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ELŐLJÁRÓ BESZÉD

Mi lett légyen a végem a csekély munkács-
kámnak kiadásában, bár mint gondolkozzam fe-
lőle: fel alig lelem. Az-e, hogy használjak vele,
amidőn nem egyébért: hanem egyedül csak az
embertársaimnak való használhatásért kívánok
élni? De vájjon én is mások segítsége nélkül küsz-
ködő és magamnak elégtelen emberecske alkal-
mas vagyok-é arra? Az-e, hogy valakinek általa
tanítására legyek? De én magam is, ha jól körül-
nézem dolgaimat: mit találhatok hamarább fel
magamban a nagy tudatlanságnál? — Oh! Vajha
mégis ez egyre sokakat megtaníthatnék, hogy
mindnyájan, mi e földnek fellegei alatt mulató
emberek, tudatlanok vagyunk: és hogy az a leg-
nagyobb pontja az e földön szereztethető tudo-
mányunknak, ha azt, hogy tudatlanok vagyunk
megismerjük, és azért igyekszünk a tökéletes-
ségre. Ennél többre nem lehet itten jutni. Az is
szerencsésnek tarthatja magát, aki ennyire elér-
hetett. — Az-e továbbá, hogy gondolkozásra
szánt életemnek valami gyümölcseit közöljem te
veled, oh Kedves Nemzetem? De jaj, vájjon nem
éretlenek lesznek a gyümölcsök? Nem lesznek-e
savanyúk? és csömört nem okoznak-e? — Talán
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mégis csak az volt a célom, hogy megpróbáltas-
sam csekélységemet, hogy vájjon lehet-e jöven-
dőre remélni róla, hogy a közhaszonra valamit
elé hozhasson? Vagy leginkább még az, hogy
gyakoroljam magamat a békességes tűrésben: és
egyszersmind velem született kevélységemet meg-
aláztassam: ha közönséges kedvetlen ítéleteket
kelletik én magamról hallanom: és hogy így az-
tán örökös csendességre és hallgatásra lelkem is-
meretének vádja nélkül kárhoztathassam maga-
mat? — Ha enélkül cselekedném azt, mindenkor
fogna vádolni lelkem és nem tudnám, miképpen
kelljen számot adnom, hogy minden magam meg-
próbálása nélkül életemet a közhaszontól félre
vontam: akkor pedig meggyőződvén jobban is
semmiségemről, minden hátrálás és ellentállás
nélkül elrejtőzhetem a jóltevő mezőnek én előt-
tem, oh, mely igen kedves és édességgel teljes ke-
belébe és ott a sokaságnak unalmas lármájától, a
sok nyughatatlan gondoktól és kedvetlen tapasz-
talásoktól és a sok gonoszságnak és feslettség-
nek látásától megszabadulván, az én tulajdon ke-
zeimtől műveltetendő ártatlan fáknak és füvek-
nek és a szép természetnek barátságában: a kö-
zönséges ismeretségtől életemet elvonva töltenem
el magukkal megelégedett rövid napjaimat.

De talán mégis nem vagyok éppen olyan
megvetésre méltó gyermeked, oh, ezerszer is Ked-
ves Nemzetem? Nem vagyok talán éppen egé-
szen megutálásra való testvéretek, hazámnak ér-
demes fiai és tiszteletes leányai? Talán lesznek e
könyvecskében: mellyel most kedveskedtem nek-
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tek, olyan gondolataim, melyekből hasznot, vagy
ha azt nem, egy kis gyönyörködést vagy ha azt
is nem, legalább én rólam jövendőre nézve egy
kis reménységet vehettek? Az írás módjában
arra igyekeztem, hogy erőltetés nélkül való csi-
nossága legyen. Rövid cikkelybe írtam: mind va-
lami, a munka közben eléakadott szükségtől
kényszeríttetvén; mind azért, mivel tudtomra e
féléink nyelvünkön, legalább eredetiek nem igen
vannak: mind azért, mivel ez előadás módja sok
okokért magát igen szokta kedveltetni. Ha né-
mely dolgot egyszernél többször hozok elő: ez
azért esik, mert az írás nemében az majd elke-
rülhetetlen, aztán arra néztem benne, hogy egyik
gondolat a másikat megvilágítsa. Ügy remélem,
hogy ugyan azon módon semmi dolgot kétszer
elő nem hoztam. Ha néhol egy kevés figyelme-
zéssel lesz szükség valakinek gondolkodásaim-
nak elejét elérni: azt nem tudom, ha vájjon ki-
írásom homályosságának kelljen-e inkább tulaj-
donítani? vagy a dolog természetének? De azon-
ban úgy tartom, hogy mindenütt írtam annyi
érthetőket és gyönyörködtetőket, hogy talán
senki se lehet, aki e könyvecskéből valami hasz-
not ne vehessen. Hiszen a legrosszabb könyvnek
is, ha csak nem erkölcstelen, lehet annyi hasznát
legalább venni, hogy amíg azt olvassa az ember,
addig egyéb rosszat nem cselekszik. Lesznek ta-
lán olyanok is, akik előtt legalább sok új gondol-
kozásaimmal, összefoglalásaimmal, előadásaim-
mal, hasonlatosságaimmal, képzelődéseimmel
kedvet találok? Azt pedig az ahhoz tudók ítéljék
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meg, ha vájjon az értelemre tartozó mélyebb tu-
dománynak egy nevezetes részét bizonyos új gon-
dolatommal nem gazdagítottam-e meg? Én ne-
kem újnak tetszhetik csak azért is, mivel, nem
tudom, hogy sokak előtt már régen ismeretes volt.
Én magamnak semmivel nem akarok híze-
legni: Mindjárt kételkedem a dolog valóságáról:
mihelyt valami, ami tulajdonom, igen erősen tet-
szik magamnak. Másokra kell bíznom a rólam
való ítéletet. Én magam bőven jutalmaztatottnak
tartanám csekély munkámat, ha valakiben csak
egy néhány jó gondolatot és a halhatatlansághoz
illő érzékenységeket gerjeszthetnék is. Ti nektek
írtam leginkább mind két nemben virágzó kelle-
metes ifjai nemzetemnek! Ti voltatok minden
betűimnek és vonásaimnak kedves céljai. De
nem szóltam ti hozzátok ráncba szedett homlok-
kal és felemelkedett szemöldökkel, hanem csak
úgy, mint egy olyan barátotok, aki maga is a
maga tudatlanságát még ismeri és életének sok
híjábanvalóságát nem tagadja, de aki az igazsá-
got szereti és abból a teremtőnek különös ke-
gyelme által annyit meg is fogott, amennyi elég
a boldogságra, a szívnek csendességére és a vét-
keknek megvetésére. Oh, kedves Virágok! Nyis-
satok, illatozzatok és gyümölcsöt hozzatok a jó
erkölcsnek dajkálkodása alatt nagyra termett
nemzetünk díszére! — Jertek, oh kellemetesek,
együtt fussunk a virtusnak dicsőségéért. Együtt
menjünk elé a nehéz úton a boldogságra. Segí-
tünk egymásnak az utazásban. Néhol és néhol ti
is mutatjátok az utat.   Én  magamról  felettetek
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semmit nem tartok. Csák ez eggyel dicsekedhe-
tem és az is nem csak az enyém, hogy a teremtő-
nek ajándékából egy halhatatlan férgecske va-
gyok. És e felett még azzal is, hogy éjjel, nappal
égek és emlékezem minden embertársaim, de
különösen a ti és kedves nemzetem boldogságá-
nak érzékeny kívánságával. írtam Pesten, az Űr
1936. esztendei évében, Szent György havának
2-dik napján.

*

De nincs szívem félrevezetni az olvasót. Nem
én írtam ezt az előszót. Plágizáltam, kiírtam,
mint munkácskámhoz sok gondolatában alkal-
matosát Betleni Hari Péter szép erkölcsi elmél-
kedéséből, amelynek címe: «Edgy a' teremtőhez
fel-emelkedett elmének szabad gondolkodásai,
az az ollyan egynehány Levelek és Elmélkedé-
sek, mellyekben a Teremtőnek nagysága és a jó-
zan okosságnak némelly fontos igazságai; neve-
zetesen az embernek halhatatlanságáról és bol-
dogságának fundamentumairól; természeti erőss
okokból, sok szívre ható, erkőltsöket formáló 's
hasznosan gyönyörködtető gondolatokkal elő-
adatnak Bétsben Nyomtattatott a' Tsászári Ki-
rályi Süket-Némák Typografiájában. 1789.»

Kedves Olvasóm! Olvasd könyvemet, úgy,
ahogy én szedegettem össze anyagát és írtam, —
hol mosolyogva, hol könnyezve, hol bosszan-
kodva, de mindig szeretve azt a régi időt, amikor
helyettünk még ősapáink és ősanyáink szenved-
ték vagy élvezték a földi dolgokat. T. Z.



KÓBORLÓ KOMÉDIÁSOK, BUJDOSÓ DEÁKOK
ÉS  VÁNDORLÓ  MESTER-LEGÉNYEK .................

A régi könyv a legtöbb úri lakásban csak
szobadísz, az antik bútorzat stílusos kiegészítő
része. Az a néhány száz darab könyv azonban,
amely az én dolgozószobám egyik könyvesállvá-
nyán Összegyűlt, mindennek tekinthető inkább,
mint szobadísznek. Repedtsarkú, kopott, saláta-
szélű, rozoga, ócska könyvek dülöngőznek a pol-
cokon, bizalmatlanságot keltve maguk iránt min-
den bibliofilban s áhítatos csodálatot, esetleg un-
dort sok laikusban. Nem a jeles magyar írók
munkáinak első kiadásai ezek, nem is egyéb
nagy ritkaságok, hanem olyan régi, helyesebben
ócska anyag, amit az antikvárius szemétnek te-
kint, katalógusaiba nem vesz föl, cédulát sem csi-
nál róluk s ha véletlenül akad naiv lélek, aki haj-
landó pénzt adni értük, nyakába sóz egy szekér-
derékra valót — igen olcsón. Irodalomtörténész
gyűjtő, aki első kiadásait aukciókon vásárolja,
értetlenül bámulna e gyűjteményre s a tanult
könyvtolvaj, — kiknek száma légió, — zavarban
volna, ha egyedül maradna állványom előtt. Nem
tudná, mit dugjon hirtelenében a belső zsebébe.

És ez a könyvtár mégsem haszontalan könyv-
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tár. Számomra becsesebb, mintha a legragyogóbb
kötésű első kiadások gyűjteménye volna. Régi
tankönyvek, százesztendős természetrajzok, sár-
gult prédikációs könyvek és gazdasági munkák,
zsírfoltos szakácskönyvek, bejegyzésekkel ellátott
kalendáriumok, népiratkák, az irodalomtörténet-
ből kifelejtett, vagy szándékosan kihagyott szerzők
vegyes művei, lenézett, fidibusznak és salabakter-
nak tekintett nyomtatványok, amelyeket nem-
régiben egyik tudós professzor a közkönyvtárak
terhének minősített s a központi fűtés költségeit
akarta ezek fölhasználásával csökkenteni.

De javaslatát nem fogadták el.
Ebből a szemétből készült eddig két mun-

kám. Oly egykorú és hiteles adatok alapján, ame-
lyeket klasszikus íróinkban és a történelmi forrá-
sokban hiába kutattam volna — mert ez a sze-
mét-anyag nem a régi idők embereinek érzelmeit,
hangulatait vagy gondolatait, — nem is a had-
vezérek, államférfiak nagy és dicső tetteit őrizte
meg korunkra, hanem a szürke magyar életet, a
táblabíró, diák, a kereskedő, iparos, mester-
legény, jobbágy és katona életét, pozitív adatok-
kal, amelyek alapján fel lehet támasztani a múlt
századok egyszerű, a történelemben láthatatlan,
hétköznapi emberének szürke életét.

Kis Minimax, sétálj le!

Egy ilyen ócska, szemét-könyvnek, — az én
szememben egyik legbecsesebb régi magyar
könyvemnek köszönhetem gyermekkorom egyik
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legizgatóbb problémájának megoldását is. El-
mondom, mi volt ez a kérdés, — talán vannak
mások is, akiket foglalkoztatott s akik a fizika-
tanárjuktól nem tudták meg e titokzatos bűvész-
mutatvány magyarázatát.

