mű# 
terem lett volna. Nagy könyves állványok, szé# 
pen rendezett könyvekkel övezték körül a szó# 
bát, régi íróasztalán villanylámpákon kívül 
hosszúkás üvegekben kertje virágaiból virágok 
díszlettek. Aztán már a falon sem lógott a he# 
gedű, mert azt egy állványra helyezte el, két 
másik hegedű mellé.

— Minek ez a sok hegedű?
— Büszke vagyok azokra, különösen az 

egyikre, melyet muzeális értékűnek vélek azon 
alapon, hogy Dankó Pistától kaptam aján# 
dékba.

— Most már csak azt mondd meg, melyik 
a te legkedvesebb dalod?

— így hangzik:

„Azt mondják, hogy bűvös#bájos édenkert a szerelem, 
Aztán mégis olyan sok bút, bánatvirágot terem, 
Rózsa helyett szúrótövis jutott nekem belőle,
Addig vérzi hű szivemet, míg el nem hervad tőle“.

Dolgozószobáját körüljárva, tovább beszél# 
gettünk.

29



— Tudod — mondottam — a múltkor nem 
akartam betérni hozzád.

— Miért?
— Azt hallottam, hogy még a délutáni órák; 

ban is sokan szoktak különösen vidékről is fel; 
keresni.

— Igazad van. Festők, rajzolók, írók felke; 
resnek. Festők gyakran, mert szép hely ez, ki; 
vált nyári időben. Kár, hogy itt is nem állíta; 
nak fel egy festőiskolát. — Néha turisták is be< 
térnek ide. Legutóbb is kis cserkészfiúk voltak 
itt s autogramokat kértek tőlem. Egy fényké; 
pész is bejelentette jövetelét egyik képeslap 
megbízásából.

Harmadízben ugyancsak 192bben — igére; 
temhez képest — éppen karácsony napján vol; 
tam nála. Kocsin érkeztem hozzá, zimankós 
időben. Arramenet a lejtős hegyoldalon kis 
gyermekek örvendezve élvezték a téli sport 
minden örömét. Szép hely Eger környéke is. 
Lakóházához érve, a kapuban Józsi fia foga; 
dott. Vele együtt léptem az író dolgozószobá
jába, ki így szólított meg:
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— Köszöntelek.
— Én is, de egyúttal üdvözöllek azért a szép 

sikeredért, melyet a múlt hónapban Egerben 
arattál a Tarkanyi emlékünnepen a Magyar Tu< 
dományos Akadémia képviseletében a nyílva; 
nosság előtt mondott beszédeddel. Ügy szeret; 
telek volna látni és hallani, mint szónokot, mert 
az újságok csak pár sort írtak az ünnepélyről.

— A szónokiás nem mesterségem, feleié, 
de ha érdekel a dolog, olvasd el az Egri Népuj; 
ság november 22#diki számát.

— Én nem olvasni, hanem hallani akarom 
a beszédedet. Tudod mit? Én elszavalom egyik 
versedet, ha aztán te is elmondod azt a beszé< 
dedet.

— Melyik versemet?
— Azt, amelyiket a gyorsírásról írtál s 

amely így végződik:

„Ide is, oda is egy görbe húzás,
És előtted fekszik a csodás gyorsírás.
Alig nehány jegyben, kurtavasra verve,
A szökevény szavak elcsípett serege“,

— No várj, előbb pipára gyújtok, aztán 
megpróbálom elmondani.
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— Pipával nem hallgatlak meg, mert így 
nem szoktak szónokolni.

Erre még Egerben létem alatt megszereztem 
az Egri Népújság említett számát, melyből ide# 
vonatkozólag a következőket jegyeztem fel: „A 
régi írók, költők úgynevezett társadalmi mérté# 
két hasonlította össze a maiakkal. Régen nem 
igen volt becsült az írói, költői mesterség. Az 
ezek életéből vett példák is azt mutatják; Cső# 
konayhoz pl. nem akart feleségül menni Vajda 
Júlia, mert csak költő volt, olyan semilyen 
mesterségü .. Ma más a helyzet, az írók és köl# 
tők nagy nemzetnevelő és átalakító feladatát 
elismeri és méltányolja a társadalom. Milyen 
jó embernek lenni, hogy élvezhetjük az írók és 
költők lelki kincseit és milyen jó magyarnak 
lenni, hogy a magyar történelem nagy esemé# 
nyelt szívhatjuk magunkba költők dalaiból, 
írók műveiből. Tárkányit is, mint a régebbi 
idők költőjét ünnepeljük, kinek lelkét a vallás 
és haza nagy eszméi izgatták és termékeny!# 
tették meg. E költők művei tartják fenn a nem# 
zeti öntudatot a magyarság között...

Túl az új határokon, Északon, Délen, Kele#
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ten, Nyugaton átmázolták a csehek, románok, 
szerbek, osztrákok a magyar állomások táb# 
Iáit... Szobrokat döntenek le: Petőfit, Köb 
cseyét s mindazokét, akik a nemzet fáklyavivői 
voltak a régi Magyarország történelmi és kuí# 
túrális életében. Ezt megtehetik ... Költemé# 
nyeiket, lelki kincseik tartalmát azonban nem 
lehet lefejezni, az élni fog mindörökké, minden 
rabmagyar szivében, lelkében is . Ez fogja fíb 
teni lelkünket és sarkallani nagy elhatározás 
sokra, amelyek célpontjai a testvérekkel való 
egyesülés“.

Ezek után most már nem feketekávéval, ha# 
nem borral kínált meg. A bor ízlett, nemcsak 
azért, mert igazi egri volt, hanem azért is, mert 
poharamba éppen „A Bor“ írója töltötte. Az# 
tán jókedvében megtömte a pipámat is verpe# 
léti dohánnyal.

— Ügylátom — úgymond — a pipád szór#
tyog.

— Mi az a szortyog?
— Hát nem ismered"" 

fejezést?
— Eddig még sohasem hallottam.

ezt a régi magyar ki#

V
J

V
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— No ezt a szót is olvasni fogod abban a 
munkámban, melyet valószínűleg „Antibarba* 
rizmus“ címen szándékozom kiadni. Nagy 
munka lesz ez, melyen évtizedek óta dolgozom. 
Célom ezzel csak az, hogy a szép magyar nyel# 
vet az idegen szavaktól és szólásoktól megtisz# 
títsam.

— Kincseket érő munka lesz ez — felelém 
— éppen tőled kiadva, kinek munkáiban már 
eddig is több érdekes magyar szót olvastam. 
A sok között most legjobban a „kornyetta“ 
szóra emlékezem az apácai fejkötő helyett.

De letelt már a látogatásra szánt idő. El# 
búcsúztam. S mikor estére kelve lakásomra 
vitt a kocsi, a tisztult égboltozaton feltünede# 
zett már egyskét egri csillag is. Távozásomkor 
éreztem a karácsonyi hangulatot, bár a „Kará# 
csonyi álom“ írójánál töltött pár óra úgy elre# 
pült mint egy álom.

1922. évi október 30#án ragadta el tőlünk a 
halál. Az egri várban egy tölgyfakereszt jelöli 
sírját. Neve az írásaiban él, mert ezekben áll!# 
tott magának örök emléket. írásaiban minden# 
kor hazája és nemzete jó hírét, dicsőségét, kul# 
turális fejlődését szolgálta!
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Gárdonyi Géza legelső írásai,
I.

EGY KÍNOS PERC.
(Humoreszk.)

Náci barátom névestélyét nagyon jól töltőt# 
tűk. Ittunk, ettünk, hatalmas toasztokat mon# 
dottunk; legtöbbet Kúp rum bácsi, ki mindegyi» 
két így fejezte be: „Az Isten éltesse hát kedves 
barátunkat életnagyságban, mindörökké Amen". 
Elég az hozzá, jól mulattunk.

