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A NAGYSÁGOS RAB-URAK KÖZT.
A régi jó időkben, mikor még csak törvények voltak és nem

szabályrendeletek (tetszik tudni,  nálunk a törvények megtartása
nem kötelező,  ellenben  a  szabályrendeletek  áthágása  igen  sok
kellemetlenséggel  jár),  ezekben  a  jó  időkben,  mondom,  az
államfogház igen kellemes intézmény volt, honnan a fogoly urak
rendesen fájó szivvel bucsuztak el.

Emez aranjuezi szép napok alatt magam is rövid ideig tagja
voltam az  államfogházi  kebelzetnek,  a  mit  annak  köszönhetek,
hogy az  én diákkoromban az  egyetemen már megint  az  önálló
vámterület fölállitásával vesződtünk.

Én  vagyok  az  egyetlen  ember  az  országban,  a  ki  börtönt
szenvedett  az  önálló  vámterületért.  A  minek  elmondom  itt  a
történetét.

Vörösnél  vörösebb  falragaszokon  hívtuk  föl  az  egyetemi  és
fővárosi polgárságot a csatlakozásra. Jól emlékszem, hogy egyizben
elnöke  voltam a  proklamációszerkesztő  százas  bizottságnak  (az
egyetemen a legkisebb bizottság száz tagból áll, sőt egyszer tagja
voltam egy szükebb végrehajtó bizottságnak, mely - kétszáz tagból
állt).  Mint  elnök  mindig  térdig  gázoltam  a  vérben,  s  ma  is
megborzadok, hogy miféle kínos halállal végeztem ki s hányféle
alakban adtam át a közmegvetésnek olyan férfiakat, a kik most is
élnek,  sőt  (s  ez  borzasztó!)  köztiszteletnek  örvendenek.  Jól
emlékszem,  hogy  egyszer  hazaárulónak  nyilvánitottunk  minden
honpolgárt ,  a  k i  ma  este  nyo lc  órakor  nem  lesz  a
Micsek-kávéházban.  A  Micsekben az  este  mintegy háromszázan
jelentek meg s mi elborzadtunk arra a gondolatra, hogy ez a fényes
főváros mennyi aljas hazaárulót rejt magában. Ma azonban az a
gondolat  döbbent meg: mi történt volna,  ha a főváros mind az



ötszázezer lakosa, megbélyegző plakátunk hatása alatt, megjelent
volna a Micsekben? Ilyen fölfordulást a világ még nem látott!

Az önálló vámterület kérdésében kétségtelenül az egész ifjuság
egy nézeten volt, s épp ezért nem tudtunk megegyezni. Csunya
veszekedések támadtak, mert a gyüléseken mindenki kiabált, és
senki  sem értvén a szomszédja szavát,  azt  hitte,  hogy a másik
ellentmond neki. Ennek az lett a következménye, hogy a lovagias
ügyek mód nélkül elszaporodtak. Az Egyetemi Olvasókör termeiben
reggeltől  estig  segédek,  fegyverbiróságok  és  becsületbiróságok
tárgyaltak. A segédek ujra összekaptak, a becsületbirák inzultálták
egymást,  s  a  fegyverbirák  ökölre  mentek,  ugy,  hogy  összesen
valami négyszáz lovagias ügy támadt.

Nekem csak a következő személyes összekoccanásom volt:

Egy lármás ifjuhoz, a ki a mellét verte, igy szóltam lenézőleg:

- Hogy hivják magát, ifju gólya?

- Füspök Ferencnek.

- Nohát az olyan ember, a ki a püspököt f-fel irja, fogja be a
száját.

Füspök  természetesen  provokált,  de  nem  férkőzhettünk
egymáshoz.

A négyszáz ügyet sikerült ugy lebonyolitanunk, hogy huszonkét
effektiv párbaj maradt belőle. Ebből nekem is jutott egy, s engem
szembeállitottak  egy  fiatalemberrel,  a  kit  soha  életemben  nem
láttam. Csak annyit tudtam róla, hogy nyitrai és a neve hasonlit a
káposztához. Ez azonban teljesen elég ahhoz, hogy a diákember
megverekedjék.  Én  két  laposvágást  kaptam  a  fejemre,  a  mire
azonnal bekötöttem fekete selyemkendőbe a kezemet. Én három
laposvágást mértem az ő hátára, mire ő fehér kendőbe pólyálta a
fejét. Ettől kezdve a legjobb barátok lettünk. Az önálló vámterület



azonban máig sincs fölállitva.

Ez  volt  az  előzménye az  én  államfogházi  tartózkodásomnak.
Aztán következett  egy kis  végtárgyalás,  majd itélet,  mely nyolc
napi államfogházra szólt.

Az  olyan  laposvágásokért,  a  minőket  mi  Kapusztár  (mert
kiderült,  hogy igy  hivják)  barátommal  egymásnak osztogattunk,
rendesen  csak  három  napokat  szokott  szétosztani  a  büntető
igazság.  Énnekem azonban a tárgyaláson magánösszeütközésem
volt  a  királyi  ügyészszel,  s  ezért  kellett  szenvednem.  A  királyi
ügyész tudniillik egy jóvérü, atletikai klub-beli fiatalember volt, a ki
nem szokott meghátrálni a provokációk elől. Valamelyik bálon a
pincér sörrel leöntötte a frakkját, mire ő (a pincér párbajképtelen
egyén  lévén)  szamárnak  nevezte  azt,  a  ki  a  sört  hozatta.  A
szamárnak  nevezett  ur,  a  kit  ennek  ellenére  sem  habozom
barátaim közé sorozni, általam kihivatta az ügyészt, s mi szépen
megverekedtettük őket, a nélkül, hogy bárkiben is kár esett volna.
A  mi  ugy  érhető  el,  hogy  a  vezető  segéd  a  kellő  pillanatban
(műnyelven szólva) behaltol, s ha erre meg nem állnak, kardjával
fölfogja a csapásokat.