Kisvárosi vásárok alkalmával rengeteg látni-
való volt régen, — úgy negyven esztendővel ez-
előtt a piactéren. Ringlispiel, hajóhinta, cirkusz,
állatsereglet, bolhacirkusz, s különféle bűvész-
mutatványok, — csak úgy káprázott tőle az em-
ber szeme. Annyi pénze talán senkinek sem volt,
hogy valamennyi bódét végig tudta volna láto-
gatni. Éppen ezért künn ácsorgott a nép a sátrak
között s állandóan többen voltak kint, mint bent.
Mert azért kint is volt látnivaló. Az állatsereglet-
ből például egy trikónadrágos sárgahajú hölgy
büszkén, mint valami orosz nagyhercegnő, pórá-
zon leopárdot vezetett elő, amely engedelmesen
ment utána, mint valami pincsikutya. Igen mű-
velt hölgy lehetett, mert franciául beszélt a leo-
párddal. A cirkusz ajtajában egyik oldalt a bo-
hóc állott, liszttel bekent pofával, csúcsos süveg-
ben, felemás nadrágban, másik oldalt az erő-
művész, trikóban, villogó fekete szemmel, bir-
kózásra ingerelve a parasztlegényeket. A lát-
ványossági telep végén pedig, a gyorsfényképész
mellett egy vörös takaróval borított állvány, rajta
különös fekete faszekrény, két vízzel telt, álló
üveghengerrel s az üveghengerben úszkáló furcsa
figurákkal. A faszekrény felett papagály, — leg-
alább százesztendős, — mondotta az állvány mel-
lett álldogáló anyóka,   aki   maga   is   legalább
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ugyanannyi volt, de még fürgén mozgott és éle-
sen visított a hangja, amikor kiáltotta:

—Egy krajcár a planéta!
Meredt szemű, befont hajú parasztleány lé-

pett az anyókához és letette a krajcárt. Erre az
anyóka az ujját rátette az egyik vízzel telt, álló
üveghengerre s különös éneklő hangon így szólt:

—Kis Minimax sétálj le!
A víz színén lebegő furcsa kis emberi figura

gyorsan lebukott a henger fenekére, de a követ-
kező pillanatban újra fölúszott, az anyóka meg-
dicsérte érte, aztán a planétás skatulát odanyúj-
totta a papagálynak, amely előbb olyan hangot
adott, mint amikor az embernek ebéd előtt korog
a gyomra, aztán a csőrével kivett a planétás ska-
tulyából egy cédulát.

A leány arca ragyogóvá vált. Úgylátszik, azt
a cédulát kapta, amely így kezdődik: ön szeren-
csés csillagzat alatt született. Vénusz pártfogoltja
lesz egész életében ...

Azt már, mint gyermekek is tudtuk, hogy a
planéta marhaság, de — emlékszem, a kis Mini-
max parancsszóra végzett víz alá bukását sehogy
sem értettük meg. Sokáig nyugtalanított ez a
probléma, de aztán az élet újabb s valamivel fon-
tosabb problémái el is feledtették velem az egész
kis Minimaxot.

Körülbelül negyven év telhetett el azóta,
hogy a kis Minimax csodálatos úszkálása fej-
törést okozott nekem. S most, — hála egy ilyen
régi szemét-könyvnek, — ma nemcsak azt tu-
dom, hogy miféle bűvészet ez a Minimax-mutat-
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vány, hanem azt is, hogy ennek a feltalálója nem
kisebb ember, mint Descartes, az új racionális
filozófia megalapítója, aki mint matematikus is
nagy volt és fizikában is számos fölfedezés fűző-
dik nevéhez. Az én szemét-könyvem, — legked-
vesebb régi könyveimnek egyike — ezt írja:

«A levegő rugóerejéből lehet kimagyarázni
az úgynevezett Kartézius ördögeinek vagy búvár-
jainak a vízben való ugrálásokat is. Ezek a bú-
várok nem egyebek, hanem holmi apró üveg-
bábok, melyek belől, — kivévén lábaikat, — egé-
szen üresek és amelyeknek a hasuknak alsó ré-
szén, oldalról egy kis lyukuk, a fejeken pedig két
szarvuk van s a víznél könnyebbek egy kevéssé.
Kartesiusról nevezik ezeket, mivel ő találta fel
legelőször; ördögöknek ismét azért mondják,
mert rendszerint olyanformára csinálják, ami-
lyennek festik az ördögöket. Már ha az ilyen bá-
bot az ember, egy bővecske szájú és vízzel színig-
töltött hosszú üvegbe beleteszi és ezt hójaggal jól
beköti, tetszése szerint ugráltathatja az üvegben.
Mert ha a hüvelykjével nyomja felülről a hója-
got, lefelé megy, ha pedig ereszt rajta, felfelé jő.
Tudniillik mikor az ember a hójagot nyomja,
ugyanakkor nyomja a vizet is. Ez annak okáért
igyekezvén kitérni a nyomás elől, belemegy a
báb hasába a rajta lévő lyukon át, amelytől az
nehezebb lesz és szükségképpen lefelé megy. Mi-
kor pedig elbocsátja a hójagot, a bábból kijön a
víz, mert a benne lévő és megszorított levegő ki-
űzi azt, következésképpen megkönnyebbszik és
felfelé jön. Mindaz tehát természeti módon esik.»
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Ezt persze bármely fizikai kézikönyvben,
vagy lexikonban meg lehet találni, de engem
mégis csak Fábián József: Természeti tudomány
a köznépnek (Veszprém, 1803) című könyve vi-
lágosított föl. S adatából kiderül az is, hogy ak-
kor, amikor ő Természeti tudományát írta, —
1800 körül — ez a bűvészmutatvány Magyar-
országon a vásárokban már segített a planétások-
nak abban, hogy a vásári publikumot a bódéhoz
gyűjtse. S minthogy Descartes a harmincéves há-
ború alkalmával Magyarországon is járt és Ér-
sekújvár ostromában is résztvett, — nem lehetet-
len, hogy már akkor eljutottak a kóbor mu-
tatványosokkal ide az ő «ördögei» is s a XVII. szá-
zad magyar vásáraiban már Kartézius ördögei
előtt is tátották szájukat az álmélkodó falusi
atyafiak s a hajdú, vagy kuruc katona a Mini-
max bukfencezése közben húzatott a kakaduval
Zsuzsinak planétát, amelyen ez állhatott:

— Kigyelmed szerencsés csillagzat alatt szü-
letett, Vénusz pártolni fogja egész életében .. .

Vándortudósok, peregrinusok, garabonciás
diákok

Erdődi Sylvester János

«Ides az hazának szerelme.»
Egy XVI. századbeli tudós magyar humanis-

tának, Sylvester Jánosnak Magyar-latin gramma-
tikájában ez a legelső magyar mondat. A török
hódítás századának hányt-vetett életű magyarja,
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akit állandóan a teljes megsemmisülés veszélye
fenyeget, még amikor latin grammatikát ír is a
magyar gyermekek számára, a grammatikai ka-
tegóriák magyarázata közben tudat alatt egyre
a haza sorsán aggódik s diákjait a grammatikai
példák között is szorongva és aggódva figyelmez-
teti, hogy szeressék a hazát, mert «ides az hazá-
nak szerelme».

Aki ezt a rövid, mélyzengésű mondatot le-
írta, a XVI. századbeli Magyarország legnagyobb
nyelvtudósa és tanára volt. Alakját nem látjuk
tisztán, életét csak nagy vonásokban ismerjük,
csak azt tudjuk róla, hogy a Medgyesalján, Szi-
nyérváralján született, hogy Krakkóban, majd
Wittenbergben járt az egyetemen, nyelvtani mun-
kákat írt a diákok számára, lefordította az új-
testamentumot, verseket költött latinul és magya-
rul, Nádasdy Tamás birtokán Sárvárott, majd
Csepregen tanított, aztán a bécsi egyetemen a hé-
ber nyelvet, később a történelmet adta elő. Fer-
dinánd király birtokot adományozott neki, de a
fellázadt parasztok kiverték és elkergették falujá-
ból s a beteges, sánta tudós — amint azt egy ke-
sergő panasz-költeményében elsírja, — feleségé-
nek és gyermekeinek hátrahagyásával elmene-
kült, aztán nyomtalanul eltűnt. Az irodalomtör-
ténészek mindenfelé kutatnak utána s majd Deb-
recenben, majd Lőcsén, majd Csehországban, Do-
mazlicén találnak egy-egy nyomot, melyekben
hol mint tanító, hol mint segédlelkész bukkanik
föl (két tolvajt készítvén elő kivégzése előtt a ve-
zeklő halálra), hol azzal fogjuk gyanúba, hogy ő
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az a pannóniai eredetű cseh zsoltárköltő, aki oly
kitűnően megtanult csehül, hogy a csehek leg-
nagyobb zsoltárköltőjévé lett, akinek halálát a
legjelentékenyebb világesemények mellett jegyzik
föl a cseh évkönyvek s akinek életét és munkás-
ságát a cseh irodalomtörténetek az iskolában
máig is tanítják.

Ez a XVI. századbeli tudós, aki aligha lehe-

Régi magyar iskola

tett szegény ember, hiába írta azt, hogy «édes az
hazának szerelme», el kellett szakadnia először
szülőföldjétől, Szinyérváraljától, aztán messzebb,
külföldre, a bécsi egyetemre dobta sorsa, aztán
amikor a parasztok a királytól nekiadományo-
zott birtokról kiverik, menekül tovább, talán
Debrecenbe és onnan Lőcsére, vagy talán egyene-
sen Csehországba Domazlicére, a dúsgazdag Po-
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pielhez, kinek családja magyar főúri családokkal
sógorságban-rokonságban állott. Mi volt a ma-
gyar neve Sylvester Jánosnak: Erdősi-e, Erdei-e,
Erdélyi-e, vagy Erdődi? Lehetséges, hogy az Er-
dődi-Bakóc családnak volt a tagja, de bizonyí-
tani máig sem tudjuk.

Állandóan a legjobb társaságban látjuk. Elő-
kelő összeköttetései vannak kétségkívül. Sárvá-
rott Nádasdy Tamásnak, a későbbi nádornak a
társaságában találkozunk vele, majd Ferdinánd
kegyét élvezi, aki birtokot adományoz neki, amit
tudósokkal, tanárokkal nem volt szokás meg-
tenni akkoriban sem. Minek a tudósnak a bir-
tok? Sem megvédeni, sem megművelni nem
tudja. Nem is az a hivatása és rendeltetése. Nem
lehetetlen, hogy Sylvester, akinek a nevét az iro-
dalomtörténet mentette meg számunkra, a nagy
Bakócz Tamás érsek oldalági rokona volt s az
Erdődi-családból származott és mint előkelő úr,
kapta az adomány-birtokot. Lehetséges, hogy ez
a vándor tudós a XVI. század egyik legelőkelőbb
családjának, az Erdődi-családnak volt birtokát
vesztett, vagy szegény ágából született tagja.

Szenczi Molnár Albert

Egy félszázaddal utána a szenei molnár fia
kelt tudományával, tehetségével és nagy nyelvi
készségével először itthon, aztán külföldön a leg-
szélesebb körökben feltűnést. A szenei molnár fia
eleinte mint vándortanító itthon tanítja a gyer-
mekeket a betűvetés mesterségére, aztán uraktól
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és polgároktól kapott adományokon kölföldre
utazik, végigjárja Németország egyetemeit, mi-
közben állandóan támogatják kisebb-nagyobb
adományokkal hazai és külföldi urak, kereske-
dők és iparosok. A XVI. század végétől egész a
XIX. század közepéig ezen az úton szerezte meg
tandíját és útiköltségét a tanulni vágyó szegény
diák.

Nemcsak Szenczi Molnár Albertnek, a nagy
szótárírónak és zsoltárfordítónak a naplójában
látjuk pontosan följegyezve, hogy mikor mennyit
kapott egyik vagy másik úrtól vagy úriasszony-
tól, hanem a XVIII. század végén Keresztesi Jó-
zsef református és Kiss János luteránus diák föl-
jegyzéseiben is. Mindaketten hálásan és becsüle-
tesen megörökítik naplójukban, hogy kik voltak
azok a nemesszívű emberbarátok, akiknek ki-
sebb-nagyobb adományaiból tanulmányaikat
folytathatták és elvégezhették.