Már éjfél elmúlt, midőn utószor fogadván 
egymásnak szörnyű nagy barátságot, szétoszt 
lőttünk. Én magányosan haladtam a hold által 
féligsmeddig bevilágított úton, mely egy kis er# 
dőn átvezet a negyedórányira eső lakásomhoz.

Az élvezett italok kissé megkábítottak s
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menetközben különféle vad gondolatok kerget* 
ték egymást agyamban.

A vidéken, hol tartózkodom, zsivány, tol* 
vajnép lakik; alig múlik el hét, hogy valamely 
betörési eset ne fordulna elő. Eszembe jutott 
ez nekem, s önkénytelenül is kapkodni kezdék 
zsebemhez, melyben szobakulcsomat szoktam 
tartani; de ijedelmemre nem találtain. Remegve 
szorítám pisztolyom agyát, egyetlen védeszkö* 
zömét.

Eközben haza érék.
A kulcs ajtómon vala.
Kevés tétovázás után beléptem.
Néma, halotti csend.
Szobámat sűrű setétség borítá; nem tudtam 

megkülömböztetni a tárgyakat. Remegve gyuj* 
tám meg a gyertyát és körülnéztem. — — — 
Nagy Isten! az ágy alatt van valaki, az inge ki* 
látszik. Szörnyű fehér alak. Szédültem.

Sápadtam.
Majd éltem veszélye jutott eszembe. Ha én 

meg nem ölöm, ő gyilkol meg — villant meg 
agyamban. Kissé lehajolva lőttem. Az én em* 
berem még sem mozdult.
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Nem találtam, gondolám s ismét durrant 
a pisztoly.

— ördög és pokol! Ki vagy?
Semmi felelet.
Lehajoltam, hogy jobban megnézzem mi tör» 

tént. Bár a rémülettől összefolyt szemem előtt 
minden, mégis kivehettem, hogy az ágy alatt
-----------szégyen és gyalázat----------- a hálóin#
gém parádézott.

Ez volt hát az ijesztő, a rabló, a zsivány, 
mit bortól felizgatott képzeletem szült.

— ördög bújjék beléd, mondám fogvacogva 
s magamra húzván, nemsokára elaludtam.

Gárdonyi Z. Géza,
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и.
EGY NÉPTANÍTÓ UTOLSÓ ÓRÁJA.

öreg volt már, több nyolcvan évesnél. 
Mindig várta a halált, de az sokáig elke* 

rülte őt.
Egy napon igen gyengének érezte magát, 

végigdőlt az ágyon s azt mondta: meghalok. 
Nem a lemondás, a félelem hangján ejté ki 

e szót, hanem azzal a nyugodtsággal, mely a 

sírontúli élettől jobbat vár.
És amint ott feküdt, elterülve a szegényes 

ágyon, a nyugodni készülő nap beküldé suga* 
rait az ablakon által és megaranyozá az ágyat 
és fényes glóriát csinált az .aggastyán ősz feje 
köré.

De ő nem vette ezt észre.
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Emlékezete ott bolyongott a múltban: vé» 
gigtekintett életén.

Egy sáppadt rongyos fiút látott maga előtt, 
aki sóvárogva nézte más gyermekek játékát, 
de nem vehetett részt bennük, mert nagy bűne 
volt: a szegénység.

Szülői iskolába adták a fiút, és ez tanúit, ki» 
tűnt társai közül, de szegény volt s emiatt az 
első padban nem ülhetett soha; oda urak gyér» 
mekei ültek, akiknek szülői ebellátogattak az 
iskolába.

Ekkor fogta át először a szivét egy keserű 
érzelem: az igazságtalanság érzete. Fájdalom, 
ezt a nehéz érzetet egész életén át a szivén 
kellett hordania.

Mikor tizenötéves volt, a kolerajárvány 
szedte áldozatait, elvitte apját, anyját egy 
napon.

A fiú szomorúan állt szüleinek sírhalma 
mellett.

Azon gondolkozott: miért nincs ő is egy öl» 
nyivel alább a földben.

És ekkor cikázott át egy világos meleg sugár 
először a szivén.
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Ez a sugár a remény volt.
Hátha az Isten egy jobb sorsra tartotta fenn 

őt, hiszen megérdemelné.
\ Szülőinek volt egy kis viskójuk.

Eladta.
Az összes hagyatékért kapott kétszáz fo<

rintot.
És ekkor egy nagy sötét kérdőjel állott

előtte.
Melyik pályának végére lehetne elérni ad* 

dig, míg a kétszáz forint tart?
Töprenkedett, gondolkozott, nappal nem 

volt nyugta, éjeit álmatlanul virrasztotta át, de 
nem jött a kérdésre felelet.

Bolyongásai között egy nagy épületet pil
lantott meg.

Az a helybeli tanítóképzőintézet volt.
Az ifjú örömmel kiáltott föl: megtaláltam! 
Belépett.
Néhány év múlva letörölte homlokáról a 

tanulásban átvirrasztott éjek verítékét és feb 
lélegzett; hála neked Isten: ember vagyok.

De szenvedései nem értek véget.
I „A tanító olyan lámpa, mely minél inkább

í

I
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világít másoknak, annál inkább fogyasztja ön* ) 
magát".

Küzdött, nyomorgott és a megelégedést ta# 
nította növendékeinek.

Beszélt nekik a tudományról, hogy csak 
azzal lehet a világon megélni, aki tanúi az sze# 
rencsés lesz, és ő szegény volt, alig kapta meg 
a mindennapi kenyeret.

Egy községi elöljáró megkínálta leánya ke#
zével.

Annak a leánynak a keze tele volt arany#
nyal.

De a szive is tele volt — bűnnel.
És a tanító visszautasította a leány kezét.
Ettől a naptól fogva a paraszt bosszúállás 

legfurfangosabb és legaljasabb fegyverei ellen 
kellett küzdenie.

És ez a küzdelem megkeserítette azt a ke# 
vés kenyeret is, amit hivataláért kapott.

Csoda#e, hogy nem nősült meg, hogy nem 
akart nyomorúlt sorsához nőt kötni?

A népet folytonosan bújtogatták ellene, de 
nem árthattak neki, mert telj esi té kötelességét.

\
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Azzal vigasztalta magát, hogy van törvény, 
vannak törvényes fölebbvalók, akik oltalmára 
lesznek a néptanítónak; küzdeni, fáradni min* 
denkinek kell, hiszen majd gondoskodnak róla, 
ha az aggkor gyengeségei pihenésre késztik.

\ Csalódott.
A törvény hiányos, a törvényes fölebbvalók 

pedig nem oltalmazzák a néptanítót, hanem 
béketűrését, alázatosságát teszik próbára.

Mindazáltal megadta magát sorsának s most 
nyolcvan év nyomorúságát átélve, felhagyottam 
gyámolító nélkül feküszik ott szegényes ágyán.

Szemeiben végtelen szomorúság ül, arcán a 
halál érzete sápadoz, nagy ezüstös fehér sza* 
kála elterül mellén.

És midőn a halál már lezárni készül a fá< 
radt szempillákat, midőn már meglassul a vi* 
gasztalan szívnek dobogása, künn az ablak 
alatt egy ének zendül meg, férfi és gyermek* 
hangok egyvelege.

A haldokló még egyszer felnyitja szemeit 
és ajkai ezt rebegik:

„Tanítványaim. Névnapom van'1.
És szivének utolsó csepp vére arcába sző*
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kik, ajkait boldog mosoly játssza körül, szemeit 
egy hálás tekintet emeli ég felé.