Ez az ügy jutott eszembe, mikor a királyi ügyész mennydörgő
hangon  a  krakélerség,  az  aszfaltbetyárizmus  ellen  szónokolt,
belekeverte  Görögországot,  melyet  következetesen  Hellas-nak
nevezett, belekeverte Angliát, melyet a brit oroszlán birodalmának
nevezett s végül azt a kérdést intézte a törvényszékhez, hogy lesz-e
gyümölcs a fán, melynek nincs virága? És én tisztán láttam, hogy a
tekintetes királyi törvényszék e pillanatban olyan mákvirágoknak
tart bennünket, a kikből gyümölcs sohasem lesz.

- Mit szól a vádlott? - kérdé az elnök.

Kapusztár, a ki nagyon meg volt illetődve az ügyész kemény
szavaitól,  nem  felelt  semmit.  Én  azonban  szót  kértem.  Kisded
beszédem igy hangzott:



Nagyságos elnök ur!

Tekintetes királyi törvényszék!

Ha megengedik, pár szót szólok a királyi ügyész ur beszédére.
Ha a régi Hellasban nem párbajoztak, ennek oka az, hogy a párbaj
még nem volt föltalálva. Különben igazán nem tudom, hogy Hektor
és Achilles viaskodását nem lehet-e párbajnak minősiteni? Ha az
angolok nem párbajoznak, ez annak tulajdonitható, hogy ott más a
társadalmi  felfogás,  más  a  szervezet,  s  egy  megsértett  férfi
másképp is szerezhet magának elégtételt, a nélkül, hogy lovagias
reputációja ezért csorbát szenvedne. Nálunk a párbaj szükséges
rossz.  (Az  ügyész  tagadólag  int.)  A  legjámborabb  ember  sem
kerülheti el néha. Az ügyész ur tagadja? Akkor többet mondok!
Hatósági  személyek,  a  kik  állásukat  veszélyeztetik  ezzel,
kénytelenek  néha  verekedni.  Kérem,  én  verekedtem  már
rendőrkapitánynyal, sőt láttam verekedni királyi ügyészeket...

Az elnök csengetett és szóla:

- Ezért az állitásáért rendreutasitom.

- Bocsánat, elnök ur, de igaz.

- Ha nem tudja bebizonyitani, hallgasson róla.

- De be tudom bizonyitani, mert az illető királyi ügyész jelen van.

Az elnök ránézett az ügyészre, a ki iszonyu zavarba jött.

- Nem tagadom, de már elévült, - hebegte.

Én pedig folytattam:

-  A  hol  tehát  fölesküdött  hatósági  személyek  párbajoznak,
lehet-e rossz néven venni egy egyszerü joghallgatótól? Örvendek
különben, hogy a királyi ügyész ur is olyan fa volt, melynek nem
volt virága, s ime mégis ily fiatalon ügyész lett belőle...



Az ügyész dühös pillantásokat  vetett  rám, az  elnök detto,  a
birák detto s Kapusztár kapott egy napot, én meg nyolc napot.

Igy jár az ember, ha a pincér az ügyész frakkját leönti sörrel.

Az államfogházba éppen jókor érkeztem. Napok óta vajudtak
egy becsületbiróság megalakitásán s már éppen azzal az eszmével
foglalkoztak,  hogy kellő  számu gentleman hijján bevesznek egy
néplázitásért  elitélt  csizmadiát,  mikor én betoppantam. Azonnal
bemutattak a császárnak, a ki azért viselte ezt az előkelő cimet,
mert halálos végü párbajért másfél esztendőre volt elitélve. Csak
éppen arra volt időm, hogy kezet fogjak egypár urral és szivarra
gyujtsak. Tiz perc mulva a becsületbiróság már javában tárgyalt.

Az  ügy  ferbliből  támadt.  A  hőse  Kresztics,  Bács-vár  egyik
lapjának  könyvkereskedője  és  lapkiadója  volt,  a  ki  hirlapban
elkövetett  rágalmazásért  és  becsületsértésért  ült  köztünk.

Az  uri  kompánia  habozás  nélkül  bevette,  mert  jóképü,  nyilt
modoru,  joviális,  magyarba  oltott  bunyevác  ember  volt,  a  ki
hazulról  egy hektoliter  bort  hozott  magával,  az  államfogháznak
akkor Porcsák fegyőr által igen jól kezelt boros pincéje számára.
Bevették a ferblibe is, mely az államfoglyoknak főszórakozása volt.

Kresztics,  mint  minden  bácskai,  vakmerő  ferblista  volt.
Tizenkilencre ugy tudott visszahivni, hogy a kinek bandája volt is,
elszaladt. Husz-dobásba sohasem ment bele, bármire megadta a
vizit, jogaiba visszaállitotta a Pesten divatból kiment girigárét s az
eredmény  az  lett,  hogy  őrületesen  nyert.  Megvolt  benne  a
ferblistának legelső erénye: bele látott az ellenfél hasába. Egyszer
aztán  odavágta  neki  Bánfalvy,  Zemplén  vármegye  tiszteletbeli
aljegyzője, a ki huszonegy zöld ellen három disznóval elszaladt, a
mivel cukasszától esett el:

- A ki igy játszik, az spiller.

Kresztics  azonnal  provokálta.  Bánfalvy  azt  felelte,  hogy



antikváriussal  nem verekszik.  Örüljön,  ha  leült  vele  kártyázni.

Következett a becsületbiróság megalakitása. Ekkor toppantam
be én s tüstént beültem Kresztics képviseletében.