A szegény protestáns diák — ha nem volt
ösztöndíja, — a jóemberek adományaiból összê
gyűjtött kis pénzen nekivágott Németországnak
vagy Hollandiának. Zsebében a szűkös útikölt-
séggel, de sokszor talán még azzal sem és fuva-
ros emberek, kocsisok irgalmából szénásszekéren,
teherkocsin vagy esetleg postakocsin, legtöbbször
azonban gyalog vándorolt, mint a mesterlegény,
szerencséjére bízva magát s útközben a posta-
állomásokon vagy szállásokon, vagy úri kasté-
lyokban és polgárok házaiban jelentkezett, mint
koldusdiák adományért s mint a két említett nap-
lóban olvassuk, nem eredménytelenül.
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A régi diák nem volt olyan nagy úr, mint a
mai. A szegény diák még a múlt század második
felében is gyakran mint inas, peckás tartotta fönn
magát. Protestáns iskolákban még a múlt század
második felében is megvolt az a divat, hogy a
gazdag diák mellé faluról bevittek egy-egy sze-
gény fiút inasnak, aki inaskodása mellett elvé-
gezte az iskolát is, együtt tanult a gazdag úrfival,
fűtötte szobáját, tisztította csizmáját, takarított
rá, általában minden inasmunkát elvégzett mel-
tette (s az inasdiák nem egyszer többre vitte az
életben, mint a gazdája). Szokásban volt régen a
szuplikálás és a legáció is, az előbbi a protestáns
iskola számára való gyűjtés, az utóbbi: falvak-
ban, sátoros ünnepeken templomban való prédi-
kálás, amiért a hívők a diáknak kisebb-nagyobb
adományokat nyújthattak; — ez utóbbi még ma
is divatban van a protestáns iskolákban.

Kicsapott diák, peregrinus, garabonciás

A régi világban nem volt hát ritkaság, hogy
mint a középkorban a kolduló szerzetes, most
hosszú szárnyú, tógába öltözött, csizmás, nagy-
kalapú diák egyedül vagy többedmagával bandu-
kol az országúton, a falu felé. De nemcsak a ren-
des jó járatban levő diák csatangolt ott. Ugyan-
arra járt a kicsapott diák is, a peregrinus, aki a
hiszékeny falusi emberek becsapásából élt. Az
országúton gyalogló diák, ha közeledett a vihar,
nyakába kanyarintotta köpönyegét s versenyt ro-
hanva  a  széllel,  menekült a fekete  felhő  elől a
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faluba, hova gyakran egyszerre érkezett meg vele
a jégeső is. Szegény diák az egyidejűség alapján
a falusi nép szemében okká vált, őt okolták a
jégeső miatt, azt hívén, hogy ő hozta a vihart, a
jégesőt, vagy a tehén véres tejét és minden bajt,
ami akkoriban a falu népével történt. Így lett
belőle garabonciás diák, akit nem egyszer ártat-
lanul vert félholtra a falu népe.

A peregrinus, a kicsapott korhely diák is
faluról-falura járt, csárdákban, csapszékekben
tanyázva, mulattatva a falusi embereket, egy-egv
helyen, ahol éppen nem volt tanító, pár hétre
vagy hónapra, addig, amíg el nem kergették,
megtelepedve, hogy a gyermeket a betűvetés és
olvasás mesterségére megtanítsa.

A hazában fizetésnélküli szolga

Ilyen híres peregrinus volt a múlt század ele-
jén Bérei Farkas András Debrecenből kicsapott
diák. Nevezetes ember volt ez a peregrinus, or-
szágszerte ismerték, afféle régi Hazafi Verái Já-
nos vagy Honfi Dóra István lehetett, azzal a kü-
lönbséggel, hogy ő nem a csizmadiaműhelyből
lett peregrinussá és vándorpoétává. Hódmező-
vásárhelyt született (1770-ben) és 19 éves korá-
ban lett a debreceni kollégium hallgatója, ahon-
nan züllött élete miatt «háromesztendős diák ko-
rában kicsapták». Mint kicsapott diák Békésen
kapott tanítói állást, ahol két évig maradt és
1791-ben másodszor is beiratkozott a debreceni
főiskolára.  De a szigorú iskolai fegyelmet nem
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tudta elviselni és másodszor is eltávozott a kol-
légiumból, ezúttal már önként. Pestre került,
ahol jurátussá lett. E minőségében egy alkalom-
mal Szoboszlón utazván át, összeveszett a jegy-
zővel, aki nem akart forspontot rendelkezésére
bocsátani. A jegyző hirtelenkezű ember lehetett,
mert nekirohant Farkas Andrásnak és jól elagya-
bugyálta, amiért Farkas András szörnyű bosszút
állott: a lói (szoboszlói) tanácsról verset írt, ame-
lyet nem igen lehetett kirakatba tenni. Farkas
András azonban a jurátusságot sem bírta sokáig,
abbahagyta ezt a mesterséget is és felcsapott ván-
dorköltőnek. Bekóborolta az egész országot, nyil-
vántartotta, hol vannak gyűlések, összejövetelek.

Mindenütt megjelent, ahol urak gyűltek ösz-
sze és hízelgő zengzeményeket szerzett tisztele-
tükre, vagy vetélytársaik megcsúfolására és a sa-
ját kis kézisajtóján kinyomtatván verseit, ezek
darusításából, alamizsnából és jutalomból élt.
Debreceni diák korában megtanulta a rézmet-
szést és verseit rézmetszetekkel is ékesítette.
Utolsó éveiben már tisztára könyöradományok-
ból tengődött és bár felső ruháján keresztet hor-
dott reávarrva, reformátusnak vallotta magát
Bizonyára az élet terhét akarta szimbolizálni a
kereszttel. (Szinnyei: Magyar írók).

Nem volt túlságosan szilárd meggyőződésű
ember.

Ha megszorult, jelentkezett Egerben és
áttért katolikusnak, aztán visszatért a református
hitre, aztán elment Kalocsára, ott újra áttért ka-
tolikusnak, aztán újra jelentkezett Szentesen re-
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formátusnak. De a reformátusoknak ekkor már
nem kellett és abszolucionálist már nem nyert.
(Szinnyei: Magyar írók élete és munkái.) Elő-
neveket éppen olyan nyugodtan vett fel, mint sok
társasági ifjú, akik minden skrupulus nélkül
nyomtatnak névjegyükre dupla előnevet, hasz-
nálnak ipszilont és varratnak zsebkendőjükbe,
ingükbe ötágú koronát. Olyan címeket adomá-
nyozott magának, amilyenre éppen gusztusa tá-
madt, pl. hódmezei bérei Farkas András, az er-
dei múzsák (farkasok) barátja, — a vér Ró-
zsáné bajnoktársa, — a hazában fizetésnélküli
szolga stb. Szinnyei, aki életrajzát részletesen is-
merteti, ötvenegy munkájáról tud, de nem lehe-
tetlen, hogy több is volt, amelyeket nem nyom-
tatott ki, vagy amelyek könyvtárakba nem kerül-
vén, szemétdombra jutottak a falusi kúriákban,
vagy fidibusszá váltak, vagy talán egy-egy va-
dászó nemesi úrfi felhasználta őket céltábláknak,
amire a könyv igen alkalmatos.

Reklámot ügyesen csinált magának. Saját
műveit versben fölmagasztalta s a vers alá jónevű
ember nevét nyomtatta. Egy alkalommal azon-
ban, amint a Magyar Hírmondó 1794. évfolya-
mában olvassuk, alaposan felsült, mert egy ilyen
hazug reklámját igen erélyesen utasította vissza
az. akinek nevét az öndicsőítő vers alá hamisí-
totta. A Magyar Hírmondó így mondja el az
esetet:

Pesten ily című könyv jött mostanság világ
eleibe: Farkas András pokol-béli utazása.

Ezen könyv elején vagyon következendő
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APPLAUSUS:

Versidet, mint kértél, olvasám, Barátom!
Gyöngyösit, s Horvátot betűidben látom.

Melyekből panaszid értvén, igen fájók;
Azért is azoknak így írok alájok:

Vigasztalásodra nincs más tehetségem,
Csak sajnállak, ez a minden segítségem.

Mert írt verseidre, ha számat kitátom:
Minden beiűimben a sok hibát látom.

Futásid terhi közt, hogy el nem csüggedtél,
Jele, hogy poéták mezején születtél.

Bús színnel elegyült mosolygós strófáid,
Még lágy párnákká is tehetik szénáid.

Ügy tetszik reményed,   mert kemény, mint márvány:
Ez is napod fényét mutató szivárvány.

Csekély ítéletem itt van: amint látod.
Ezt írá versidiől poéta barátod.

Kováts József,
A N. Körösi Ref. Sz. Ekkl.

egyik prédikátora.

Ezen Applausust nem ismeri az az aláírt t.
férfiú tőle származottnak és mind maga, mind a
publikum iránt tartozott kötelességből jelenti,
hogy kész volna inkább követ vágni Filoxenessel;
mintsem Farkas András verseit dicsérni, melyek-
ből minekutána sok erőltetése után a szerzőnek
megnézegetett volna egynéhány árkust: ismét
visszaadta azokat. Hanem midőn nem nyughatott
volna mégis Farkas Andrástól, kinek állapotját
és szándékát jól tudta, írt igenis neki ítéletet, de
korántsem az előbbi, hanem ezen itt következő
versekben:
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Versidet, mint kértél, olvasám, barátom!
S hogy szegény vagy, minden betűidből látom.

De orvoslásodra nincs más tehetségem,
Csak szánlak, ez az én minden segítségem.

Aztán a múzsáknál, érted így instállok,
(Mihelyt szerencsém lesz udvarolni nálok)

Múzsák szánjátok meg ez ifjú poétát,
Kössetek fejére Hellebor-bokrétát,

S gyógyulni küldjetek be Antitzirába,
A neki szükséges akadémiába.

Mit is használhatna Götting, Hála, s Dresda?
Antitzira neki a legjobb Bethesda.

Majd onnan bárkádba fogad be Apolló!
Mit károg és repdes kint az éhes holló.

Egy nevezetlen poéta.
(Magyar Hírmondó 1794. V. szak. 709—711. lap.)

Haláláról 1832-ben így emlékezik meg a Jelen-
kor:

Hódmezővásárhely, szept. 19-én:
Szent Mihály hava 15-én nyugodott el az

Úrban itt, mint születése helyén az a két magyar
Honban ismeretes vándor verselő, Holdmezei
Farkas András Bérei udvari poéta, az erdei mú-
zsák barátja, rózsabajnok, a lói tanács zabolája.
stb., stb., mint magát önszeszélyből neveznie tet-
szett. Ifjúságától reátapadt nyavalyái miatt ron-
csolt váztesttel vánszorgott honában, hol há-
rom év alatt földre sütött fejjel, reszkető lábak-
kal házról-házra járván, kopott verseit szabott
áron tolván mindenkinek a nyakára, majd itt,
ott éldegélt, míg végre elsúlyosodott teste össze-
roskadván, kialudt egy olyan élet, mely már bir-
tokosának is unalmára vált.
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Szomorú század költője

A bujdosó bohém költő
Nem flóta olvad, nem tilinkó fütyörész, nem

lant peng és kong, — egy könnyen lelkesülő,
könnyen zokogó lélek vidám nevetése hallszik az
éjszakában, hogy a következő pillanatban két-
ségbeesett zokogás rázza meg. Egy XVI. század-
beli vitéz magyar úr, egy fiatal katona sírja gu-
bicsból készült, tintába mártott lúdtollal fájdal-
dalmát, örömét, szerelmét és lemondását. Nem
úgy pengeti a lantot, mint kortársai, Tinódi Lan-
tos Sebestyén vagy Ilosvai Selymes Péter, de ő
nem is az ország nagy megpróbáltatásit vagy egy
nagy magyar hős legendáit énekli, hanem a saját
keserveit, amelyeket többnek, nagyobbnak ér-
zett, mint a valóságban voltak.

A neuraszténia százada volt az ő százada is.
Végveszedelem fenyegette az országot, a családot,
a családi fészket és minden egyes embert a saját
személyében is. Zúdult délfelől a kontyos po-
gány, egyre nagyobb területeket árasztva el,
egyre több magyar urat kergetett el lakóhelyéről,
egyre több szép magyar asszonyt és leányt fűzve
rabláncára, hogy elhajtsa őket a levantei rab-
szolgavásárokra. Kétségbeesetten meredt a jövőbe
mindenki, nem tudva remélheti-e, hogy holnap
még a saját hajlékában fekszik le, vagy távolról
fogja nézni füstölgő gerendáinak üszkeit.