A tanítványok belépnek. Kezökben koszo» 
rúk és virágok vannak, hogy feldíszítsék vele 
a jó tanító szobáját.

Derék fiúk! tegyétek a koszorút és a virá* 
gokat a halottra!
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III.

KOTYOGÓS MARTON ESETE.

Még a tél folyamán mondogatta a fele* 
ségének:

— Megállj csak anyjuk, majd ha engem 
megválasztanak az országos gyűlésre: akkor 
tudja meg a világ, ki az a Kotyogós Márton!

S hogy a világ csakugyan megtudja ki az a 
Kotyogós Márton, már előre megírta a beszé* 
deket, amelyeket az országos gyűlésen el fog 
dörögni. Az ám, de kérdés, hogy őt fogjábe 
megválasztani.

No de az nem olyan gordiusi csomó, amit 
megoldani ne lehetne, hiszen a magas kormány 
bölcs példával jár elő a képviselői választások*
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nál, és Kotyogós Márton nem olyan ember, aki 
tapasztalatait érvényesíteni ne tudná.

— Megállj csak anyjuk, lerántom én Tre* 
fortot úgy, hogy még! Meglátod, hogy országos 
hírű ember leszek és a Tanítóbarát ki fogja 
adni az arcképemet.

Kotyogós Mártonnénak a szive is mosoly* 
gott a szép jövendő láttára, sőt az Isten ne 
rój ja bűnül fel neki, még azt is gondolta magá* 
ban, hogy ha Trefortot lerántja, bizonyos, hogy 
üres marad a miniszteri szék s ha üres marad, 
kit ültethetnének fel reá mást, mint az ő Már* 
ionját.

— Hamar anyjuk, a választást biztosítani
kell.

— Oh kedves apjukom, hiszen az nem 
olyan nagy dolog, te úgyis biztosító ügynöke 
vagy a Magyar Általánosnak.

— Nem úgy értem anyjuk, a választást egy 
jó vacsorával kell biztosítani.

— Kiket hívsz meg rája?
— Az egész tanítótestületet.
— Jézus Mária, hiszen vannak azok hú* 

szán is.
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— Harmincán vannak anyjukom, de meg» 
lehet, hogy csak húszán jönnek el.

— De mit gondolsz Márton, hiszen azok 
megeszik még a jövő évi jövedelmedet is.

— Az bizony igaz, de máskép nem leszek 
képviselő, aztán tudod, ha megválasztanak, az 
útiköltség, amit kifizetnek, és amit a püspök 
ád, triplán behozza, hát még a napidíj. Hozok 
haza vagy száz forintot.

Ebben a száz forintban aztán Kotyogós 
Mártonná egészen megnyugodott.

A gyűlés előtt való napra Kotyogós Márton 
az egész egyesületet meginvitálta egy kis va< 
csorára.

Nem maradt el közülük egy sem.
Megettek három borjut, tizenöt csibét, ki* 

lene libát, tizenöt tál tepertős csuszát s megit* 
tak hegyébe száztizenkét liter bort.

Másnap aztán együtt mentek a gyűlésre.
Mind mámoros volt, de azért megtartották 

a gyűlést.
A szavazás titkosan történt.
Az elnök nem szavazott. A tagok Kotyogós 

Mártonnal együtt ЗЬеп voltak.
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Titokban mindegyik megígérte Kotyogós 
Mártonnak, hogy reá fog szavazni.

Csupán egytől nem kért voksot, a halom* 
háti tanítótól, akit eddig minden gyűlésen 
megválasztottak.

A cédulákat összeszedték és a szavazatokat 
összeolvasták.

Csodák csodája! A halomháti tanítónak 30 
szavazata volt, neki pedig csak egy.

Kotyogós Márton nagy dühösen állott föl 
helyéről és a következő beszédet mondá:

„Halljátok*e!
Megettétek egy fertályesztendei jövedelme* 

met, megittátok a kol!ekta*boromat, megígér* 
tétek, hogy rám szavaztok, és csak én szavaz* 
tam magamra, hát elcsaplak magamtól benne* 
teket, elcsapom az egész testületet az elnökkel 
együtt“.

Ezeket mondva, nagy dühösen kiment, és 
felülvén kocsijára, hazahajtott.

Ezen idő alatt Kotyogósné elhivatta az is* 
kolaszéki kurátort, és megmondta neki, hogy 
az urát ünnepélyesen kell fogadni, mert ma 
választják meg képviselőnek.
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Ennek sem kellett több: összegyűjtötte az 
egész falu népét és kivonult az országúira.

Mikor Kotyogós Márton odaért, megdől 
dűltek a puskák és a nép éljenezni kezdett.

Kotyogós Márton egészen kiizzadt, mire 
hazaért.

— Menjetek haza fiaim! — szólt a népnek, 
eltévesztettétek a napot.

Felesége örömmel fogadta.
— No? képviselő vagy?
Kotyogós Márton nagy mérgesen vissza՛ 

dörren tett:
— Az vagyok, de ha elő mered hozni akár 

nekem, akár másnak,* hát isten engem, hogy 
hóttig megkeserülöd azt a napot!

És azóta Kotyogós Márton megelégszik az՛ 
zal, hogy maga#magának a képviselője.
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IV.

G. D. D. K. S. G. V.

Aki azt hiszi, hogy én most valami találós 
mesét firkantottam ide, az nagyon csalódik. 
De hogy ajtóstól ne essen a házba, hát elmon# 
dóm sorjába a históriámat, amelyből a tisztelt 
olvasó megfogja érteni, hogy voltaképen mi is 
az a G. d. D. k. s. G. v.

A kenderháti néptanító rendkívüli türelme» 
vei miveit csodákat az iskolájában.

Sohasem látta őt senki indulatosnak, még a 
felesége sem, pedig amint a rossz nyelvek be» 
szélik, igen kacskaringós nyelvű asszony volt 

kenderháti néptanító felesége.a
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Ezen nagy türelem annyival is inkább bá# 
mulatraméltó volt, mert mindenki tudja, hogy 
a kenderháti nép nagyon elkésett, midőn a* 
Ür az észt osztogatta.

Egyetlen egy tanító sem bírta ki tovább 
egy esztendőnél Kenderháton, mert a Iegmeg# 
feszítettebb erő mellett sem volt képes a ken# 
derháti gyerekeket az írás és olvasás tudomá# 
nyába bevezetni.

Csak Kalapos Miklós maradt meg ott állan# 
dóan, és azóta Kenderháton mindig több az 
írástudó ember.

A tanfelügyelőnek utoljára szemet szúrt, 
hogy Kenderes nem jön annyiszor üresedésbe, 
mint annakelőtte.

Kérdezősködik a papnál, hát azt írja ez neki 
vissza, hogy a jelenlegi tanító, Kalapos Miklós 
rendkívül türelmes ember, és szorgalmas. 
Kenderhátra pedig éppen ilyen való.

A tanfelügyelő ismerte a kenderháti népet, 
s ha társaságban volt, mindig ezekről mondott 
anekdotákat.

Felkerekedik hát egy napon, és beállít Ka# 
lapos Miklóshoz, aki éppen tanított.
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— Hát mire megy ezzel az iskolával, — 
kérdé a tanítót.

— Bizony nagyságos uram nem sokra, de* 
hát amit lehet, megteszek velők,

— Hát tudnak olvasni a gyerekek?
— Nem igen.
— És írni?
— Ügy ahogy,?
— Hát számolni?
— Tízig ujjon, azonfelül kukoricával.
— Hát más valamit tudnak#e?
— Egy kis katekizmust.
— És a magyarok történetéből?
— Az énekkel egybekapcsolva tanítottam. 
— Az énekkel?
— Azzal.