Bánfalvy álláspontja az volt, hogy a tiszta könyvkereskedelem
előtt  ő  is  meghajlik,  de  Kresztics  ezt  nem  képviselheti.  Ő
vegyeskereskedő,  mert,  mint  vidéken szokás,  a  könyvek mellett
bizonyára papirost, irkát, ceruzát, bélyeget, szivart, zsineget, sőt
tán ostornyelet  és kocsikenőcsöt is  árul.  Zemplénben pedig ezt
diszkvalifikáló dolognak tekintik. Ott általában a kinek boltja van,
az nem gentleman.

Ezzel szemben Kresztics becsületszavát adta, hogy a legtisztább
könyvkereskedelmet  üzi.  A  szivart  és  kocsikenőcsöt,  mint  aljas
rágalmat, visszautasitja. Neki különben a főfoglalkozása az, hogy
lapkiadó és lapszerkesztő, ily minőségben ül most is.

Én  általában  a  kereskedők  párbajképessége  mellett  törtem
pálcát.  Angliában  lordok  állnak  a  legelőkelőbb  kereskedőházak
élén. A kereskedelem manapság kvalifikációt és intelligenciát kiván
s  egy  jó  kereskedő  mindenesetre  fölér  száz  rossz  megyei
aljegyzővel.

Az  ügy  Kresztics  javára  dőlt  el,  de  a  ferblitől,  tekintettel
szemtelen  szerencséjére,  eltiltatott;  ellenben  kimondtuk,  hogy
szabadulása  után  köteles  megverekedni  Bánfalvyval,  mert  az
államfogházban,  hiányos  berendezésénél  fogva,  párbajt  nem
rendezhettünk.

A becsületbiróságban az aljegyzőkre tett nyilatkozatom miatt
Bánfalvy engem provokált. Négy napi tanácskozás után, melyen a
császár elnökölt, azt az elvi jelentőségü határozatot hoztuk, hogy a
becsületbiró személye szent és sérthetetlen s a biróságban tett
nyilatkozataiért senkitől felelősségre nem vonható.

Ezért a határozatért az aljegyző provokálta a császárt. S mivel



én kijelentettem az  aljegyzőnek,  hogy kiállok  vele,  de  ezt  nem
fogom lovagias elégtételnek tekinteni:  ezért a császár provokált
engem,  mert  ezzel  inzultáltam  a  föntebbi  elvi  jelentőségü
határozatot.

Mikor Porcsák fölszólitott, hogy időm lejárt és távozzam, három
lovagias ügyet hagytam bent.

Ezek utolsóját nyolc hónap mulva intéztük el a császárral!

 



ÉLÉNK DERÜLTSÉG A BORBAN.
Valahol  a  nyiri  homokon,  hol  a  szőke  bor  és  a  barna

menyecskék teremnek, lakik nekem egy atyámfia, a ki ragaszkodik
ahhoz, hogy egy ősnőmet az ő egyik őse 1192-ben nőül vette s mi
ezen a réven rokonok vagyunk.

Én nem tudom, hogy áll  ez  a  dolog,  mert  a  Lidérc-naptárt,
melybe  családi  följegyzéseimet  tenni  szoktam,  a  nyáron
elvesztettem, egyéb okmányaim pedig nincsenek; de akárhogy áll
is, a rokonságot én is tartom, annál az egyszerü gazdasági elvnél
fogva, mert az rám nézve anyagi előnyökkel jár.

Tisztelt rokonom ugyanis (most kezdek emlékezni, hogy őseink
kérdéses  házassága  1436  táján  történt)  minden  őszszel  egy
hektoliter  bort  szokott  nekem ajándékba küldeni.

A szokás jó s ha én tanár volnék, az iskolában követendő példa
gyanánt állitanám az ifjuság elé. De a tanárok örökké csak olyan
példákat hoznak föl, hogy valaki a vizbe ugrik, s egy másik ember
saját  élete  kockáztatásával  kimenti.  Az  ilyet  aztán  agyba-főbe
dicsérik, ellenben a borküldő emberbarátokról mély hallgatás van
az egész vonalon.

A bor tehát szerencsésen megérkezett.  A kiváltása rendesen
egy kis bajjal jár, mert mig az ember a ráeső vámot, adót, akciszt
kifizeti  és  a  pénzügyőrök  bizalmatlanságát  legyőzi,  többnyire
beletelik  egypár  nap.

Mikor  a  bor  már  otthon  volt,  a  szállitólevélen  a  következő
megjegyzést vettem észre:

A bor földeritése szükségesnek mutatkozik.

Mi az ördög! Ez még eddig sohsem fordult elő. Hát a nyiri borok



az idén szomorubbak, mint máskor? Hogyan kell vajjon a szomoru
bort  földeriteni?  Nagy  kérdés  olyan  ember  előtt,  a  ki  inkább
önmagát szokta a borral földeriteni.

Ekkor eszembe jutott,  hogy van nekem a műegyetemen egy
jóbarátom, a ki  a bor kémiájával foglalkozik. Ez biztosan tudja,
hogyan kell a bort földeriteni.

Kémikus  barátom,  a  mikor  benyitottam  a  laboratóriumába,
éppen azzal foglalkozott, hogy gázlángon szalonnát piritott. Azon
kezdtem tünődni, hogy miképp szolgálja a piritott szalonna a kémia
céljait.  Miközben  ezen  tünődtem,  kémikus  barátom  nyugodtan
megette  a  szalonnát.  Tehát  nem  a  kémiát  szolgálja,  hanem  a
kémikus önfentartási ösztönét elégiti ki.

Miközben csevegtünk (mert bármit mondanak a kómikusok: a
kémikusokkal is  lehet csevegni),  ugy odavetőleg megkérdeztem,
hogyan kell a bort földeriteni?

- Vizahólyaggal.