A «fene török» elől menekült mindenki. Csak
vitéz hadnagyok meg végvárak kapitányai, az or-
szág   püspökei   és   urai   próbáltak   seregeikkel



27

szembeszállni a hatalmas áradattal és sok kárt
tettek ugyan a lófarkas lobogó alatt ránk zúduló
seregekben, lassanként azonban úrrá lett a po-
gány az ország legnagyobb részében. Senki sem
tudta előre, hogy a rémek közül melyikre virrad
a holnap. A templomokban leborulva imádkoz
tak az emberek a veszély elhárításáért, vagy a
kocsmákban és a pincékben dőzsöltek egész nap:
már úgyis mindegy, legalább a mámor feledtesse
a katasztrófa varasának borzalmait

Ily nyugtalan százada talán soha nem volt a
magyarságnak. Mohács, Budavára, Eger, Eszter-
gom és a többi várak és nagy városok egymás
után jutottak a hódító birtokába. S a nagy ve-
szedelem az embereket nemhogy közelebb hozta
volna egymáshoz, de még ingerültebbé tette és
elválasztotta atyafiát atyafiától, barátot barátjá-
tól s már elkezdődtek azok a vallási torzsalko-
dások, amelyek a következő századokban hosz-
szú világháborúhoz vezettek. Egy-egy plébánián
vagy parókián pislákolt csak esténként a mécses
lángja, amelynek fényénél a pap bibliát fordított,
imádságot és prédikációt írt, a kétségbeesésben
vergődő hívek hitének és lelkének megmentésére.

Balassa Bálint

A vitéz katona, aki talán előre sejtette sorsát,
hogy előbb-utóbb földreteríti a török golyó, a sű
lyosabb egyéni megpróbáltatások között is bo-
hém életfilozófiával, vidáman élte napjait, harc-
ban, szerelemben és vitézi tivornyázásokban. Áll-
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hatatosságot, hűséget várni attól a vitéztől, aki
ma itt, holnap amott virradt meg, más város,
más falu kínálta neki örömeit és nem is gondol
hatott későbbi felelősségére, későbbi kötelességek
teljesítésére, — túlságosan polgári «követelmény»
és igazságtalanság is volna a XVI. század kato-
nájával szemben. Balassa Bálint nem is nagyon
alkalmazkodott ehhez a polgári erkölcshöz. «Csa-
podár» és verseiben sem igen akar «jobbnak»
látszani, mint amilyen a valóságban volt. Van
három verse: «Álomközben» — «Kiben annak
adja okát, hogy él, noha a lélek szerelmeséhez
szökött tüle» és a harmadik «Kiben örül, hogy
megszabadult a szerelemtül.

A szerelem kínja

Az elsőben elmondja, hogy kikeletkor, jó
pünkösd havában nyughatatlanságban volt, mert
a szerelem kínja gyötörte. Sokszor töltötte ébren
az éjszakát, próbálta vigasztalni magát és ami-
kor aztán egy éjszaka «veszekedett volna virrad-
tig», szép piros hajnalig, hogy szívének enyhü-
letet szerezzen, korán reggel kimegy a mezőre és
csergő patakra talál, amelynek «partja bűvös, sok
gyöngyvirágokkal. — Ékes sok jószagú violák-
kal. — Két rózsabokorral. — Mellette egy kiter-
jedett ciprusfa, kinek szép zöldbojtos ágaiban —
fülemile szóla». Leül a fa árnyékába és szíve
gyönyörködik a fülemüle hangoskodásában. A
sok álmatlan éjszaka és fáradság után elalszik a
fa alatt és megjelenik előtte az, akinél számára
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nincs kedvesebb a világon, — megállapodik
előtte, nagy kegyesen rámosolyodik és esengve
kéri, hogy a jövendőben «gonoszul fejemet —
ódd kérlek híremet». És «amiket nékem fogadtál,
beteljesítsd és meg ne változzál, — Szerelmedben
megállj».

A második versben elmondja, hogy a minap
a szeretőjét csókolgatván, lelkét szerelmesének
szájában felejtette és a lelke után elküldte a szi-
vét, hogy keresse meg. Sok járás, kelés után szíve
meg is találta a lelkét, mégpedig kedvesének aj
kai között és a szíve is mindjárt ottmaradt a lelke
mellett. így aztán most már se lelke, se szíve
nincs, mindkettő szép szeretője száján ül, «holt-
eleven vagyok, — mint kór. csak tántorgok, —
Majd elválom éltemtül». S ha megkérdi valaki,
hogyan élhetek lélek nélkül, amikor az élet a lé-
lekkel együtt el szokott távozni az emberből, hát
ennek az a magyarázata, hogy ugyanakkor, ami-
kor a lelke elszökött tőle, ő meg a szeretője lelké-
ből marasztott meg magánál egy darabot és bol-
dogan kiáltja: «Árnyéknak tetszik már ez világ-
nak szépsége, — Nálam te kívüled álom gyönyö-
rűsége; — Lelkem könnyebbsége, te vagy re-
ménysége; — Választott édessége».

A kiábrándulás

Az ezután következő harmadik versében már
azon örvendezik, hogy megszabadult a szerelem-
től. Szabadsága vagyon már én szegény fejem-
nek, énekli ujjongva, — szerelemtől nincsen bán-
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tása én lelkemnek. A megszabadult rab állapotá-
hoz hasonlítja a maga állapotát, mert a szerelem-
ben éjjel-nappal annyi gondja, bánata volt, mint
a rabnak a gonosz tömlöcben. Most újra szaba-
don örül minden mulatásoknak, búsultát sem
gyakran látják vidám arcának, örül, repül, mint
a karvaly, kinek sárga lába megszabadult a szí-
jaktól, nem kesereg lelke, mert megmenekedett a
szerelem béklyójából. Jó ló, hamar agár, ifjak
társasága, éles szablya, jó borral teli pohár kell
már csak neki és a kegyes szép szüzek, akárhogy
nézzenek is reá, nem érnek vele semmit, mert
sem szerelmükkel, sem rosszkedvükkel «többé
vizre nem viszik». Tanácsot ad mindenkinek, aki
életének nyugalmát kívánja, hogy óvja a szere-
lemtől meg magát, mert a szerelem kínt jelent.
Szerzem ez nyolc verset víg és szabad elmével,
— gyűlésbe indulván jó ruhás legényekkel, —
Hozzám hasonlókkal, vitéz ifjakkal, — s nem ke-
hegő vénekkel.

*

Gondtalan vidám hangok a szomorúság ma-
gyar századából. Ritka ez a hang ebben a kor-
ban, még Tinódi Lantos Sebestyénnél, a század
másik nagy költőjénél is alig csendül fel. De hát
Lantos Sebestyén a katasztrófáknak, a magyar
pusztulásnak volt krónikás vándor-költője és ő
más húrokon próbálta meghatni hallgató közön-
ségét: «Már halljátok vesztét az ördögh Mátyás-
nak, — más nyelvvel Tayfélnek nevezik és mond-
ják — felföldi végházak, hogy elköltek, csúszta-
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nak ...» Elégikus hangon mondja el azt a kato-
nai tragédiát, amelynek végeztével «el-aláviteték
az terek császárnak, — Ott lőn szörnyű halála
ördögh Mátyásnak...»

Különös dolog, hogy manapság már kevés
ember érti meg a XVI. század költészetét, nem
érzi Tinódi históriás énekeinek szépségét és eről-
tetettnek, fanyarnak, ízetlennek találja azt, ami-
ben három-négyszáz esztendővel ezelőtt gyönyör-
ködött a magyar. Balassa Bálintot még csak meg-
értik, de már az epikus költészet nagyszerű ere-
jét, a vallásos költészet mély áhítatát és zengését,
a prédikációk bölcsességét csak kevesen érzik,
csak azok, akinek van ínyük magyar őseik örö-
meinek és keserveinek ízlésére.

*

Van nekem egy barátom, akivel a minap be-
szélgetvén, azt mondta:

Kitenni az asztalra egy liter bort és egy régi
könyvet. Megtölteni a borral egy vizespoharat és
olvasni, például Heltai Gáspárt, — tréfás, bölcs
pap volt, — vagy Balassa Bálintot, — vitéz nagy
úr volt és szerette a nőket, — s amikor valami
szépet, nagyon szépet olvasott tőlük az ember,
azt mondani: Na, öreg cimborám, ezt aztán jól
mondtad, áldjon meg az Isten érte háromszázesz-
tendős halóporodban is. Néha, ha erős a bor,
észre sem veszed, már ott ül veled szemben Mé-
liusz Juhász Péter, vagy Sztárai Mihály és koc-
cint   veled   és   furcsán,   ravaszul   hunyorít.   Az
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egyik ember elmegy a kocsmába, bort tesz maga
elé és a cigánnyal huzat fülébe mindenféle dal-
lamokat, a másik egyedül üldögél otthon, szintén
bort tesz maga elé, de Balassa Bálintnak mond ja:
Dalolj, dalolj XVI. századbeli vitéz katona,
huncut úri legény, törökpusztító, leánycsábító,
állhatatlan szélcsap . . . Igazad volt, testvér.

Klimius Miklós földalatti utazása

Jertek már hitetlenek, tanuljatok a nagy
dolgokban okosabban forogni.

Jertek férfiak, kövessétek meg a ti szavai-
tokat.

Jertek végtére és ezután vagy magatokat,
vagy a ti ítéleteteket függesszétek fel, hogy az
ilyen vakmerő, istentelen rágalmazás miatt a tu-
dományos társaság ne szenvedjen.

Ezt a felhívást Klimius Miklós intézi olvasói-
hoz Föld alatt való útjáról írt könyvének beveze-
tésében, annak is egy újabb kiadásában, mert az
előbbi kiadásokban elmondott történetek igazsá-
gát hitetlen emberek kétségbevonták s ezért az
újabb kiadás előszavában nemcsak pecsétes írá-
sokkal igyekeznek már bebizonyítani Klimius
Miklós földalatti utazásának hitelességét, hanem
egy finn tudákos tanúságtételére is hivatkoznak,
aki afféle északi varázsló volt és a saját szemével
győződött meg róla, hogy mindaz, amit Klimius
Miklós az Abelinus könyvesházában talált kéz-
iratában megírt a maga útjáról, igaz az első szó-
tól az utolsóig.
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Különös könyv ez a XVIII. századbeli út-
leírás, amely nem a föld még ismeretlen terüle-
teit, nem is a sarkvidékeket akarja felfedezni az
emberiség számára, nem is a napot és a csillago-
kat járja be, hanem azt a mesés világot, amely a
föld külső, általunk ismert és lakott kérge alatt
terül el.

Az állásnélküli diplomás

Hatalmas naplójának első részében el-
mondja Klimius Miklós, hogy miután 1664-ben
a Hafniai Akadémián két vizsgát kiállott és a
tudós professzoroktól mind a filozófiában, mind
a teológiában nagy dicséretet nyert, készült visz-
szamenni hazájába és jóllehet, amint bizonyít-
vánnyal is tanúsítja, jeles ember volt, mégis pénz
nélkül szállott hajóra, amely Norvégiának Berga
nevű városába igyekezett. Ugyanez volt az osz-
tályrésze neki is, ami a többi norvégiai tanuló-
nak, akik a tanulásból üres erszénnyel szoktak
hazájukba visszatérni. így tehát, amikor hazá-
jába visszaérkezett, sokkal tudósabb volt ugyan,
de egy fillérrel sem gazdagabb, mint azelőtt. Sze-
gényen vergődik, .tengődik és tudományát a kör-
nyéknek, a hegyeknek tanulmányozására for-
dítja, miközben szorgalmasan bejárja az egész
tartománynak minden zegét-zugát. Sok mindent
lát és tapasztal. Többek között tudomására jut,
hogy van Norvégiában egy nagyszájú mély bar-
lang, a Fölen-hegy tetején. E barlang száján
«szakadozva való leheléssel, mintha nyögne,
lassú és kellemetes szellő jő vala ki»; ezért a ber-
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gási tudósok, kiváltképpen pedig a híres-neveze-
tes Abelinus és más tudósok is gyakran ösztönöz-
ték a népséget e barlang megvizsgálására, annál
is inkább, mert ez a barlang «úgy szokott lehel-
leni, mint az ember». Klimius Miklós, aki nagy
tudománya és kitűnő diplomája ellenére sem tu-
dott állást szerezni magának, — «keserű vala né-
kem más asztalán élnem az én Hazámban, hol
minden reménységemtől megfosztatván, általlát-
tam, hogy ha valamely vakmerő cselekedettel fel
nem kapok, soha becsületet nem kaphatok és elől
nem mehetek», — írja naplója bevezetésében,
ezért elhatározza, hogy ő bizony átmegy a másik
világra — tanulmányútra.