De hiszen azt a földrajzzal kell egybe#
kapcsolni.

— Itt nincs arra idő.
— Hát hogyan tanította az énekkel?
— Ügy kérem, hogy a magyar történelem 

nehány főbb pontját énekekben, illetőleg nő# 
tákban tanítottam be. Árpádról például ez a 
nóta: „Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted“.
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Ebből tudják, hogy a magyarok apja Árpád 
volt, ők is a magyar nemzethez tartoznak, és 
hogy a magyar élni fog.

— Ez nagyon szép.
— A szózatból szintén sokat tanulhatnak, 

úgyszintén a himnuszból.
— Ez is igaz.
— Hogy a németekkel is volt bajunk, azt 

meg nem is tanítom, mert úgy is tudják.
— Miből?
— Még az öregapjuktól tanulták, hogy 

„Jaj be hu.... akarom mondani: hamis a 
német“,

— A tanfelügyelő nagyot nézett.
— Eredeti methodus.
— Ügy dolgozom, amint lehet.
— Hát szíveskedjék kérdezni valamit.
Kalapos Miklós hozzáfogott a kérdezéshez. 

A tanfelügyelő pedig körülnézte az iskolát.
Az asztallal szemben egy rámába foglalt 

papíroson e betűk tűntek eléje:
,, G—d—D—к—s-—G—v.

Kérdezi a plébánostól, hogy mit jelentenek 
azok a betűk.
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Ez vállat vont reá.
— Én bizony nem is vettem észre.
Kalapos Miklós ezalatt tökéletes kimutatást 

adott arról, hogy a gyerekek semmit sem 
tudnak.

A tanfelügyelő élni akarván felebbvalói 
helyzetével, odafordult a plébánoshoz és így 
szólt:

— Hogyan plébános úr, ön azt írta, hogy ez 
a tanító csodákat miveit a szorgalmával.

— Igaz is.
— De hiszen tíz se tud közülök olvasni 

és írni.
— Tizenketten tudnak.
— Az kevés.
— Kenderháton sok.
— És a többi húsz gyerek?
— Azt lehetetlen megtanítani, — vágott 

közbe a tanító.
A tanfelügyelő felruccant.
— Kérem ebben a tekintetben nincs le he* 

tétlenség.
Kalapos Miklós rámutatott a 7*betüs 

táblára.



— Mit jelentenek azok a betűk, kérdé a 
tanfelügyelő.

— Goethe szavai: „Gegen die Dummheit 
Kämpfen selbst Götter vergebens“. Vagyis ma# 
gyárul: „A butaság ellen még az istenek is 
hiába küzdenek“. — Ez a vígasztalás adott ne# 
kém erőt, hogy e helyen megmaradjak és hogy 
a lehetetlenség ellen ne erőlködjem.

A tanfelügyelő kezet nyújtott Miklósnak, a 
pap pedig meghívta ebédre.

Késő éjfélig mulattak azon, hogy mi adott 
erőt Miklósnak a megmaradásra és hogy ami 
ellen az istenek hiába küzdenek, az ellen Mik# 
lós csakugyan nem küzdhet.
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V.

A PRINCIPALIS ÜR LEÁNYA.

Gajdos Mukit csaknem lehúzta a nagy 
tarka kutya, mikor betette lábát az udvarajtón.

Az egyik kezében táskája volt, a másikban 
egy esernyő, hosszú pipaszár és egy bot.

— Csiba te Hattyú! Nem takarodol! Mars!
Kiáltott a kutyára az öreg mester, és a fiatal 

ember elé ment.
— ön Gajdos úgy#e? a segédem.
— Igenis szolgálatára.
— Nohát csak jöjjön, — szólt barátságosan 

az öreg úr, és a nekiizzadt fiatalembert betűszó 
kolta a szobába.

Az asztalon étel párolgóit. Körülötte bár*
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man ültek: egy idős asszony, egy fiatal leány 
és egy hatéves kisfiú.

— Gajdos úr! — szólt bemutatólag a prim 
cipális, — feleségem, leányom Juli, kisfiam 
Gyuri.

Gajdos úr meghajtotta magát, aztán sze* 
mét, száját a leányra tátva, úgy állott oda, 
mint egy Nepomuki Szent János. Még a kézé* 
ben levő táskát, botot, esernyőt és pipaszárat 
is elfelejtette letenni.

Juli meg is érdemelte a bámulatot, mert 
szép leány volt, nagyon szép leány.

— Tessék vegyen részt az ebédben, — szólt 
a principális, és széket tett az asztalhoz.

Juli hideg tekintettel mérte néhányszor vé* 
gig az ifjút, azután fölkelt, tányért és evőesz* 
közöket vett elő, és odarakta az asztalra.

Gajdos úr letette a táskát, a botot, 
nyőt és pipaszárat a sarokba, és miután egy na* 
gyot sóhajtott, helyet foglalt az asztalnál.

A principális nehány kérdést intézett segéd* 
jéhez, de miután látta, hogy ez csak egy igen
nel, vagy nemmel felel — egyet csóvált a fején, 
aztán hallgatott.

eser*
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Gajdos úr csak lopva tekintett ezután Julira 
és minden gombóc lenyelése után egy nagyot 
sóhajtott.

Ebéd után megmutatták neki a szobáját 
melyben el is helyezkedett.

— Jaj, be gyönyörű lány, — sóhajtá, midőn 
magára maradt.

— Isten uccse gyönyörű! És miután még há* 
romszor elmondá e szavakat, rátette a pipáját 
a szárra és megtömte a zsebéből apró dohány* 
morzsalékkal.

Három négy szippantást tett és a füstöt fel* 
fújta a magasba. Aztán kinyitotta az ablakát 
és kinézett.

Nem látott mást, mint a plébános háza há* 
tát, de azért mégis ezt suttogá:

— Jaj, be gyönyörű.
Persze ő most is szép Julit értette.
És valahányszor arra a hideg tekintetre gon* 

dőlt, amellyel a leány végigmérte őt, mindany* 
nyiszor egy nagy sóhajtás szakadt fel kebléből, 
mert érezte, hogy ő nem tetszik a leánynak.

Betette az ablakot, aztán a falra nézett, és
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ott egy félig elhomályosodott tükröt vett 
észre. Eléje állt és belenézett.

— Hát olyan csúf kinézésem volna nekem, 
hogy nem tetszettem a leánynak?!

Valóban a tükör egy vörös, szeplős arcot 
mutatott, halvány kuszáit bajusszal, mely sok 
tekintetben hasonlított a kopasz meszelőhöz.

Gajdos úr azonban nem így gondolkozott: 
megszokta már magát, és vajon melyik ember 
az, aki ne találna valami vonzót saját arcán?!

Kipödörte a bajuszát, azután fel és alá sé*= 
tálva gondolkozott.

Egyszer csak megállóit: a terv készen volt 
fejében.

Elővett a táskájából egy levélpapírost és a 
következő verset írta reá:

Amily igaz, hogy a nevem Gajdos Muki, 
Olyan igaz, hogy szeretem magát Juli.
Ne nézzen rám szép szemével oly fagyasztón, 
Mert magamat Istenuccse fölakasztom!
Még ma este nyolc órakor jöjjön kegyed 
A ház mögé, hadd öntsem ki telt szivemet. 
Amily igaz, hogy a nevem Gajdos Muki, 
Olyan igaz, hogy szeretem magát Juli.
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Gajdos úr meg volt elégedve magával 
nagyon.

Mosolygott, aztán beporozta a levelet és el· 
tette a belső zsebébe.

Este, midőn vacsorára hívták, Julival az aj« 
tónál találkozott.

A leány kukoricát öntött kötényéből egy 
kövér disznó elé, és kecses bólintással fogadta 
Gajdos úr köszöntését.