-  Bravó. Tehát vizahólyaggal? Hogyis nem jutott  mindjárt az
eszembe?  Pedig  gondolhattam  volna.  -  Oly  természetes  képet
vágtam a vizahólyaghoz, mintha legjobb barátaim közé tartoznék.
Pedig szavamra, először hallottam, hogy a vizának hólyagja van.
Szegény viza!

Rösteltem  bővebben  kérdezősködni,  mert  a  tudósok  hamar
kinevetik a laikus embert. Siettem a legelső füszerkereskedésbe és
határozott hangon vizahólyagot kértem.

- Barnát vagy szürkét parancsol?

Különös. Hát kétféle szine van a vizahólyagnak? Mi mindenre rá
nem jön az ember?

- Barnát kérek. (Talán szürkét kellett volna mondanom.)



- Mennyiért parancsol?

Mennyiért? Különös kérdés. És fogas kérdés. Ez az ember most
rá fog jönni, hogy én sohsem vásároltam még vizahólyagot. Azt
fogja  gondolni,  hogy  eddig  oly  szegény  voltam,  hogy  még
vizahólyagra  sem  tellett  s  most  egyszerre  fölvitte  az  Isten  a
dolgomat.

- Öt forintért adjon, - feleltem némi habozás után.

- Igenis.

Nem bámult. Ugy látszik, eltaláltam a helyes mértéket s mások
is ennyiért szoktak venni.

A vizahólyagot gondosan becsomagolta s én oly büszkén vittem
haza,  mint  a  gazda,  a  ki  egy  óriás  cséplőgépet  vett.  Otthon
kiraktam az asztalra, olyan volt,  mint az ostya, ha nem tudtam
volna biztosan, hogy vizahólyag, sohase találtam volna ki,  hogy
vizahólyag. A gyerekeknek is szabad volt megnézni, kivéve a Gyurit,
a ki nem tanulta meg a leckét. Nőm áhitattal nézte s nagy kék
szemét bizalommal szegezve rám, szólt:

- Hogy kell ezt használni?

- Óh, nagyon egyszerü. Beleteszem a borba és benne hagyom.

- S attól földerül?

-  A legélénkebb derültségbe,  zajos,  hosszantartó derültségbe
fog esni. Olyan lesz, mint a szinarany.

És a gyermekek nagy ellenkezése közt levittem a pincébe és
beletettem a borba. (A gyerekeket csak azzal tudtam elhallgattatni,
hogy  majd  irok  a  Jézuskának,  hogy  hozzon  karácsonyra
vizahólyagot.)

Egy  hétig  csönd  volt.  Feléje  sem  néztem  a  pincének.



Elképzeltem, hogy derül azóta az én derék borom. Azóta talán már
az oldalát fogja nevettében.

Egy hét mulva lementem, csapra ütöttem és elkezdtem a bort
üvegekre lefejteni.

A bor tiszta volt és nyulós. Nem mondhatom, hogy ecetes lett
volna. Azt sem mondhatom, hogy zavaros lett volna. De nyulós volt,
mint a méz. Ha a mézben ez volna a főtulajdonság, az én borom
méznek  kitünő  lett  volna.  Ugy  nyúlt,  hogy  telegráfdrótnak  ki
lehetett volna huzni két oszlop közt. Azt hiszem, aszfaltnak is jó lett
volna, mert a napon megkeményedett volna. Sőt ugy láttam, hogy
malternek is jó, téglák összeragasztására. Csak éppen inni nem
lehetett.

Különös egy bor, melynek százféle jó tulajdonsága van s csak az
ihatósága hiányzik.

Csüggedten  vonultam  föl  a  pincéből  s  az  asszonynak
bevallottam mindent. Az nem baj, ha az ember otthon szamár, csak
a külvilág előtt  őrizze meg az oroszlánbőrt.  Az asszony nagyon
sajnálta a bort, a gyerekek még jobban a vizahólyagot.

Elhatároztuk, hogy a bort a házmesternek adjuk. A lakóra nézve
ugyanis fontosabb, ha a házmesterrel áll jó lábon, mint a háziurral.
De éppen ezen jó láb érdekében azt is elhatároztam, hogy zsákban
nem árulok macskát, vagyis mindent elmondok a házfelügyelőnek.

-  Nézze,  házmester  ur,  száz  liter  bort  akarok  magának
ajándékba  adni.

A  házmester  megdöbbenve  nézett  rám,  s  távozni  kezdett.
Megfogtam, nehogy a mentőknek telefonáljon, mert láttam, hogy
bolondnak tart.

- Megálljon. Egy kis hibája van annak a bornak, a min én nem
tudok segiteni.



- Mi az?

- A pincében megnyulósodott.

- Más baja nincs?

- Esküszöm, hogy nincs.

- Köszönöm, nagyságos ur, nagyon szivesen elfogadom.

- Mit fog vele csinálni?

-  Nincs  annál  egyszerübb  dolog  a  világon.  Földeritem
vizahólyaggal.

Hahaha!  Nevetett  bennem egy  belső  hang.  Ez  még  csak  a
vizahólyagnál tart. Képzelem, milyen képet fog az a szegény bor
vágni, ha még vizahólyagot tesznek bele. Milyen kása lesz belőle!
Nem  is  kása,  hanem  csokoládé.  Fejszével  fogják  szétvagdalni.
Hahaha!

A házmester elvitte a bort, én pedig megfeledkeztem róla.

A feleségem elment a szinházba, én meg a lakásunkkal szemben
levő  korcsmában  vacsoráltam.  Az  ételekről  nem  beszélek.
Dühöngött bennük a margarin és tombolt az amerikai zsir. De a
bora pompás.

- Hogy ennek a bornak literje?

- Ötven krajcár.

- Nem adhatna belőle nekem egy fél hektolitert?

- Sajnálom, az egész készletem csak egy hektoliter volt s most
már csak hetven liter van belőle. De ha ugy izlik, tiz litert adhatok.