El is indul 1665-ben, amikor Bergában
Munthe János és Sevrini Lőrinc voltak a polgár
mesterek. (Általában igyekszik évszámokkal és
történeti adatokkal hitelesíteni elbeszéléseit.) Úti-
társai napszámosok voltak, akik köteleket és hor-
got vittek utána a hegy tetejére, a barlanghoz.
Minekutána a hegy tetején eljutottak ahhoz a
helyhez, ahol a veszedelmes lyuk volt, leültek
«egy kevéssé fölöstökömölni» és bár az állásnél-
küli filozófus ekkor már kezdett egy kicsit «hü-
ledezni» a veszélyes vállalkozás miatt, mégis
nekibátorodott s a köteleket elkészítvén, lelkét
Istennek ajánlván, leereszkedett a lyukba. Azon-
ban alig ereszkedett tíz vagy tizenkét könyök-
nyire, amikor hirtelen elszakadt a kötél. Szörnyű
sebességgel zuhant alá. Körülbelül egy fertály
óráig zuhanhatott lefelé, majd világosabb lett,
majd  tiszta eget látott maga előtt.   Először   azt
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gondolta, hogy a földalatti levegő nyomása visz-
szadobta a földre, az alvilág visszaokádta, de
sem a napot, amelyet jól látott itt, sem az eget,
sem a többi csillagokat nem ismerte meg, mert
mindezek kisebbek voltak a földfelettieknél.
Töprenkedése közben aztán rájött, hogy a föld
alatt való égbe esett és hogy igaz azoknak a véle-
ménye, akik azt tartják, hogy a föld belül üres és
üregében egy másik világ van, amely kisebb a
miénknél, van benne ég is, amelyen nap és ap-
róbb csillagok ékeskednek.

A fejlemények igazolták feltevésének helyes-
ségét. További zuhanásában egy bolygócsillag
közelébe került, amely egyre nagyobb és na-
gyobb lett, míg végre a körülötte lévő sűrű, köd-
forma levegő-égen láthatta rajta a hegyeket,
völgyeket és a tengereket. És ekkor egyszerre
sajátságos dolgot vett észre: már nem is le-
felé esik, hanem kereng a levegőégben. Rémü-
letében még az üstöke is az égnek mered, attól
tartván, hogy planétává vagy valamelyik plané-
tának a bolygócsillagává válik és az lesz a sorsa,
hogy örökös szédelgéssel körülötte keringjen. De
aztán eszébe jut, hogy ez az átváltozás semmi
veszteséget nem jelent számára, hiszen egy -állás-
nélküli filozófus diák számára ez nem is olyan
rossz életmegoldás, s nekibátorodott, megnyugo-
dott, annál is inkább, mert abban a szép, tiszta
mennyei levegőégben, amelyben úszkált, se meg
nem éhezett, se meg nem szomjúhozott. Mint-
hogy azonban a zsebében volt egy darab cipó,
mégis elővette és beleharapott,   azonban rögtön
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azt tapasztalta, hogy a földi eledel itt ízetlen,
azért, mint fölösleges terhet elhajította. Az eldo-
bott cipó azonban a levegőégben fennakadt és
ami még nagyobb csoda, elkezdett körülötte ke-
ringeni, ami egész rendes fizikai törvény ered-
ménye volt. Büszkeség fogta el az állásnélküli
filozófust: öregebb, tekintélyesebb csillagzat lett
belőle, amelynek immár bolygója is vagyon.
Erre a gondolatra annyira elbizakodott, hogy
mindjárt elhatározta, hogy ha most véletlenül a
bergai polgármesterrel és tanácsbeliekkel talál-
koznék, rájuk se nézne, sőt még annyira se be-
csülné őket, hogy köszönjön nekik.

Három egész napig volt ilyen állapotban.
Látta, hogy a föld alatt való nap majd felkel,
majd elenyészik szeme elől. De éjszaka még sincs
sötét, ugyanolyan világossága látszik az égnek,
mint a holdvilág. Amikor ennek okán elmélkedik,
egyszerre egy iszonyú szárnyas állat jelenik meg,
amely hol a feje felett, hol oldalt kezd körülötte
repkedni. Amikor aztán közelebb jött a szárnyas
állat, kiderült, hogy egy haragos és kegyetlen
griffmadár, mire a vér csendesedni kezdett erei-
ben, maga pedig azon kezdett töprenkedni, mit is
akarhat ez a griffmadár tőle, jót-e, vagy gonoszt?
A griffmadár aztán már oly közel repült hozzá,
hogy a szárnyaival megcsapdosta, sőt a lábaszá-
rát is megcsípte, amiből egyszeriben nyilván-
valóvá lett, hogy minemű szándékkal közeledik
hozzá. Ezért védekezésre határozta el magát, a
kezében lévő horoggal felécsapkodott és úgy a
hátába ütötte horgos fegyverét, hogy már nem is.
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tudja visszahúzni s az «összehömbölyödött» ma-
dárral zuhant lefelé, a második  földre.

*
Végre tehát megérkeztünk a föld belsejében

lévő második világba. Az állásnélküli filozófus
sok viszontagság után megtanulja az ittlakók
nyelvét, megismeri szokásaikat és megfigyelései
alapján hatalmas terjedelmű politikai regényt
(társadalmi szatírát) ír, amelyet kéziratban meg-
találnak, már tudniillik itt fent, a másik világban
és nyomtatásban is kiadnak. Azonban senki se
hiszi el, amit ír. Ezért aztán a Klimius-utódok a
varázslási tudományukról híres finnekhez fordul-
nak, akik szelet tudnak indítani és csillapítani,
farkassá tudnak átalakulni, különböző ismeret-
len nyelveken tudnak megszólalni és egy óra alatt
be tudják kerülni az egész világ kerekségét, az
északi pólustól az alsó pólusig. Találnak is egy
Pejvisz nevű finn embert, aki a közbíró paran-
csolatjára mindjárt olyan csodálatos mesterséget
és művészetet mutatott be a közönségnek, hogy
őt az ottlévők méltónak ítélték a doktorságra. S
minthogy Klimius becsületét mindenáron meg
akarták menteni, megparancsolták Pejvisznek,
hogy menjen le a föld alá és ellenőrizze Klimius
állításait. Pejvisz a közbíró parancsolatára vállal-
kozik a dologra és a maga mesterségének hatal-
mas voltáról dániai nyelven így dicsekedett:

Amit e világon láthatsz szemeiddel,
Amit tapasztalhatsz, foghatsz kezeiddel,
Vagy aminek hírét hallod füleiddel,
Engedelmeskedik nékem minden, hidd el.
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Miután varázslási tudományát becsületesen
elszavalta, levetette ruháit és csudálatosan, min-
denkinek a szemeláttára sassá változván, elre-
pült. Egy hónap múltán pénteken, jó kora haj-
nalban visszatért, a közbíró házában termett,
igen bágyadtan és fáradtan, mint a ló a merede-
ken, mert igen elfogyatkozott az ő ereje és mind
a két orcáján csurgott verítéke. Egy keveset pi-
henvén és szívének erősítésére édes bort iván,
szép rendben és egyenesen előszámlált minden
nevezetes történetet, ami Klimius Miklóssal a
föld alatt való tartományokban történt. Elmondta
azokat a háborúkat, amelyeket Klimius Miklós
odalent folytatott, ütközeteit, győzelmét, mely
után a birodalom átment a mi Miklósunk fiára,
aki egy darabig atyjának szárnyai alatt igaz-
gatta az országokat, most pedig immár megöre-
gedvén és az ő viselt dolgairól elhíresedvén és
második Miklósnak neveztetvén, dicséretesen
uralkodik sok országokon a föld alatt. E tanult
férfiú adatai bő matériát szolgáltattak egy króni-
kának megírásához, amelyet a bergai tudósok ily
cím alatt fognak kinyomatni: «Az ötödik biroda-
lom históriájának folytatása.» Persze, közelebbi
feladat lenne a tudósok számára mindent meg-
próbálni oly közlekedési eszköz kigondolására,
amelyen bátorsággal és minden boszorkányság
nélkül lehessen a föld alá hajókázni.

*

Amikor földet ér a lába, mély álomba merül,
amelyből hatalmas bőgés ébreszti fel. Az első pil-
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lanatban azt hiszi, hogy a falujabeli kántor éne-
kel felette, azonban, amint kinyitja szemét, ijed-
ten látja, hogy bika áll mellette, amely szarvaival
fenyegetően bökdös felé. Felugrik, kétségbeeset-
ten nyargal a bika elől s fel akar kapaszkodni
egy közeli fára. Ebben a pillanatban azonban a
fa oly hatalmas pofont ad neki, hogy elterül a
földön. A következő pillanatban aztán egyszerre
benépesedik a környék mozgó fákkal, a fák kar
jai lenyúlnak, keményen megmarkolják őt és
csendes léptekkel kisérik be egy gyönyörű vá
rosba, ahol törvényszék elé állítják. Ezek a fa
alakú lények tudniillik nem növények, hanem
emberek, akik faalakúak ugyan, de karok gya-
nánt szolgáló ágaik felett fejük van és gyökerek
helyett lábuk, amelyekkel igen lassan járnak. A
tehetség ágaik számában rejlik, mennél több ága,
azaz karja van valakinek, annál használhatóbb,
mert például az írnok, akinek tizenegy keze van,
egyszerre tizenegy levelet tud megírni. Természe-
tesen a lányok is annál ügyesebbek és használ-
hatóbbak, mennél több águk van.

Klimius Miklóst, akit lent, Potuában az első
pillanatban farkasmajomnak tartanak, amely ál-
lat odalent külön országban lakik és a maga sa-
játos törvényei szerint külön társadalomban él.
szigorú büntetésre ítéli a törvényszék: eret vág-
nak rajta, hogy elgyengítsék, mert mezei táma-
dását az első pillanatban fának nézett potuai nő
ellen — merényletnek minősítették s a büntetést
annál szigorúbban végre kellett rajta hajtani,
mert ez a hölgy az egyik előkelő potuai hivatal-
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noknak a felesége. De egyúttal kíváncsiak voltak
arra is, hogy nem rossz-e a vére s nem vérének
hibás összetétele indította-e őt ilyen szörnyű vak-
merőségre. A potuai vegyész aztán szörnyű meg-
döbbenéssel látja, hogy ennek az állatnak a vére
vörös, míg az ő vérük tiszta fehér és ha véletle-
nül sötétebb színű, az nyilvánvaló betegségnek a
jele.

Klimius Miklós közben leírja Potua állam
szokásait, részletesen, hosszadalmasan, minden
megfigyelésével a korabeli, felvilági társadalmi
viszonyokat gúnyolva és igyekezve nevetséges
színben feltüntetni.

De lássuk, mi történt itt vele?

Levélhordó lesz a filozófus

Mindenekelőtt is megtanítják a potuai nyelvre
s amikor már eléggé tud potuaiul, hivatalt
kell vállalnia. A fejedelem kinevezi levélhordóvá,
mert négyszer olyan gyorsan tud járni, mint az
ő alattvalói és úgy látja, hogy e szolgálatban
nagyszerű hasznát fogja venni. Hiába minden
tiltakozása, hiába hivatkozik arra, hogy ő a filo-
zófia doktora, megmagyarázzák neki, hogy ő
szellemi munkára alkalmatlan, mert igen gyors
és ennek következtében felületes az észjárása és
mint a föld felsőkérgéről jött ember, csak a felü-
leteket érti meg, de a dolgok velejébe hatolni kép-
telen. Nincs hát más választása, mint az, hogy
elfogadja a hivatalt és széthordja az országba a
leveleket.
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Mondanom sem kell, hogy egyre csodálato-
sabb dolgokkal ismerkedik meg a földalatti
világban. Bejárja a farkasmajmok országát, ahol
parókát csinál egyik előkelő úr számára, ami ál-
talában nagy tetszést és feltűnést kelt és az elő-
kelő urak valamennyien parókát rendelnek s a
legközelebbi tanácsülésen a tanácsurak már pa-
rókában ülnek. Eljut Jégországba is, ahol az
emberek jégből vannak, ahol a bűnösöknek az a
főbüntetése, hogy leviszik a mezőre, karóhoz kö-
tik őket, hogy a nap melegétől elolvadjanak. El-
jut Hegedűországba, ahol egylábú emberek
élnek, akiknek a hasán kifeszített hegedűhúr
van, kezükben hegedűvonó és állandóan hege-
dülnek a hasukon. Itt az emberek hegedűszóval
fejezik ki gondolataikat, az ügyvéd a törvény-
széken úgy védi a vádlottat, hogy a hasán hege
dül, ugyanígy tartja vádbeszédét az ügyész,
ugyanígy védekezik a vádlott és ugyanígy hirdet
ítéletet a bíró. De vannak még mulatságosabb
országok is, köztük olyanok is, amelyeket a mai
kor ízlése mellett lehetetlen ismertetni, mert elpi-
rulna tőlük a papiros. Természetesen ezekben az
országokban a gavalléroknak, meg az asszonyok-
nak és leányoknak földi erkölcseit gúnyolja ki.