Ez megállóit egy percre és e szavakat 
mondá:

— ö disznósága jól van konverzálva.
A leány felkacagott.
Gajdos úr fülig boldogan lépett be a szó« 

bába: azt hitte, hogy a leány az ő élcén nevet, 
pedig a leány azt nevette, hogy Gajdos „kon« 
zerválva“ helyett azt mondta „konverzálva“.

Vacsora alatt a fiatalember sokat beszélt.
Nevettek rajta és egészen megszerették. A 

kis Gyurinak ökröket és teheneket vágott pa« 
pirosból, amikkel egészen meghódította ma« 
gának. f

Csak az okozott Gajdos úrnak aggodalmat, 
hogy a levelet hogyan csempéssze Julihoz.
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Azonban a szerelmesek istene segített rajta: 
Juli leejtette a zsebkendőjét az asztal alá, és 
Muki felhasználva a pillanatot, előkapta a le* 
velet és a zsebkendőbe rejtve udvariasan át# 
adta a leánynak.

Juli észrevette, és egy pillanatra elkomo* 
lyodott.

Gajdos úr vette a kalapját és jó éjt kívánva 
kiment a szobából.

Pont nyolc órakor ott sétált a ház mögött.
A kis Gyuri feléje futott, és ezt kiáltá neki:
— Tanító úr ottfelejtette ezt a papírost.
— Köszönöm fiam. Ki adta át neked?
— Juli néném!
Gajdos úr izgatottan sietett szobájába; 

gyertyát gyújtott és olvasni kezdé a saját verse 
alá ceruzával írt sorokat:

„Amily igaz, hogy a nevem Mákos Juli,
Oly igaz, hogy nem szeretem magát Muki. 
Vakmerőség ilyet írni egy leánynak;
Köszönje, hogy nem mutattam a papának.
S hogy szememtől meg ne fagyjon kedves lélek: 
ígérem, hogy eztán önre rá se nézek.
Amily igaz, hogy a nevem Mákos Juli,
Olyan igaz, hogy nem szeretem magát Muki.“
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Gajdos úr csaknem neki esett a falnak ijed* 
tében, oly hatást tett rá e levél. Elolvasta tíz* 
szer, húszszor, ötvenezer is, mint ha nem hinné, 
vagy mintha azt gondolná, hogy más értelme 
lesz, ha még egyszer elolvassa, de a szavak vi* 
lúgosak voltak és gúnyosak: Gajdos úr meg 
volt semmisülve, elsötétült előtte a világ. Nem 
aludt egész éjjel. Ügy tetszett neki, mintha 
parázson feküdnék.

Másnap szomorúan, halványan kelt fel, és 
nem evett egész nap semmit; de még a kis Gyű* 
rinak sem ollózott ökröket.

Harmadnap még halványabb volt, s egy hét 
múlva már alig tudott járni. Csak lézengett, 
mind a beteg légy.

Mákosné sokszor faggatta ebéd alatt, hogy 
mi a baja, de ilyenkor csak nagyot sóhajtott és 
azt felelte: Isten a megmondhatója az én ba* 
jómnak.

Juli hamiskásan mosolygott ilyenkor rózsás 
szép ajkaival; tudta, hogy annak nem az Isten, 
hanem ő a megmondhatója.

Végre megsajnálta a fiút, és beszélgetni 
kezdett vele.
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— Tudja mit tanító úr, majd főzünk bodza# 
herbateát vagy pipitért, attól meggyógyul.

— Nem gyógyulok én meg kisasszony, ha 
egy egész patikát megfőz, még attól sem.

Juli utóbb szemrehányásokat tett magának, 
hogy így elvadította a fiút és a szíve olyan fáj# 

. dalmasan mozdult meg, midőn a mindig hálává# 
nyabb arcra rátekintett.

Egyszer magukra maradtak a szobában. 
Gajdos úr összeszedte minden bátorságát, az# 
tán megfogta Julinak szép fehér kezét, és szó# 
moruan szeme közé nézve így szólt hozzá:

— Mondja, szép Juli: miért nem szeret 
engem?

A leány fogai közé vette az asztalkendő sár# 
kát, és zavartan tépegette, anélkül, hogy felelt 
volna.

— Szóljon kérem, fia csak akkora szive 
is, mint egy kolibri madárnak, mert isten 
gém, hogy estére tizenkét pakli gyújtót fogok 
vacsorázni.

— Mért, hát mért hogy ... hát...
— Kérem, kérem mondja ki! — csengett az

van
en#

ifjú.
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— Mert maga a disznóval konverzál. 
Ezeket mondva felugrott, és kifutott a szó#

bából.
Gajdos úgy elbámult, hogy a nevét se tudta 

volna hamarosan kimondani, ha esetleg kérdez# 
ték volna tőle.

— Mit? Én a disznóval konverzálok? Azért 
nem szeret, mert én a disznóval konverzálok. 
Egek! Segítsetek! Hiszen megbolondulok! Hogy 
én a disznóval konverzálok?!

És a kérdést még szokszor elmondva, kitán# 
forgott a szobából és a szabadba ment. Azon# 
ban hasztalan kereste az összefüggést a szere# 
lem és a disznó között, — nem akadt reá.

Másnap újra megfogta a leányt.
— Kisasszony! az egekre, az Istenre, a Jé# 

zus Krisztusra és mindenre kérem, ne hagyjon 
megbolondulni.

A leány kérdően nézett reá.
— Nem értem önt!
— Én sem kegyedet, de világosítson föl: ho# 

gyan konverzálok én a disznóval?
— Hát nem emlékszik? Azt mondta egy# 

szer, hogy a mi disznónk jól konverzálja magát.
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— Lehetetlen.
— De így van.
— Különös.
— Bizony különös. Hát mit jelent az a szó, 

hogy konverzál.
— Azt, hogy társalog.
— No lássa. — De én azt nem mondhat# 

tam, én azt mondtam, hogy jól konzerválja 
magát, hogy jó erőben, húsban van. Kegyed 
félreértett.

— Nem értettem félre.
— No akkor lehet, hogy megbotlott a nyel# 

vem, dehát azt ne csudálja, hisz kegyed oly 
. szép, hogy nemcsak a nyelvem, de a szivem, az 

eszem is kiment a rendes kerékvágásból.
Ezeket mondva, csókokkal halmozta el Juli 

kezeit.
— És azért nem szeretett kegyed engem?
— Csupán ezért az egy szóért, mert bocsás# 

son meg őszinteségemért, de ostobának tűnt 
fel ön előttem.

— Elhiszem angyali Juliskám, no lássa, az 
az átkozott disznó mennyi szenvedést okozott 
nekem.
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E pillanatban a principális nyitotta be az 
ajtót és így szólt:

— Micsoda principális úr?
— Disznótor.
— Azt a kövéret öljük meg? Kérdé örörm 

mel Gajdos.
— Azt.
— Principális uram! Engedje meg nekem 

azt az örömet, hogy én szúrjam bele a kést, — 
szólt Gajdos és szemei villogtak.

— Hát ölt már disznót?
— Még nem öltem, de ezt az egyet Isten 

engem, nagyon megölöm.
Csak egy esztendő múlva tudta meg a prim 

cipális úr, hogy Gajdos úrnak mikor keletkeze 
tek a disznógyilkossági hajlamai, de már akkor 
nem Gajdos urnák nevezte őt, hanem Muki 
fiamnak, mások előtt pedig „vömének.
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VI.

A VADTUDÓS ÉS FIA.
— Humoreszk. —

A csízion kezdte, Gall tanain végezé. Kü* 
Jönben nyugalomba lépett gazdag csizmadia* 
mester volt.