Azonnal kifizettem s hazaszállittattam.

- Hát a honnan maga vette, onnan nem kaphatnék?



-  Azt  uraságod  könnyebben  megtudhatja,  mert  az  ön
házmesterétől  vettem.

Az ostoba! Nekem nem szól semmit, hogy ilyen jó borforrásokat
ismer.  Pedig  tőle  biztosan  olcsóbban  megkapnám,  mint  a
vendéglőstől.

Rá is ripakodtam a házmesterre még az este. Nagy szemeket
meresztett rám

- Óh, nagyságos ur, bocsásson meg, én az ön borát adtam el
harminc krajcárjával. Nagy az adó és a gyermekeknek az étvágya.

Most már én meresztettem nagy szemeket rá. Tehát én adót,
akciszt, vámot fizettem, egy vagyont fektettem vizahólyagba, csak
azért, hogy végül drága pénzen megihassam a saját boromat.

Az egész dologban csak az boszantott, hogy vagy egy hónap
mulva,  mikor  az  emlitett  füszerkereskedés  előtt  elmentem,  a
tulajdonos  kiszaladt  és  utánam kiáltott:

- Nagyságos ur, friss vizahólyag érkezett.

Nem felejtette el, hogy én nála öt forintért vettem vizahólyagot!
Ugy látszik, ekkora tömeg vizahólyagot még soha sem vett senki. A
vizahólyagvásárlás  terén  elértem  a  világrekordot.  Bejövök  a
kereskedelmi  és  iparkamara  évi  jelentésébe!  Sőt  talán  a
történelembe is. S a vizahólyag iparüzői deputációt fognak küldeni
a temetésemre s szónokuk ki fogja jelenteni, hogy az én halálom
pótolhatatlan veszteség az ipartestületre nézve!

És én még akkor sem fogom tudni, hogy a vizahólyagnak mi
köze a bor földeritéséhez!

 



SZENT JAKAB RENDJELEI.
Vidám történetet közölnek velünk Pozsonyból, a kétszersültnek

és a dicsőséges marhaháborunak hazájából.

A  dolog  csak  mostanában  történt,  s  a  pozsonyiak  már
egytől-egyig kinevették magukat rajta. Ideje, hogy mi is kivegyük a
magunk  részét  a  mulatságból.  Ezzel  az  élvezettel  különben  is
tartozik nekünk Pozsony, cserében a marhavásárért.

Pozsonyba  menni  és  P.  papát  nem  látni,  lehetetlen.  Övé  a
legelső vendéglő a városban, s a legelső borospince az országban.

Ugy lehet ott enni, mint Véfournál Párisban, Sachernál Bécsben,
s jobban, mint Marschallnál Pesten.

Ugy lehet ott inni, mint ahogy az Olympon ihattak az istenek,
mikor  Zeüsz  istenségének  valamelyik  százéves  jubileumát
ünnepelte meg diszbankettel, melyre az öreg mennyköves a legjava
nektárral rukkolt  elő.  Azt is bizonyosan P. pincéjéből hozatta,  -
kontóra.

A P. családnak régi jelszava: „Borban a - gazdagság!” És ez
olyan igazság, a mely fényesen beteljesedett rajtuk. A P. család a
bornak köszönheti dúsgazdagságát.

Hálásak  is  érte  az  Istennek.  Az  egész  család  igen  buzgó
katolikus,  de  kivált  a  családfő:  P.  papa.

Szép aranyveretes imádságos könyvei  vannak,  s  azokat  igen
gyakran elsétáltatja a templomba, hol  teljes áhitattal  imádkozik
belőlük.

De lelkiismeretét ez nem nyugtatta meg; nem volt megelégedve
vallásos buzgalmával; érezte, hogy ez magában kevés s áldozatot is
kötelessége az egyház oltárára tenni. Imádkozó helyével szemben



volt a templomban egy puszta fal. Ide szokta ő szemeit az áhitat
óráiban emelni, s a pusztaság nem egyszer bántotta az ő szemeit.

Megvan! Festet  ő egy szent képet,  s  azzal  ezt  a  falat  fogja
földisziteni. De már most kit festessen le?

A családi tanács azt határozta, hogy szent Jakabot, a P. család
védszentjét kell egy festményen megörökiteni. Az igen sokat tett
értük, mert minden vállalatukban segitségükre volt, ők pedig még
semmit sem tettek érte. Az egyensulyt helyre kell állitani.

És  minthogy  szent  Jakabnak  egyetlen  hiteles  arcképe  sem
maradt fenn abból a korból, se a Vasárnapi Ujságban nem jelent
meg,  elhatározták,  hogy  -  P.  papa  fog  szent  Jakabként  meg-
örökittetni.

Ez különben rendes szokás a patronusoktól, s P. papa csupán
régebbi példák után indult.

Rögtön lecitálnak Bécsből egy jónevü arcképfestőt. Ez - mint
mondám, - még a marhaháboru előtt történt, különben bizonyára
Budapestről citálták volna fel Benczúrt.

A festő vázlatot vesz fel, P. papa háromszor ült neki, azzal a
piktor Bécsbe távozik, s igéri a kép gyors elkészitését.

P.  papa türelmetlenkedett.  Már nagyon kiváncsi  volt  -  szent
Jakabra, s nem is ment addig templomba, mig az meg nem érkezett.

Egy napon végre megérkezik a festő, s hozza magával a szent
képet.

Az  egész  család  összegyülekezett,  mintha  csak  ünnepélyes
arcképleleplezés  készülne.

A leleplezés megtörtént. Meg voltak elégedve, s ugy találták,
hogy a papa kitünően el van találva.

A kép természetesen a templomi képek ismert és hagyományos



modorában volt festve, s bátran el lehetett fogadni szent Jakabnak
- Pozsony határain kivül.