Miközben végigvezeti az olvasót a pálma-,
ciprus-, hársfa-, fűzfa-, gyalogfenyő- stb. orszá-
gokon, a földi társadalom életének egyetlen egy
területét sem hagyja szárazon. Potuában például
— ellentétben a felföldi világ szokásaival, — a
leggazdagabb embereknek kell a legalázatosabb-
nak   lenniök.   Egy  alkalommal   látta,   hogy   az
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egyik potuai köszönt a másiknak, mire ez viszon-
zásul összes ágait leeresztette és fejének meghaj-
tásával a másik, igen alávaló élőfához nagy szí-
ves indulatát mutatta. Amikor Klimius megkér-
dezte, hogy mi ennek az oka, azt felelték, hogy
ennek így kell lenni, mivel ez a gazdag ember az
országnak legtöbb hasznával él és ezért a legtöb-
bel is tartozik a társadalomnak. Más tehát a hely-
zet, mint a földön, hol aki a legnagyobb becsü-
letre és vagyonhoz jut, az a szegényebbeket meg-
veti és utálja. A legtiszteltebb hazafiak azok,
akiknek a legtöbb gyermekük van. A hagyomá-
nyokban szilárdul kell itt hinni mindenkinek.
Egy alkalommal csodálkozva látta, hogy egy
megélemedett öreget megvesszőzni vittek a de-
resre, miközben temérdek ciprusfának serege
kísérte és csúfolta az öreget. Amikor megkér-
dezte, hogy mit vétett, azt felelték neki, hogy
eretnek, aki azt állította, hogy a templomban a
nap tábláját ő négyszögletűnek látja és ebben a
dögletes hitében sokszori megintés után is meg-
maradt. Klimius is négyszögletűnek látta e szent
táblát és ezt házigazdájának el is mondta, aki
erre nagy sóhajtással azt felelte, hogy ő is négy-
szögletűnek látja, de nem meri megmondani sen-
kinek, mert fél, hogy az uralkodó nemzetség
ellene támad és hivatalából kidobják. Kvamboja
országban azt tapasztalta, hogy minél idősebb és
vénebb valaki, annál szemtelenebb és szerelme-
sebb: a bujaság és az ezzel kapcsolatos vétkek
egyre szaporodnak bennük — esztendeik arányá-
ban. Ezért ők az ország igazgatására csak olyan



44

embert állítanak, hivatalnokul csak olyat alkal-
maznak, aki még negyvenedik életévét nem érte
el. Ha pedig valaki negyvenedik esztendején átal-
hágott, az «szilaj gyermeknek tartatik». Csodál-
kozva látta, hogy megőszült vének reggelenként
a város utcáin futkároztak és gyermeki játékok-
kal töltötték az időt. Egy megvénhedett öreget
sokáig bámult a piacon, mert ez csigát pörgetett
ostorával. Valamikor ez az öreg igen tisztelt,
nagyeszű ember volt, akit első tanácsossá válasz-
tottak. Egy más alkalommal két egymással ve-
szekedő öreget látott, akikről kiderült, hogy egy
fiatal lányon vesztek össze. Ugyanez nap este
hallotta, hogy egy banya felakasztotta magát,
mert megszeretett egy bikkfalegényt, aki azon-
ban nem viszonozta szerelmét. Klimius Miklós
megállapítja, hogy ebből a tartományból sürgő-
sen menekülnie kell, mert ha még tíz esztendeig
itt laknék, a törvény értelmében gyermekké nyil-
vánítanák

A filozófusok barlangja

A filozófusok országát inkább irtóztató bar-
langnak, mintsem művelt tartománynak látta.
Ez az ország, ahogy ő nevezi, Maskatia, csupa
elmélkedő filozófussal van tele, akik állandóan az
égi dolgokon törik a fejüket. Ki akarják például
találni, hogyan lehetne utat csinálni a naphoz.
Ezért aztán a szántóföldeket nem művelik meg
A város kapuiban strázsák helyett ludakat, tyú-
kokat,  madárfészkeket  és pókhálókat látni.  Az
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utcákon a malacok és a filozófusok együtt sétál-
nak s csak ábrázatukban különböznek egymás-
tól, egyébként sáros foltokkal és rondaságukkal
egyformák. Beszédbe elegyedik egy nagy filozó-
fussal és rögtön látja, hogy ennek az «esze
megcsúszott». Egy másik városban megismerke-
dik két emberrel, akik fej nélkül születtek,
azonban a városi tanácsban, mint előkelő tanács-
beli személyek nagy fizetést húznak. Mert ha
természeti fogyatkozásuk miatt eszük nem volt
is, mindazonáltal a többivel egy véleményen lé-
vén, ők is szavaztak és boldogabbak voltak
tiszttársaiknál, mert akik pőréiket elvesztették,
rájuk nem haragudhattak, a többi ellen azonban
kígyót-békát kiáltottak. A farkasmajmok orszá-
gában a köszönés úgy történik, hogy akit üdvö
zölni  akarnak,  annak  hátat  fordítanak  és  úgy
hajolnak meg.

*

Csodálatos dolog, hogy ezt a könyvet, amely
a legpompásabb társadalmi szatíra, ötletes és
mulatságos, nagyszerű fantáziával megírt, kalan-
dos, eseményes regény, így elfelejtette az iroda-
lom. Ma már legfeljebb néhány olyan ember
ismeri, aki régi, poros könyveket szokott olvasni.
Pedig az aktualitása ma éppen úgy megvan, mint
volt a XVIII. században, amikor talán minden
művelt nyelvre lefordították, többek között
magyarra is és 1783-ban Győrfi József veszprémi
prókátor fordításában igen érdekes rézmetsze-
tekkel illusztrálva ki is adták.
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Ha valaki a mai társadalomban, — általá-
ban az emberi társadalom szatíráját százötven
évvel ezelőtt magyar nyelven akarja olvasni,
vegye elő ezt a könyvet, amelynél mulatságosab-
bat keveset talál a modern irodalomban is.

A   vándor  mesterlegény   útrakel

Sivít a szél, havas eső csapkodja a sáros
utat. A késő ősz már letarolta a fákról a lombo-
kat és a mezőkön barnás-fekete szín borong a
tavaszi és nyári üde zöld helyett. Mocskos az ég,
komor a láthatár, a száraz ágakon varjú károg.

Messze, ameddig csak a szem ellát, egyetlen
élőlényt látni az egész vidéken. Egy ember megy
az országút szélén, a keményre taposott gyalog-
ösvényen, de az sem kemény már: feláztatta a
kétnapos eső. Nehezen lépdel, meg-megcsúszik s
felső testével, kezével egyensúlyozva, lassan
halad előre. Messziről öreg embernek gondol-
nánk s csak amikor közelébe érünk, látjuk, hogy
fiatal legény az, aki ilyen öregesen cammog a
süppedő, ragadós, csúszós sárban. Ruhája ütött-
kopott s nem valami vastag, alighanem átfú rajta
a szél.

Csizmája azonban rendben van, nem ázik
át a lába és ez a fontos, mert arról fázik fel a leg-
könnyebben. Azt hinné az ember, hogy ez a ván-
dorló kétségbeesett, komor képpel kínlódik itt a
cuppanós gyalogúton s csak amikor közel ér
hozzá s a vándorló tisztességtudóan leemeli szé-
les karimájú kalapját, látja, hogy piros az arca,
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csillogó a szeme, mosolygós a tekintete. Isten
tudja, micsoda napsugaras gondolatok motosz-
kálhatnak az eszében. Szekér közeledik az
országúton hangos zörgéssel, ostorpattintgatás-
sal. A vándornak öröm csillan föl szemében.
Megáll és várja, hátha számára is van hely rajta.
A szekér lelassít.

—Merre jár itt, hol a madár sem jár? —
kérdi a kocsis.

— Vándor mesterlegény vagyok. Vegyen föl
a szekerére.

— Wanderbuch  van-e?
— Van.
— Hát akkor csak üljön föl Isten nevében.
— Isten fizesse meg.
— Kigyelmed urasági kocsis?
— Nem, — felelte mellét kifeszítve büszkén

a szekéren ülő —, én telkes jobbágy vagyok. Az
enyém a ló is, a szekér is.

A vándorlegény — nem is kérdezve, hova,
merre hajt, — fölült a szekérre és ment, ahová
vitték. Ebben az irányban még nem járt, nem
keresett munkát.

Ki volt, mi volt ez a vándorlegény? Miért
járt az országúton őszi, havas esőben? Milyen
volt az élete?

Erre a leghitelesebben a múlt század elején
kiadott királyi helytartósági rendeletek adják
meg a választ.
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„ ... Mint  egy mesterlegényhez illik ..."

Minden mesterlegény, akár mesterember fia,
akár idegen, hogy a mesterségére joga legyen és
hogy mesterségéhez hasznos ismereteket szerez-
hessen, tartozik tanulóhelyén kívül vándorolni
és legalább három esztendeig, sőt ha mestersége
kívánja, továbbra is gyakorolni magát — intéz-
kedik az egyik helytartósági rendelet.

Mivel pedig minden legény a keresztelő vagy
más származásáról és felszabadításáról szóló
eredeti bizonyságlevelét mindaddig a céhládában
hagyni tartozik, míg mint mester valamely céhbe
beállani nem kíván, tehát midőn az előírt ván-
dorlásra készül, földesuraságának, vagy törvé-
nyes elöljáróinak engedelmét előmutatván, a céh
tartozik a keresztelő és a felszabadításáról szóló
bizonyságlevelet hiteles másolatban kiadni és a
legényt erkölcsi magaviseletéről és mesterségé-
ben való jártasságáról szóló tanúlevelével ellátni.
A céh a keresztelőről és felszabadításról szóló
bizonyságlevelek másait, kivévén azt az esetet,
ha a legény azokat véletlenül és nem önvétke
miatt vesztette volna el, csak egyszer tartozik
szokott céhbeli aláírásával és az írásért járó 30,
legföljebb 5 kr.-okból álló taksa mellett kiállí-
tani, a tanulásról szóló levelet azonban ingyen
köteles kiadni a következő forma szerint el-
készítve:

Mi céhmester és egyéb céhbeli Mesterek ...
.... városába ezeknek erejével tudtul adjuk,
hogy a jelenlévő levelünket előmutató legény,
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ki született..................... esztendős.............termetű .......
. . . hajú, nálunk........................ városában . . . eszten-
deig .... hétig a mesterségében dolgozott le-
gyen és ezen időközben magát serényen, híven,
csendesen, békésen és becsületesen viselte,
amint egy mesterlegényhez illik. Melynek bi-
zonyságát tehát neki kiadni méltónak ítéltük.
Közönségesen és egyenként megkérvén mester-
társainkat, hogy őt céhbeli szokásaink szerint
elősegíteni és mennyire kívántatik, gyámolí-
tani ne terheltessenek. (P. H.) N. N. céhmes-
ter. N. N. mester, kinél dolgozott.