A tudományt sehogysem tudta összeegyez* 
tetni a kaptafával.

Sokat összevissza olvasott s mindig várta, 
hogy valamelyik tudós társaság tagjai közé 
fogja választani.

Cilinder kalapot viselt és szemüveget; a ha* 
ját válláig ereszté; társaságban mindig a tudó
sokról beszélt és tanaikat magyarázta.

Aki azt mondta volna neki, hogy „sutor ne 
ultra crepidam!“ (varga ne tovább a kaptafá* 
nál,) annak kikaparta volna a szemeit.

Három felesége volt neki.
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Az elsővel tizenhat esztendeig élt.
Akkor olvasta egy hóbortos amerikainak 

ily című értekezését: „Ä növények befolyása 
az ember természetére“.

Puma Gáspár a feleségén tett kísérletet sár* 
garépával

örömmel vette észre, hogy nyelves élete# 
párja már a második nap igen keveset beszélt; 
harmadik nap sokat káromkodott; negyedik 
nap összetört mindent a szobában; ötödik nap 
rámászott a falra; hatodik nap pedig megpuk# 
kadt mérgében.

Gáspár följegyezte a feleségén észlelt time# 
ményeket, aztán újra megházasodott.

A második felesége csinos, tüzes, barna 
menyecske volt, hanem azért Gáspár el tudta 
hitetni vele, hogy májbaja van, melyből, ő 
mint tudós, gyökeresen ki fogja gyógyítani ka# 
falábéval.

A menyecske megijedt, elhalványodott s 
alávetette magát a kúrának.

Gáspár bezárta az udvar végén levő kis szó# 
bába s egyre#másra főzte neki a sok kalarábét; 
aztán jegyzeteket kezdett csinálni.
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Felesége első nap meg volt csendesen; más 
sodik nap türelmetlenkedett; harmadik nap or; 
dított, mint egy fiatigris; negyedik nap az ab* 
lakon át Gáspár fejéhez vágta a vasalót; ötö# 
dik nap áttörte az ajtót s elszökött haza.

Gáspár lutheránus hitre tért át s elvált a 
második feleségétől.

Puma úr derék testalkatú, gazdag ember 
volt, hamar talált magának asszonyt.

Ezt nem háborgatta egy darabig, hanem 
egyszer azt mondta neki, hogy a tudomány ér* 
dekében és az iránta való szerétéiből éljen leg# 
alább egy hétig uborkával

A jó asszony nem annyira a tudományért, 
mint inkább férje kedvéért, úgy bezabált az 
uborkasalátából, hogy menten kilelte tőle a 
hideg.

Puma úr ezt az eredményt is följegyzé, és 
nem kínozta többé tudományos kísérleteivel.

Bezzeg nagyot bámult Puma uram, midőn 
nehány hónap múlva akácfa leveleket kért tőle 
a felesége, később pedig zabszárat evett.

Gáspár örömmel abrakoltatta a feleségét s 
leste, várta a hatást.
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Neje nehány hét múlva olyan három egész* 
séges fiút eredményezett, hogy Gáspár bőre 
csakúgy feszült a boldogság sámfájától.

Azonban a tudomány itt sem hagyott neki
békét.

A testtanból volt annyi ismerete, hogy a 
hús vérből lesz, a vér pedig táplálékból, ö eb* 
bői ilyen okoskodást csapott: minek adjon az 
ember a gyomornak olyan sok dolgot! — ezek 
csodagyermekek lennének, ha egyenesen vér* 
rel táplálná őket.

Felesége nem állhatott neki ellen.
Az ikrek mindennap liba# és kacsavért 

ittak; szinte gyönyörűség volt nézni, milyen 
piros lett mind a három.

Hanem egyszer aztán az ő bölcsőnyelvükön 
összeesküdtek az apró lelkek s kacsavérrel híz* 
lalt hüvelyüket hátrahagyván, angyalokká 
avangeroztak a menyországba.

Pume úr dühében minden baromfiának le* 
vágta a nyakát, — felesége pedig csepp híja 
volt, hogy magát nem szúrta nyakon.

E szomorú esemény után Puma úr Gall el* 
méleteit kezdte tanulmányozni.
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Felesége nem győzött eléggé csudálkozni, 
mi az ördög lelte Gáspárt, hogy mindig a tü# 
kör előtt ül.

Gáspár pedig meg volt elégedve Gallal és 
önmagával, mert olyan két daganatot vett észre 
a homloka felső részén, amikről Gall azt 
mondta, hogy a következtető okoskodó tehet» 
ség szervei. Gáspár e naptól hátracsapva 
hordta a kalapját, és a hatalmas dudorokra 
mindenkit figyelmessé tett.

Egy este éppen vacsoránál ültek, midőn fia» 
tál, kopott öltözetű ember lépett be az ajtón.

Azt mondta, hogy ő egy szerencsétlen me» 
gyei tisztviselő, aki szemgyuladás miatt kény» 
télén volt lemondani hivataláról és kórházba 
menni, most pedig rokonait keresi föl. A künn 
zuhogó eső nem engedi a szabadban hálni, 
miért is a házigazda vendégszeretetéhez folya» 
módik.

Gáspár széket tett a szoba közepére.
— Tessék leülni.
— Kérem, köszönöm, — szólt a nagy tisz» 

tességen elbámulva a vándor.
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Amint leült, Gáspár tudományos pofával 
nyúlt a jövevény feje felé.

Az ijedten guggolt le: azt kivé, meg akarja 
a gazda tépázni.

— Ne féljen! Csak a koponyáját vizsgálom 
meg, ha adhatóké szállást.

— Hiszen nem a fejemre írták az útlevelet, 
itt van a zsebemben, — szólt, s újra félrerántá 
fejét a tudós keze alól.

— Ha nem hagyja megvizsgálni a koponyád 
ját, sajnálom: nem adhatok szállást.

Az idegen zavartan nézett Gáspár úrra: 
ilyent még sehol sem tapasztalt.

— Hiszen kérem nincs az én fejemben 
semmi.

— Azt elhiszem, de a feje tetején!
— Ott sincs kérem.
— Csak tapintani akarom, — mondá ne# 

vetve a vadtudós, — miután megérté az idegen 
húzódozásának okát.

— Tapintani?! Tessék akár tetőtől talpig 
végigtapogatni: nincs énnálam semmi.

Most meg azt hitte a jámbor, hogy valami
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vándorvizsgáló#bizottság tisztviselőjéhez ju# 
tott.

Gáspár körültapogatta a bozontos fejet.
— Uram! önnél a lelkiismeretesség, becsű# 

letesség és az önérzet szerve igen fejlett: tessék 
résztvenni szerény vacsoránkban.

Az idegen nagyot bámult, és azután megta# 
pogatta a feje búbját, hogy megkeresse rajta 
azon jeles tulajdonokat, melyek most ilyen szí# 
vés fogadást, tiszteletet és foghagymás rosté# 
lyost szereznek neki.

Tele volt a feje, homloka mindenféle dóm# 
borodással; a vadtudós alig tudott hova lenni 
örömében.

Lássa derék vendégem: ott a szemöldökei 
között van egy dudorodás, melyről azt olva# 
som, hogy ön évek múlva is ráismer arra, aki# 
vei egyszer dolga volt.

— Valóban, szólt az idegen, s nagyot nyelt 
a kanáhgombóc alatt; most már azt hívé, hogy 
egy megrögzött eszelőssel van dolga.

— Szemöldökje fölött igen kiáll a csontja, 
erről azt látom, hogy ön az órát könnyen nél# 
külözi, mert az időt pontosan eltalálja még éj#
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jel is, ha felébred; továbbá, hogy zenekedvelő 
ember.