P.  papa  meg  is  volt  elégedve  a  hasonlósággal,  de  arca
csakhamar  beborult.  Valami  nem  tetszett  neki.

- A kép jó, de azért nem vagyok megelégedve.

- Miért, kérem? - szólt az aggódó festő.

- Valami hiányzik róla!

- Micsoda?

- A rendjelek!

- Szent Jakabnak rendjelek? Kérem, akkor még nem osztogattak,
s ha osztogattak is, tudtommal Jakab nem kapott.

- Az én rendjeleimről van szó! Nekem három rendjelem van. Én
anélkül le nem pingáltatom magamat.

-  De  kérem,  az  tönkreteszi  a  képet,  ki  látta  szent  Jakabot
rendjelekkel?

- De ki látta P.-t rendjelek nélkül lefestve?

- Kérem, értsük meg egymást. Vagy szent Jakab legyen ez a kép,
s  akkor  nem  tehetjük  oda  a  rendjeleket,  vagy  tegyük  oda  a
rendjeleket s akkor teljesen P. lesz, de akkor nem lesz templomi
képünk.

- Maradjon meg a képen szent Jakab, de legyen meg a teljes P.
is: ezt a két dolgot önnek kötelessége összeegyeztetni. Vigye vissza
a képét.

A festő eltávozik, s rövid idő mulva visszaérkezik.

- A dolog meg van oldva, P. ur! Buzgón áttanulmányozván a
bibliát, s a szentek életét, ugy vettem észre, hogy szent Jakab egy



mellén  és  vállán  keresztül  vetett  bőrzsákkal  van  ábrázolva.
Megfestem én ezt  a  bőrzsákot,  s  ebbe helyezem el  a  rendjeleket.

-  Bravó!  -  kiáltá  P.  papa,  nagyot  parolázva.  -  Igy  már  meg
vagyok elégedve.

...És  igy  a  bőrzsákkal  javitott  és  bővitett  kép  elkészülvén,
diszéül szolgál a templom egykor puszta falának. P. papa pedig
büszkén emeli föl tekintetét s gyönyörködik a rendjeleiben, melyek
olyan szépek - ott bent a bőrzsákban.

 



EGY KISDIÁK EMLÉKEIBŐL.
A diák-kor a legszebb kor az ember életében. Mikor még csak

félemberek  vagyunk,  felet  számitunk  a  társadalomban,  csupán
szivünk egész; kincseiből: az ábrándokból, reményekből, illuziókból
nem hiányzik egyetlen sugár.

Tehát  gazdag  ez  a  sziv  nagyon  s  fogalma  sincs  arról  a
szegénységről,  mely rá várakozik,  ha a való élet  elvégzi  benne
rabló  munkáját.  Mindennap  áldozatul  esik:  a  remények  zöld
lombjából  egy  levél,  az  illuziókból  egy  aranyos  sugár,  az
ábrándokból  egy  ködkép.

Könnyü ecsettel  egy  ködképet  akarok odavetni  emlékezetem
szürke vásznára. Nehéz dolog ez, mikor csak a köd van meg hozzá,
mely a multba visszatekintő szem előtt napról-napra sürübbé lesz.

És e ködből, mely Osszián óta a szomoruság, nyomott hangulat,
homály  kifejezője  volt,  tessék  kibontani  a  vidám  képek  derült
sorozatát. Bemutatni a kacagás korát, mikor sirni is legfölebb csak
örömében sir az ember.

Sőt a sirás, kérem, a kisgyermekkorban valóságos mulatság és
élvezet.  Mi  nagyok  járunk  szinházba,  hangversenyre,
fölolvasásokra:  ez  nekünk  a  mulatságunk.  Mit  csináljon  a  kis
gyerek?  Ha  éhes,  sir,  ha  nagyon  jóllakott,  sir,  ha  a  mamáját
meglátja, sir, ha a mamáját nem látja, pláne sir, ha elesik, sir, ha
nem az veszi föl, a kit ő óhajt, sir: ez neki a szórakozása. Olyan,
mint a lánc, melyről azt mondja az elmés rébusz: ha fölveszem is
sir, ha leteszem is sir. És oly lelkesedéssel, kitartással, élvezettel
tud az apró jószág bömbölni, hogy sokszor megirigyli az ember tőle
ezt a gyönyörüséget, mely bizonyára többet ér neki, mint nekünk
például egy rossz szinházi előadás.



És a mely gyermek örökké sir, arra azt lehet mondani, hogy
fenékig  üriti  az  élvezetek  poharát  (csakhogy  a  levét  a  szülék
iszszák meg).

Én is fenékig üritettem az élvezetek poharát,  de csak azért,
mert  kényszeritettek  rá.  Ez  élvezetekben  igen  nagy  szerepet
játszott  az  apám  térde.  Valahányszor  ugyanis  rosszul  viseltem
magamat, az apám rögtön nagyon kiváncsi lett arra, hogy hangom
miféle  skálában  mozog.  (Azt  hiszem,  tenoristának  szánt.)  De
hangomat ugy próbálta ki mindig, hogy a saját térdére fektetett s
be kell vallanom azt is, hogy az apám kezében levő pipaszár nem
volt tétlen szemlélője az énekpróbának. Ily módon rendeztem én
családi  filharmóniai  hangversenyt,  egy  puha  apai  térd  s  egy
kemény pipaszár közremüködésével. És azért gyülöltem én minden
pipaszárat és - borzadok kimondani - gyülöltem az apám térdét,
mely  gyermekkorom  legviharosabb  jeleneteire  emlékeztetett.  A
pipaszárral később megbékültem, mikor megismerkedtem abbeli
tulajdonságával,  hogy  a  füst  végigszalad  rajta,  -  de  a  térdhez
füződő gyászos emlékeket még az sem tudta velem elfelejtetni,
hogy később azon üldögélve hallgattam a legszebb tündérmeséket
apám ajkairól.