Ha a vándorló legény e bizonyságlevelét
azon a helyen, ahol magának munkát vagy sze-
rencsét keres, tisztességben bemutatja, a legény
nélkül szűkölködő mesterek őt befogadni tartoz-
nak. Ha szerencsétlenségére a keresztségről és a
felszabadításról szóló bizonyító leveleinek mását
elvesztette volna és kényteleníttetnék emiatt
azoknak kivétele végett visszatérni, elégséges a
fentebbi mód szerint készített bizonyságlevelét
előmutatni, mivel ebből is kiderül, hogy valósá-
gos mesterlegény. Enélkül azonban, ha csak an-
nak létét és elvesztet hitével vagy azon céhnek és
elöljáróságnak, ahonnét származik, bizonyságá-
val nem igazolja, mesterlegényt akár a céh, akár
pedig más mesterember fölfogadni, elősegíteni,
vagy más jótékonysággal gyámolítani 20 forint
büntetés terhe alatt ne merészeljen, sőt szükséges
azon község elöljáróságával, ahol azelőtt dolgo-
zott, összeköttetésbe lépni s a kérdést tisztázni
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Három esztendei vándorlás

A vándorló legény vándorlását három esz-
tendeig szakadatlanul folytatni és betölteni tar-
tozik. Ha azonban fontos okoknál fogva, például
veszedelmes nyavalyája, vagy szüleinek véletlen
halála, vagy más efféle okok miatt kénytelen
vándorlását félbeszakítani és hazamenni, ez eset-
ben az ok megszűnésével és dolgainak elrendezé-
sével tartozik ismét vándorlásnak indulni és még
hátralevő idejét kitölteni. Ha pedig olyan eset
adná elő magát, hogy képtelen lenne a vándor-
lást vagy egészen, vagy részben elmulasztani,
igen fontos okok adván elő magukat, mint pél-
dának okáért testének bénasága, aggott és nya-
valyáskodó szüleinek oly nagy elgyöngülte, hogy
a mesterség folytatása tekintetében nélküle el
nem lehetnének és több más, vagy ilyen körülmé-
nyek, akkor a helybeli törvényhatóság a céhnek
véleményét előre meghallgatván, ezen esetet a
politikai főkormányszék végzése alá terjeszti, kit
egyedül illet az a hatalom, hogy a vándorlás el-
mulasztására engedelmet adhasson.

A vándorló legény tartozik megérkezésekor
azonnal a szokott szállóhelyre menni és ott, ahol
ez nem volna, legfeljebb másnap a céhmesternél,
vagy ennek jelen nem létében a legöregebb mes-
terembernél megjelenni, munkát kérni és az aján-
lott műhelyt vonakodás nélkül elvállalni, minde-
nek előtt pedig származását, kereszteltetését és
felszabadítását igazoló bizonyságleveleit előmu-
tatni és a céhládába gondviselés végett betétetni
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és köteles otthagyni mindaddig, míg csak ott dol-
gozik. Ha minden igyekezete ellenére sem kap-
hatna munkát, a céhmester utóbbi bizonyság-
levelére ingyen tartozik feljegyeztetni, hogy egy
mesterember sem szűkölködött akkor legény nél-
kül. Ha pedig munkát kapott és ott magát egész
időközben jól és tisztességesen viselvén, vándor-
lását tovább akarná folytatni és mesterségét más
helyen is óhajtaná gyakorolni, tartozik felmon-
dani és az őt illető elöljáróságtól szabadságot
kérni, mely meg is adattatván s annak igazolása
után, hogy senkinek sem adós és senkinek köve-
telese nincsen rajta, a céhmester nemcsak a céh-
ládába betett bizonyságlevelét, hanem magavise-
letéről is új bizonyságlevelet köteles kiadni. Az
előbbi bizonyságlevélre pedig, mely a vándor-
lásra nézve erőtlenné és hasznavehetetlenné válik
és a mesterlegénynek, ha kívánná, csupán csak
magános használás végett adattathatik ki, múl-
hatatlanul jegyeztessék fel, hogy új bizonyság-
levelet kapott.

Egy legénynek sem szabad hat hónapi fel-
mondás előtt mesterének műhelyéből fontos,
elégséges és az elöljáróságok által megvizsgá-
landó ok nélkül kilépni, de a mesterembernek
sem lesz szabad ez idő alatt elegendő ok nélkül
őt elbocsátani. A legény pedig, ha oka elégséges-
nek ismertetik el, mesterét elhagyni kívánván, 14
nappal előbb felmondani köteles és ez esetben
szükséges, hogy rendszerint egy fertály esztendő
múlva azon helyről eltávozzék és annak elfo-
lyása előtt más mester műhelyébe be ne álljon.
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Ezt azonban csak kisebb helyekről és városok-
ról érteni, mivel a nagyobbakban, ahová a ván-
dorló mesterlegények nagyobb számmal szoktak
tolulni, megengedtetik, hogy több helybeli mes-
terembereknél is tapasztalhasson, oly törvény
alatt azonban: a) hogy ezen esetben ugyanúgy,
mintha egészen elköltözködnék, köteles mesteré-
nek előre felmondani; b) hogy bebizonyítsa szó-
val, vagy írással, hogy ő annál a mesternél, ki-
nek műhelyéből ki akar lépni, magát jól viselte.
Amit itt a legények felmondásáról mondtunk,
mindaz áll a mesteremberekre is, ha a legényt
tovább tartani nem akarnák. Erre azonban
csak az esetben kötelesek, ha a legények magu-
kat jól viselik, mivel másképpen az erkölcstelen
legényt a céh komisszáriusa által felmondás nél-
kül is elküldhetik.

A céhmesternek, nemkülönben a helybeli
törvényhatóságoknak is jogában állott megen-
gedni, hogy a mesterlegény egyik vagy másik
mesteremberhez legénynek beállhasson, kivált
ahhoz, akihez kívánkozik és aki őt befogadni
kész soron kívül is; a szabályt egyébként elégsé-
ges ok nélkül megszegni nem volt szabad.

A mesterséges juss

Szabad minden legénynek valamely uraság-
hoz szolgálatba is lépni — mondja egyik rende-
let, — ha azonban idővel mesterségi jusst akarna
nyerni, akkor ő nemcsak uraságától tartozik jó
magaviseletéről szóló bizonysági levelet előmu-
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tatni, hanem azon utolsó Kundschaft levelét is,
melyet akkor kapott, amidőn szolgálatba lépett,
előadni, hogy így kitudódhassak, ha vájjon mes-
terét, akinél utolszor dolgozott, meg nem káro-
sította-e, vagy pedig nem valamely elkövetett
csínyjéért űzetett-e el?

A mesterlegények este a törvényhatóság által
minden városban megállapított, vagy másképpen
szokásban lévő óra után, annál kevésbé pedig éj-
jel kimaradni ne merészeljenek és akik a rendel-
kezésnek ellenszegülnek, mérsékelt pénzbünte-
téssel bírságoltassanak meg, ha pedig a legények
kicsapongását mesterük a fertály esztendei céh-
gyülés alkalmával (amidőn az efféle kicsapon-
gásokért a mesterek fel fognak hivattatni) fel-
adni elmulasztaná, velük egyenlőképpen büntet-
tessék meg.

A korhely hétfő

Egy legény se merészeljen úgynevezett kor-
hely-hétfőt (blauen Montag) tartani, se dolog-
tévő napon a munkát elkerülni fél vagy egész
heti bérének elvesztésének terhe alatt, melyet
mestere, akinél dolgozik, tőle levonni és a céh-
ládába beadni tartozik, melyből a mester csak
annyit kap vissza, mennyit az elhenyélt napok-
hoz képest a céh igazságosnak fog elismerni. Ha
pedig valamely mesterember ezt cselekedni el-
mulasztaná, a legény korhelykedését elnézve, őt
a céhnek be nem vádolná, az nemcsak legénye
büntetésének az elhevert napokra esendő díját,
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hanem az elnézés miatt mégegyszer annyit tarto-
zik a céhládába befizetni.

Az ilyen legény, ha több ízben is általhágná
ezt a törvényt, nemcsak egész heti bérének vesz-
teségével, hanem három napi áristommal és ke-
nyér és víz mellett való bőjtöléssel is meg fog a
helybeli törvényhatóság által büntettetni.

Valamint a mesterembernek tilalmas kézi
műveinek árát szabad kény szerint a közönség
kárára felcsapni és egyetértés által egykézre ját-
szani, úgy a legényeknek sem szabad maguk
között oly forma egyezségre lépni, hogy más bé-
rért a munkát mestereiktől fel nem vállalják,
mint azért, amelyben ők előre megegyeztek. Az
ilyenek úgy tekintessenek, mint lázítók és a hely-
beli elöljáróságoktól áristommal, vagy más meg-
érdemelt büntetéssel büntettessenek.

Mivel a mesterlegények összebarátkozási
egyesületeket is formálhatnának, annál fogva
ezeknek pecsétjeikkel szokásban lévő visszaélé-
seik végképpen törültessenek el és birtokukban
semmi pecsét se hagyattassék, hanem ez, ahol
még nem volna, a céhládába rejtessék el. Tilal-
mas továbbá a legényeknek különös gyűléseket
tartani, tulajdon rendszabályokkal bírni, vagy
külön céhládát tartani, azon adakozást, melyet
a beteges vagy vándorló legények számára vagy
más szükségek számára a fertály esztendei össz-
gyülés alkalmával tenni szoktak és mely 15 kr.-
okat egyenként meg nem haladhat, a céhládának
különös rejtekébe letehetik, a céhnek pedig köte-
lessége lesz arra vigyázni, hogy ezen összeadoga-
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tott pénz ivásokra, tobzódásokra, vagy más ide-
gen végekre ne fordíttassák.

Kicsapongások és rendetlenségek

A legényeknek minden egyéb más helyeken
lévő céhek iránt való lekötelezésük keményen
tiltatik és ugyanazért az afféle kicsapongások-
nak minden esetét a helybeli elöljáróságoknak be
kell jelenteni.

A legények a céh és atyamester iránt tartoz-
nak tisztelettel és engedelemmel viseltetni,
ugyanazért a tőlük való függést, a mestereik ja-
vát, a hűséget, a szorgalmat és a csendességet
nemcsak a fertály esztendei gyűlésekben, hanem
a jövevények szálló helyeiken és otthon is leendő
fenntartását fő kötelességüknek tartsák és ezeket
annál is inkább teljesítsék, mivel különben bün-
tetésben részesülnek, amit rész szerint a céh, de
mindig a komisszárius tudtával, rész szerint pe-
dig a helybeli elöljáróság fog kiszabni.

Ha megtörténnék, hogy valamely legény
élete rendetlenségeiért vagy más kicsapongásai-
ért, vagy valamely gyanúba vett vétke miatt a
céhládába tett származásáról szóló leveleit vissza
nem kaphatván, vagy rossz Kundschaftot nyer-
vén, merő bosszúállásból a többi legényeket fel-
lázítaná, vagy mestereiktől elidegenítené, az
ilyen a körülményekhez képest a helybeli elöljá-
róságtól keményen büntettessék meg.

Mivel pedig az az elhatalmasodott visszaélés,
mely szerint az öreg és új legény   (Lohnjung)
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egymástól meg szokott különböztetni, gyakori és
sanyarú viszálykodásra adott okot, annakoká-
ért az efféle megkülönböztetés a jövőben egészen
eltiltatik úgy, hogy a most felszabadult legény
akármely öreg legénnyel is egyenlő rangban le-
gyen, többnyire a mesteremberek szabadságára
hagyatván, hogy az oly legénynek, aki jobban
érti és forgatja a mesterségét, nagyobb heti bért
adhassanak és egyet a többiek közül mintegy
mesterség igazgatójának, vagyis első legénynek
rendeltessenek bővebb jutalommal.

Ha valaki a mesteremberek közül a helybeli
elöljáróság vagy a felsőbb kormányszékek enge-
delmével fabrikát, gyárat akarna alapítani, vagy
mesterségét nagyobb költség reáfordításával, na-
gyobb készületekkel vagy talán raktárhelynek
(depositoriumoknak) felállításával is akarná
gyakorolni, annak szabad lesz privilegizált fab-
rikájába vagy más intézetébe a kézi műveknek
készítése végett legényeket más helyekről is
hívni, de csak a helybeli elöljáróság tudtával és a
főkormányszéknek engedelme mellett és az ilyen
legények csak a fabrika vagy az intézet tulajdo-
nosától és a helybeli elöljáróságtól fognak füg-
geni. Ami végre a selyem kézműveket illeti, ezek
is úgy tekintessenek, amint a fabrikabeli kézimű-
vek és a főfelvigyázat ezekre is a helybeli tör-
vényhatóságot illesse. (Kassics Ignác: A' Magyar
Országi Mester-Embereket, ezeknek Legényeit, és
Tanítványait illető Kegyelmes Királyi Rendelé-
seknek Kivonatai, Bécs 1835. c. mű alapján).