— Igen, — nyögött egy újabb nyeléssel az 
idegen, s magában gondolá: igaz, hogy az órát 
könnyen nélkülözöm, mert rögtön eliszom, 
mert lopok egyet; a zenét is szeretem, de csak 
a forintpengés zenéjét, — minden más nótát 
megutáltam még verkliskoromban.

önnél még a helyérzék is (ott az orrgyökér 
mellett fölfelé) igen kitünően látszik: Ön nagy 
helyismerettel és helyekre való visszaemléke* 
zéssel bir.

Az igaz, gondola magában a vándor, hogy 
helyismeretem nagy, mert tizenhat esztendő 
óta tekergek a világban, s azokra a helyekre is 
jól emlékszem, ahol a dutyiba tettek, vagy ki* 
dobtak, mint ezelőtt egy órával a kocsmából.

— A szeme pedig, — folytatá a vadtudós 
— azért olyan kiülő, mert kitűnő nyelvismere# 
tei vannak.

— Én bizony csak magyarul tudok, álmél# 
kodék a földícsért idegen; diákul annyit, hogy: 
„non habeo pecuniam, domine da mihi misero 
panem" (erre egy kolduló barát tanított, aki#
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nek tyúkot loptam) németül annyit tudok, 
hogy: „nix dájcs“, meg: „kémz mi a piszli prót“; 
vendül: „to lepő vász proszim dajte meni eden 
faiacsek krűhá“; ami a koldulás művészetéhez 
szükséges. Ha úri ruhát kapok, úri koldus le* 
szék, ha elszakad, elszegényült mesterember, 
ha már foszlik rólam, vak vagy néma kéregető.

A vadtudós el volt ragadtatva vendége jeles 
tulajdonai által, aki sokat evett, és keveset be* 
szélt. Ez a nagy emberek szokása. Ki tudja, 
miféle genie rejtőzik titkos okokból e rongyok 
között! Ezzel tanácsos lesz jól bánni!

Az asszony gyanakodva pillantgatott az 
idegenre, s éppen nem osztá férje nézeteit.

Vacsora után a tudós érdekes előadást tar* 
tott vendégének tudományos tapasztalatairól, 
kísérleteiről; még egy munkát is olvasott föl 
neki, s csak akkor vette észre, hogy a hallgató* 
ság mélyen — elaludt, midőn ez olyanokat հօր* 
kantott, mint egy medve.

Udvariasan kelté föl s bevezette a díszesen 
bútorozott vendégszobába.

Aztán ő is lefeküdt.
Reggel halkan nyitotta fel vendége ajtaját.
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A szobában hüs reggeli szellő lengedezett.
Az ablak nyitva volt.
A vendég sehol.
Pumáné ténsasszony siránkozva csapkodta 

össze a kezeit. Az ezüstgyertyatartó és a Puma 
úr órája elmentek vendégkisérni.

— Lásd, a te hasznos tudományod!
— Ту hű! ezer millió dikics és dratva! Most 

jut eszembe, hogy a 8»ik számot nem néztem 
meg a fején.

— Menykő csapjon a számaidba! Most is 
azt forgatod az eszedben, nem hogy a gyertya» 
tartód, meg az órád után futnál!

— Tudatlan asszony, ne nyisd fel a te ar» 
codnak vágányát! — szólt méltósággal a tudós 
— a 8»dik számú szerv a szerzés, fösvénység, 
tolvaj lás és rablás ösztönét rejti magában; ott 
van ez a fül fölött; erősen ki volt fejlődve. 
Cartouche, Schinderhannes, Sobri, Savanyú, a 
pénzügyminiszterek és a zsidók fején; ennél az 
embernél is bizonyosan észreveszem, ha csak 
egyszer is rátekintek, de kikerülte a figyelme» 
met. Ez a büntetés felületességemért, hidd el 
megéri azokat a hitvány tárgyakat.
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— Oh a te ostoba tudományod! A te füled 
a szamárság szerve! Jaj, kedves gyertya tartóm! 
Jaj kis ketyegő órácskám! — síránkozék az 
asszony, míg férje tudós nyugalommal vette 
halálfejes botját, és elment a sörházba hallgat 
tókat fogni tudományos beszédeinek.

Puma úr felesége annyira szivére vette a lo» 
pást, hogy azonnal lebetegedett és másnap ke# 
serű fájdalmában egy nagyfejű gyermeket ho» 
zott a világra.

Az apa épp úgy örült a gyermeknek, mint 
a tudós.

Eszébe jutott Gall azon állítása, hogy a tör# 
ténelem nagy alakjai rendesen hatalmas ко» 
bakkal bírtak.

Valami ürügy alatt eltávolította a dajkát s 
midőn magára maradt a gyermekkel, megke# 
reste ennek fején azt a helyet, hol később a 
szerzési, rombolási és a titkolódzást ösztön 
szervének kell egymás mellett kifejlődni s óva» 
tosan benyomta ujjaival.

Nagy ember lesz, örökhírű, adakozó, jólelkű 
és őszinte, — mormogá s arca dicsfényben га» 
gyogott.
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A csecsemő lágy feje pedig idomult ujja;
alatt.

Az anya észrevette ugyan, hogy gyermeké* 
nek feje hasonlít a kalapácshaléhoz, de nem 
mert szólani: félt férjétől, hogy koporsóba 
fogja reperálni a kedves magzatot.

A csecsemőből kisded, a kisdedből gyér* 
mek lett.

Megtanult két lábon járni, két kézzel enni 
és beszélni, de az apa éppen nem örülhetett a 
kis Ferkó okosságának.

Nevelőt keresett melléje, kapott is. De en* 
nek a fején a 2*dik szerv nem volt annyira fej* 
lett, hogy Puma úr megelégedett volna vele. 
Elküldte. t

Azután ilyen hirdetést tett közzé a la* 
pókbanr

KERESEK NYOLC ÉVES FIAM 
mellé egy nevelőt, kinek koponya* 
ián a gyermekszeretet Gall által 
2*ik számmal jelzett ösztöne kellőleg 
fejlett legyen. Fizetése egy hónapra 
20 frt. és teljes ellátás. Puma Gás* 
pár, többrendbeli tudomány föl* 
kentje. Vízváron. A maga házában.

7 7



Éppen akkor csaptak ki Győrből egy kor# 
hely diákot.

Ez gyalog kereste föl Puma úr házát s a 
kapu alatt olyat húzott ólmos botjával a tar# 
kójára, hogy ott menten ökölnyi daganat tá# 
madt.

Puma ur el volt ragadtatva a daganat által; 
nagy örömmel adta át az ifjúnak gyermekét.

— Mi a neved fiacskám? kérdé a nevelő 
szeretetteljesen.

— Ferkó.
— Hát kis Ferkó ezentúl én leszek a neve# 

löd; én nagyon szeretem a Ferkó nevű gyere# 
keket, hát te fogsz#e szeretni engem?

— Nem a!
— Miért nem? — kérdé nem kis zavarral 

az ifjú.
— Mert a paprika csíp.
— Micsoda paprika?
— Ott a nevelő úr orrán.
A nevelő úr egészen paprikává változott, 

azonban csakhamar magához tért, s tréfás fiú 
lévén, fölkapta az asztalon heverő krétát, s be# 
kente vele az orrát fehérre.
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Ezzel aztán nagyon megnyerte a kis Ferkó 
barátságát.

— Gyüjjön! — mondá a fiú kacagva.
A nevelő azt hitte, hogy a gyermekszobába 

vezeti, pedig a kis lurkó az anyjához nyi՛ 
tott be.

— Nézd csak mama, a nevelő úr bemeszelte 
az orrát .

Az ifjú újabb zavarba esett, letörölte a kré՛ 
tát szagoló szerszámáról s kezet csókolt a ma՛ 
mának.