Egy napon igy szólt az apám hozzám: „Fiu, téged tudományos
pályára  szántalak”.  Én  e  lesujtó  nyilatkozat  ellen  nem
tiltakozhattam, mert akkor még bölcsőben töltöttem életem leg-
nagyobb  részét.  Fogalmam  sincs  róla,  hogy  mivel  árultam  el
tudományos hajlamot. Egyszer - emlékszem reá - apám asztaláról
leesett egy nagy diszkötéses Horác, egyenesen a fejemre, mire én
klasszikus üvöltésbe törtem ki.  Ezzel  sikerült  magamra vonni  a
figyelmet, apám azt mondta, hogy disputába keveredtem a latin
versiróval, ezt jelenti a sirás, anyám pedig azt állitá, hogy a könyv
bizonyosan rám esett s ezt panaszlom a világnak. Arra már nem
emlékszem, hogy a vitatkozásban én maradtam-e a győztes, azt
tudom, hogy Horácot elvették bölcsőmből, mire elhallgattam. Azt



hiszem, hogy ez az irodalmi eset, mely a fejemre esett, keltette
apámban a gondolatot, hogy a tudományok iránt fogékonyság rejlik
bennem. (Ez a fogékonyság még most is megvan bennem - de most
is rejlik valahol. Egyszer majdnem ki is tört belőlem, de egy józan
pandur idejekorán megakadályozta. Ugyanis Somogy vármegyében
Kupa  pogány  magyar  vezér  várának  romjai  közt  régészeti
ásatásokat rendeztem. Ajánlom a tudománynak ezt a könnyü ágát a
tisztelt közönség figyelmébe. Nem kell hozzá egyéb, mint egy ásó s
egypár rossz fal, a mi kiáll a földből. Nekem megvolt ez a kettő
hozzá s elkezdtem az emlitett helyen ásni. Találtam is egy rozsdás
sarkantyut.  Örömömbe  majdnem  a  Szózatot  kezdtem  énekelni.
Bizonyosan Kupa vezér pogány csizmái viselték. Rohantam haza s a
kocsiszinben  régészeti  kiállitást  rendeztem.  Már  éppen  egy
hazafias  szövegü  levelet  kezdtem  fogalmazni  a  Nemzeti
Muzeumhoz, mikor oda vetődik egy öreg pandur s leleplezi Kupa
vezér  sarkantyuját,  mondván,  hogy az  egy lovas  pandurkápláré
lehetett. Azóta nem áskálódom régészetileg. Bocsássanak meg e
kitérésért,  -  jól  esik az embernek visszagondolni  arra az időre,
melyet majdnem a hazai tudományosság szolgálatában töltött.)

Egyszer a mester ur kijelentette apámnak, hogy már az ábéce
mind a huszonnégy betüjével tisztában vagyok; nemcsak rá tudok
bökni ujjammal a kérdezett betüre, hanem ki is tudom mondani,
kettőt, hármat is egymásután, sőt ha nagyon megszoritanak, le is
irom.

Apám belátta, hogy ezzel a falu tudományos kincseit teljesen
kiaknáztam  s  most  már  magasabb  iskolákra  van  szükségem.
Fölpakkoltak egy kocsira, melynek legbecsesebb tartalmát nem én
képeztem, hanem egy pár sonka s miután még egy bucsupillantást
vetettem a kazalokra, honnan lecsuszkálva annyi ruhát szaggaték,
kirobogtam  a  nagyvilágba.  A  határban  még  találkoztam  a
kanászszal, kinek négylábu alattvalói bánatosan röfögtek utánam,
a mi engem nagyon meghatott, bár később rájöttem, hogy az aligha
nekem, hanem sonkává átalakult néhai kollégájuk emlékének szól.



Nagy dolog az, kérem, mikor az ember rájön arra, hogy egypár
egymás mellé állitott betüből nem az jön ki, pl. hogy „kutya”, a mit
megért, hanem az, hogy „mensa”, a mit nem ért meg. Az ember,
akarom  mondani  a  gyerek  nevet  rajta  s  elgondolja,  hogy  de
bolondok  azok,  a  kik  arra,  hogy  „asztal”,  azt  mondják,  hogy
„mensa”, mikor ez sokkal nehezebb, mert még külön is be kell
tanulni, holott a másikat tudja nagyon jól. Ezt a bolond dolgot ugy
hivják,  hogy latin nyelv.  De még bolondabb dolog az,  mikor az
ember egyszer csak szép gömbölyü helyett elkezd csúf szögletesen
irni s ezekből a szögletekből azt olvassa ki, hogy „Tisch”, aztán ez
is annyit tesz, hogy asztal. Már most nekem három asztalom van:
mensáról reggelizem, asztalról ebédelek és Tischről vacsorálok. Az
igazat megvallva, én legkevésbbé szerettem ezt a Tischt, mert ez
volt  a  legnagyobb  ur  a  három  közül,  ezt  mindig  meg  kellett
„derdiedaszolni.”

Mennyi bajom volt ezekkel az asztalokkal! Mert az asztalok után
jöttek a székek, azután a kanapék, azután a lovak, meg a kutyák,
igy föl a latin nyelven egészen Horáciusig, a német nyelven pedig
Schillerig. Aztán mig megértettem, hogy nekem arra szükségem
van! Már az apám parádéskocsisa csak világlátott ember volt, járt
Zala-Egerszegen, sőt képzeljék - Nagy-Kanizsán is, és azt mondotta,
hogy  ott  is  mindenki  magyarul  beszél.  Még  Nagy-Kanizsán  is!
Pedig én ezt akkor olyan távoli  városnak képzeltem, mint most
Jekaterinburgot Szibériában. Ha már Nagy-Kanizsáig elmehet az
ember  német  szó  nélkül,  akkor  bizonyára  az  egész  világot
bejárhatta  a  nélkül.

De  parádéskocsisunk  etnografiai  tapasztalatainál  is  jobban
elkedvetlenitett engem az a borzongó sejtelem, hogy a „der die
dasz”  titka  sohasem  fog  föltárulni  előttem.  Ezt  nem  lehet
megtanulni,  erre  születni  kell.  Ez  egy  betölthetetlenül  tátongó
mélység a német nyelvben, melynek áthidalhatatlanságát még az
se felejteti az emberrel, hogy Heine olyan szép verseket irt ezen a



der die daszos nyelven. A nagybátyám, ha megharagudott rám,
mindig azzal szidott össze, hogy „üssön beléd a der die dasz” s én
erre egész valómban megremegtem. Egyszer elhatároztam, hogy
ugy sem készülök én tudósnak,  elég nekem a „der” is  s  a  die
dasz-szal többé nem foglalkoztam. Erre a német tanár fölkért, hogy
legyek szives az „Esel”-t deklinálni. A célzás világos volt, de azért
én vitézül deklináltam a kérdéses négylábu szürkét: „des Esels,
dem Esel,  többes  die  Esel”,  mire  a  végére  értem,  a  tanár  ur
kijelenté, hogy két csacsi van jelen: az egyik, a ki ragoz, a másik, a
kit  ragoznak.  Elhatároztam,  hogy  ha  letettem  az  érettségit,
párbajra hivom őt. De odáig még nyolc esztendő telt el, ezalatt
beláttam,  hogy  hajdanában  nem  alaptalanul  ragoztatta  velem
célzólag  a  jósló  tehetségéről  nevezetes  háziállatot.

Hárman voltunk koszton egy öreg órásnál,  a ki  kakukórákat
reperált  s  azonfölül  valami  repülőgépen  törte  fejét.  A  mint
sötétedett,  lámpást  gyujtott  s  a  hidegvérü  órás  átalakult  egy
szenvedélyes  repülőgépészszé.  Én  nagyon  örültem ennek,  mert
régóta irigyeltem a madaraktól a fütyülést és a repülést. A fütyülés
még csak ment valahogy, de a repüléssel sehogy se boldogultam.
Én erősen biztam órásgazdám sikerében,  mert  reméltem,  hogy
elsősorban kosztosait fogja részesiteni a repülés élvezetében. Az
öreg órás régen meghalt és én - most már álmaimban sem merek
többé repülni. Az ember nagyon hamar eldobálja a szárnyait.

Az  öreg  órás  (a  kit  különben  Jóska  bácsinak  hivtak)  igen
furfangos  ember  volt.  Husz  kakukórát  akasztott  a  kosztosok
szobájába, s ezek csak a reggeli hét órát ütötték. És pedig olyan
zenebonával, hogy eleinte egyszerre kiugrottunk az ágyból, Jóska
bácsi nagy mulatságára. Képzeljék, kérem, husz óra üt fejenkint
tizenegyet,  a  mi  összesen  kétszázhusz.  Később  Jóska  bácsi
kénytelen volt az órák számát tizzel, s az ütések számát száztizzel
megszaporitani. De végre már az se használt volna, ha a derék
instrumentumok minket ütnek, s nem az órát ütik.



Végre  Jóska  bácsi  valami  kis  pokolgépet  talált  föl  (legalább
ennek kellett lennie, mert pokoli lármát csapott) s ezzel vert föl
sulyos álmunkból. De a Gyuri gyereken még ez is kifogott, ő ettől is
ugy aludt tovább, mint három bunda. Ezért nagyon irigyeltük őt, de
még azért  is,  mert  -  mint  legidősebb -  ebéd alkalmával  ő  vett
elsőként  a  tálból.  És  visszaélt  roppantul  ezzel  a  jogával,  a  mi
különösen akkor fájt nekünk, mikor makaróni került az asztalra.

A makaróni igen humorisztikus egy eledel. Eleven, mint a csik.
Ötször  nyulok  hozzá,  mig  végre  föl  tudom csipni,  mert  mindig
kisiklik. Mikor végre nagynehezen a számba jut, s gondolom, „no,
most megeszlek”, s elkezdeném rágni, akkor veszem észre, hogy
már le is szaladt a torkomon. Ekképpen nemcsak eledel, hanem
mulatság is. Nekem egy időben az volt a rögeszmém, hogy egy
hosszu szál makaróni megakadt a torkomon, s én azon keresztül
táplálkozom  étellel  és  itallal.  Nekem  csak  az  fájt,  hogy  nem
tartogathatok  mellette  a  torkomban  parmezánsajtot,  -  mert  a
makaróni  parmezánsajt  nélkül  tudvalevőleg nem ér  semmit.

Ez a Gyuri az oka annak, hogy bennem a makaróni-evés nem
fejlődött szenvedélylyé. El is voltam keseredve ellene azért is, mert
ő  alföldi  gyerek volt  s  örökké az  Alföldet  dicsérte,  a  Dunántul
rovására.  „Van-e  olyan  vizetek,  mint  a  Tisza?”  „Van  bizony,  a
Balaton.” „Az nem viz, hanem tó, - nem is folyik.” „Mi haszna folyik
a  Tiszátok,  ha  kifolyik  az  országból.  A  Balaton  idehaza  marad
nekünk.” „No jó, hanem - Petőfi  mégis csak ott született az én
hazámban.”  „Született  minálunk  Kisfaludy,  nem is  egy,  hanem
kettő.”  „Hisz  az  nem költő,  hanem gőzhajó.  Mentem is  rajta  a
Balatonon.”  „No,  akkor  a  Tisza  se  folyóviz,  hanem  az  apám
juhászkutyája.”