A nevelő úr átvette a gyermeket és oktatni
kezdé.

Az az ábécé rettentő nehéz tudomány volt 
a kis Ferkó előtt; egyre kérte a nevelő urat, 
hogy tanítsa meg azokat a betűket beszélni; 
milyen könnyű lesz majd az olvasás, ha min՛ 
den betű elkiáltja a maga nevét s neki majd 
csak az ujját kell vezetni, hogy a sorok maguk 
olvassanak.

Ennyire persze nem terjedt a nevelő úr db 
dactikai tehetsége, hanem ehelyett azt találta 
ki, hogy ólomkatonákat vetetett elő a gyerek*
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kel és a két vezér oldalaira két különböző betűt 
ragasztott.

— No Ferkó vigyázz! Az én vezéremet hív
ják r úrnak, mert nagyon mérges ember, a tiedet 
meg i úrnak, mert hoszú nyaka van; a nevöket 
ide ragasztottam az oldalukra.

Hatalmas csata kerekedett, az ólomkatonák 
hullottak a borsógolyóktól; i kapitány csatát 
nyert.

— Most nézd Ferkó! — ennek a csatának 
története benne van itt a könyvben. Megtalál 
lod?e a te vezéredet?

— Itt van! — kiáltott diadalmasan a gyerek. 
— Hát az enyim!
— Az meg itt alatta.
Meg is mutatta a gyerek az apjának mind*

járt.
Másnap kineveztek két közkatonát egy? 

szerre őrnagynak.
A háború mindjárt érdekesebb képet öltött; 

V őrnagyot leterítette a golyó, s a szerencsét? 
len ember úgy esett a saját katonái közé, hogy 
halálával tizenötöt is maga után rántott; r őr# 
nagynak pedig letörött a feje.
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Persze a nevelő úr mindjárt fabrikált neki 
másikat viaszból.

Harmadnap n és m hadnagyokkal szaporo# 
dott a tisztikar.

Ferkó jobban szerette volna „Szaladj“ meg 
„Nefélj“ névre keresztelni őket, de a nevelő 
úr elhitette vele, hogy olyan nevet csak eleven 
katonáknak szoktak adni.

Ütközet után mindig megkeresték a tisztek 
neveit az abécés könyvben, sőt a nevelő úr 
még arra is megtanította Ferkót, hogyan kell 
lerajzolni a csatát: i úr vív, n úr rí.

— Jaj j, de gyáva ez az n úr, — mondá
Ferkó.

Egy hónap alatt megtanúlt olvasni a gyerek.
A szülők nem a nevelő módszerét, hanem a 

kis Feri okosságát bámulták, és nem győzték 
elhalmozni dicséretükkel.

Ezen az önérzetes ifjú igen felháborodott. 
Titokban megtanította a gyereket egy maga# 
alkotta sokszorozásra.

Azt mondta neki, hogy ezzel a szép verssel 
ne igen dicsekedjék a szülői előtt, míg az újév
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napja ei nem jön, hanem akkor köszöntse fel 
vele az édes papát.

El is érkezett a nagy nap; a nevelő úr még 
az előtte való estén „haza utazott“.

A kis fiú amint fölkelt ágyából, odaállott 
az apja elé, s érzékenyen, könnypotyogtatás ко* 
zött kezdé köszöntőjét:

Ez új évnek hajnalán, 
Egyszeregy az három; 
Üdvözöllek tátikám,
S a markomat tárom. 
Kétszer kettő tizenegy,
A nevelőt becsüld; meg, 
Kétszer négy az tizenhat, 
Az tanítja fiadat.

Azt a Herkó páterjét annak a nevelőnek! — 
dühösködött az apa. Kiverem a házból! Meg* 
ölöm! Meggyilkolom! Szalámit készíttetek be* 
lőle! Mondd tovább fiam!

Kétszer öt az háromszáz, 
Apád fülére vigyázz. 
Kétszer hat az tízet tesz, 
A tied is olyan lesz.

82



֊— Elég! elég! Vigyétek ezt a kölyköt, mert 
agyonrúgom, széjjelmetélem, — ordított Puma 
úr s egy hétig sem tudták kibékíteni.

A nevelő úr soha sem tért vissza, pedig a 
Ferkó gyerek mindig leste, mert nagyon 
szerété.

Az az egyszeregy annyira a fejébe ragadt, 
hogy sohasem tudták belőle kiverni. Pedig el# 
nyütt a gyerek egy féltucat nevelőt, mire 
tizenkétesztendős lett. Ügy#ahogy mindent 
megtanúlt, csak számolni nem. Az a rímes egy# 
szeregy mindig a fülébe csengett, valahahány# 
szór azt a másik unalmasat vették elő. Hiszen 
sokkal szebb is volt:

Négyszer három hatvanhat, 
Tökfeje van apádnak.
Négyszer négy az harmincegy, 
A tökcsuzpájzt ne edd meg.

És így ment ez tovább. Háromnegyed óráig 
tartott, míg el tudta mondani s ennél jobb mu# 
latságot.sohasem talált magának.

Elfelejtetni sem lehetett a gyerekkel, mert
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játszótársait is megtanította reá, és Puma úr 
sokszor hallotta az utcán kiabálni:

Kétszer kettő tizenegy, 
A nevelőt becsüld meg.

Hanem a gyereken nem merte kitölteni a 
haragját, mert Ferike nagyon félénk volt, ije* 
dős és mindentől rettegő.

Az apa igen jól tudta miért. Azért, mert be* 
lapította a bátorság szervét a fiú koponyáján.

Ehelyett a hiúság szerve volt kifejlődve a 
gyerek fején.

Magára akgatott mindent, amit cifrának ta* 
Iáit. Fejére tette az anyja structollas kalapját, 
felhúzta az apja keztyűit, fülbevalót akasztott 
az orrába, csengetyűt a nyakába és kiment az 
utcára mutogatni magát.

Puma úr, mintha sündisznót nyelt volna az 
ilyen dolgok látásakor. Ezeken kívül gyenge is 
volt a gyerek, annál nagyobb gyávaság vett 
rajta erőt. Ha menydörgött, a Ferkó gyereket 
nagyítóüveggel se lehetett volna megtalálni. 
Elbújt az ágy alá, a ládákba, jégverembe, ól
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mögé, szalma közé, és reszketett mint a váci 
kocsonya.

Egyszer a Puma úr komája betette hozzá a 
puskáját.

Az apa el volt merülve Gall doktor tanúk 
mányai között, a fiú pedig meglátta a cifra szer# 
számot s apróra megnézegeté.

Nagy szeget ütött a fejébe, hogy minek az 
a kis fölálló vas ott a cső alsó végén? — Le 
akarta feszíteni s nagy örömére meg is moz* 
dúlt az, de alúl is megmozdúlt a másik, s midőn 
Ferkó helyre akarta billenteni, a puska nagyot 
dördült és Puma uram alul elhordta a szék ülő# 
lapját az illető testrésszel együtt.

Ész nélkül fordult hátra, s látta, hogy a fia 
ott fekszik a padlón a puska mellett.

Nagy kínosan odavánszorgott Hozzá, hát a 
gyerek oly igazán meg volt halva, mint ahogy 
ő meglőve.

Ijedtében kiszaladt a lelke szegénynek.
A besiető fehér#cselédek ágyba fektették 

mind a kettőt.
Az egyiket másnap eltemették, a másik pe# 

dig két hónapig se tudott leülni.
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— A te szamár tudományod az oka mim 
dennek -*֊ jajveszékelt az anya.

— A tudomány az igaz, az jó, hanem a gye, 
rek feje volt gyönge — szólt búsan a vad* 
tudós.
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