*
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A mesterlegény e szabályokat szemelőtt
tartva, befejezte három évi vándorútját. Ha sike-
rült a vándorlás, már nem gyalogszerrel és ütött-
. kopott ruhában, hanem szekéren, vagy postako-
csin vágtat hazafelé, hogy műhelyt nyisson és
elvegye szíve választottját, akit vándorútja előtt
eljegyzett magának. Ha nem sikerült az útja,
nem szerzett pénzt, tovább vándorolt, városról-
városra, egyik mestertől a másikhoz, míg végre
oly mesterre talált, aki ellátta őt munkával és
kenyérrel, talán élete végéig; — de volt sok olyan
is, akit ügyetlensége, élhetetlensége, korhelysége
örökös munkátlanságra kárhoztatott s az ilyen
kénytelen volt egész életén át az országutakon
csavarogni, csapszékekben, szalmakazlakban éj-
szakázni, — aszerint, hogy mennyi pénze volt
— s öregségére kiállni a templomajtóba, jóembe-
rek irgalmasságáért könyörögve ...



ISTENKÁROMLÁS ÉS ÖTLETKÖLCSÖNZÉS

A tenger hullámai között, vészek ellen
szirtbe öltözötten áll egy kis sziget, amelyen —
bár a tavasz és szerelem számára gyönyörű
völgykebel nyílik, a tavasznak és a szerelemnek
nem jut ember, mert egyetlen ember él rajta,
akinek már nem teremnek virágok: ősz szakálla,
mint a tél, — Zöld tavaszba szőve, — Átvilágol
merre kél — A kies mezőbe.

Olvasóim tudják talán, hogy a bevezetésül
írt sorok Vörösmarty Mihálynak A Szent Ember
című költeményéből valók, amely egy remetéről
szól, akinek a lelke «túljár a világon, — Ajkiról
szent imaszó — Száll az égbe hálaszárnyon.» A
szent remete, kinek élete annyiszor forgott vesze-
delemben családjával és hazájával együtt, túl van
mindenen: a nagy Isten irgalmából szerencsésen
megérte, hogy körülötte «Vére ifjú koszorúja —
Pelzsendüle — S a szabaddá lett hazát — Már
nem dúlja — Ellenséges álbarát». És a szent em-
ber most már csak az imának él, hogy kifejezze
ezért háláját a nagy ég és ennek Istene iránt. El-
felejtett beszélni, már csak imában tud élni, de
imája, bár gondolatban tiszta és szent — kifeje-
zésében vad és kegyetlen, Isten ellen lázadást és
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pártütést fejez ki. A szent embernek, aki háláját
akarta kifejezni az ég iránt, az volt szavakban
kifejezett különös imája: «Legyen átkozott az Is-
ten!» — Egyre csak az égre néz, — S hangosab-
ban mint a vész, — Mint a tengerek nyögése, —
Harsog hála-kitörése, — Zengi folyton csüggedet-
len: «Légyen átkozott az Isten».

Utazók érkeznek vész elől a szirtöbölbe,
akik megpillantják az ősz szentet kis keresztje
mellett. Bámulattal állják körül s iszonyodva
hallgatják. Az egyetlen az utasok között Gerő, a
jámbor püspök, aki észreveszi, hogy az eltévedt
szavakban a legbuzgóbb ima szól és tanítani
kezdi a szent embert: ne mondja többé azt, hogy
«Légyen átkozott az Isten!», hanem imádkozzék
így: «Legyen áldott a nagy Isten!» A szent em-
ber hálával fogadja a tanítást és egyre ezt is-
métli, mig a püspök el nem távozik.

A tengeren megszűnik a vihar, az utasok ha-
jóra szállnak, de a szigettanyára vissza-vissza-
néznek és emlegetik a szent férfiút. Egyszerre
csak azt látják, hogy a szent a sziget hosszú kes-
keny földnyelvén utánuk fut, nem veszi észre,
hol végződik a föld és nekiszalad a tengernek, —
«őrültnek látszik vak merénye», — de ím csodák
csodája, a tenger szilárdan áll, mintha jéggé fa-
gyott volna nedve. S így a tengeren futva, utól-
éri a hajót, felkapaszkodik rá s a püspökhöz siet,
mert elfelejtette az új, jobb imát. — «Bölcs Gerő
e nagy csodára — így szól a nép hallatára: —
Embereknek hangzik a szó, — Isten szív után
ítél.» S azt mondja a remetének, hogy az Isten
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megértette őt a másik imájával is, fohászkodjék
csak tovább is bátran a maga imájával s ne ret-
tegjen semmi földi vádtól.

Ugyanezt a legendát elmondja harminc évvel
később az egyik legnagyobb orosz író, Tolsztoj
is, aki magyarul nem tudott, bár tudomást sze-
rezhetett Vörösmarty e költeményéről fordítás
vagy ismertetés révén. De valószínűbb, hogy
Tolsztoj valami orosz forrásból merített. Mert
az ő hasonló tárgyú elbeszélése minden aprólé-
kos részletében úgy hat, mintha valami orosz
népi legendának volna feldolgozása. Tolsztoj el-
beszélése szerint Archangelszkből indul egy hajó
zarándokokkal, akikkel együtt megy az érsek is.
Útközben megtudja, hogy a tenger egyik kis szi-
getén lakik három sztarec, (három szentéletű
öreg), akik folyton Istenhez imádkoznak. Az ér-
sek a szigetre viteti magát, megismerkedik a há-
rom sztareccel, akik már elfelejtettek beszélni s
csak egy mondatból álló imával fohászkodnak
az ég Istenéhez: «Tróje vasz, tróje nász, pomiluj
nasz», ami azt jelenti, hogy «te háromság vagy,
mi is hárman vagyunk, irgalmazz nekünk». Az
érsek istenkáromlást lát ebben az összehasonlí-
tásban és elhatározza, hogy megtanítja a három
öreget a Miatyánkra. Ez nagynehezen sikerül is
neki és megnyugodva távozik a szigetről. Amikor
már messze járnak a hajóval és beesteledik, az
érsek nem tud elaludni, a fedélzeten ül, gondol-
kodik s a tengert nézi abban az irányban, amely-
ben a sziget eltűnt szeme elől. És egyszerre csak
úgy rémlik neki, hogy a holdfényben valami kö-
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zeledik a hajóhoz. Az a valami igen gyorsan kö-
zeledik, de nem hasonlít sem csolnakhoz, sem
vitorláshoz. Fut, fut utánuk és látszik, hogy ha-
marosan utóléri őket. S amikor a fénylő alakok
a hajóhoz érnek, felismeri az érsek a tenger há-
tán a sztareceket, akik fehéren világítanak, ősz
szakálluk csillog. A kormányos meg akarja állí-
tani a hajót, de az öregek előbb utóiérik s egy-
szerre megszólalnak mind a hárman: «Istennek
szolgája, elfelejtettük tanításodat. Amíg ismétel-
tük — emlékeztünk rá, de egy órára abbahagy-
tuk, egy szó kicsúszott és elfelejtettük az egészet.
Nem emlékszünk már semmire, taníts meg min-
ket ismét.»

Az érsek keresztet vet és így szól: «Eljut a ti
imátok Istenhez, Isten sztarecei. Nem kell titeket
imára tanítani. Imádkozzatok értünk bűnö-
sökért.» — És földig hajolt a sztarecek előtt,
akik megfordultak és visszamentek a habok há-
tán. És egész reggelig ragyogás volt látható ab-
ban az irányban, amelyben a sztarecek távoztak.

Manapság ezt a tématalálkozást ötletkölcsön-
zésnek, ötletorzásnak neveznék s az írói válasz-
tott bíróság az időrend alapján valószínűleg úgy
döntene, hogy Tolsztoj orozta, vagy kölcsönözte
az ötletet Vörösmartytól. Azonban Vörösmarty-
ról is meg kellene állapítani, hogy az ő romanti-
kus fantáziája teremtette-e ezt a mesét, vagy köl-
csönvette valahonnan? S ő is kölcsönvette.
Mégpedig Mikes Kelementől, aki a 206-ik levél-
ben így írja meg a legendát:

Egy püspök a tengeren utazván, a hajósok
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egy sziget mellé a hajót megkötik. A püspök a
maga mulatságára a szárazra kimegyen. Amint
alá 's fel járna, egy kis gunyhótskát láta a fák
között. Gondola, hogy talán valamely ember lak-
nék ott. Egy kis ablakotskához közelítvén tsak
tsendesen, ember szót hallá, és mintha valaki
imátkoznék. De mint el tsudálkozék, hogy az,
aki bent volna, e szerént imádkozék: «Átkozott
legyen az Isten». Ezeket a szókat pedig szüntelen
mongya vala. A püspök nem állhatván, bé mene
az emberhez, és monda néki: «Atyámfia, ne azt
mondgyad, hogy átkozott az Isten, hanem áldott
az Isten». Az remete úgy kezdé mondani. A püs-
pök, hogy erre még tanította volna, vissza téré a
hajóhoz, és meg indula a hajó. A remete pedig
az alatt elfelejté, amit tanult volt, és észre vévén,
nagy sebességgel kezde a püspök után futni. A
hajó távul vala már a parttól. De a remete nem
vigyáza arra, hogy a földön vagy a vízen futott-é,
néki tsak az imádság volt az esziben. A püspök
és akik a hajóban valának, nagy tsudálkozással
láták, hogy a remete a tengeren futna utánok. A
ki is a hajót bé érvén, kiáltá a püspöknek, hogy
el felejtette volna az imádságot.

A püspök látván a nagy tsudát, monda neki:
«Atyámfia, tsak úgy imádkozzál, amint ed-

dig imádkoztál.»
Ebből a példából látjuk, — fejezi be 206-ik

levelét Mikes Kelemen, — hogy az Isten a szív
imádságát szereti, és nem a szónkra figyelmez.

Ebből a példából mi pedig azt látjuk, — ami
az összehasonlító  irodalomtörténészek  előtt  rég
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tudott dolog, — hogy vannak vándortémák, ame-
lyeket a világirodalomban számtalanszor földol-
goztak, anélkül, hogy a vándortémák földolgo-
zóit ötletorzással, plágiummal vádolták volna.



A LEGHOSSZABB MAGYAR KÁROMKODÁS

Horváth Mihály szitkozódó levele  Szabó  Gyurkához
1663-ban

«Szolgálatomnak tőled való meg tagadása
után, Istennek semminemű áldása ne száljon
reád, Istentől el szakatkozott, menny-országhoz
háttal fordult, parázna, disznó életű, tisztátalan,
viszsza aggott, ebre ütött, k .... feleségű, huntz-
fut, beste lélek kurafi. Soha nem hittem volna,
hitetlen, vissza aggott, vén, agg eb, kurafi,
hogy vénségedre nemzetedet, a Magyar szakált,
régi, jámbor, kegyelmes uradat, Zitsi István urat,
ö nagyságát; annak felette kegyelmes urunkat,
királyunkat, igy meg gyaláztad. Ily szép hirt
hallunk felöled, áruló, parázna, orgazda, része-
ges, nem jámbor, akasztani való, lélek kurafia.
Nem elég vólt-e e koráig mind a bolondság, mind
a latorság, disznó.. .-ron hizott beste lélek, ku-
rafi; tsik nyelésben gyönyörködő, otsmány ku-
rafi: mind a Posonyi hóhér tavában fogták pedig
azokat a tsikokat, a mint hallom, a mellyekkel te
istentelen torkodat pallérozod: azt pedig tsak
azért tselekszed, hogy az bornak tágasabb futa-
modója   lehessen   telhetetlenebb   torkodon   alá:



65

hév ónat, kénkövet, szurkot a torkodnak, k . . ..
feleségű lélek kurafi, nem jó bort, borban válo-
gató, kenyér vesztegelő, éhei hólt, tányér nyalo-
gató, lélek kurafi: mondok, nem elég vólte', hogy
Ibraim Omerbég hetven hétszer meg tzifrázta Gö-
mör vármegyét, taknyos proscriptájú, nem em-
berséges ember asztalához való, mogorva, fertel-
mes, disznó kurafi. Hogy nem tudtak volt még
kis korodban a' disznók el szaggatni; avagy dög-
löttéi volna meg a' Budai kalafában a' páltza
alatt; avagy ölted volna bé magadat a' Dunába,
a' mint elkezted volt, kétségbe esett kurafi,
hogy sem mint ilyen gyalázatban forogjon a
Magyar név, k . ... feleségű, nem jámbor kurafi. A
minemű vagy magad, olyan rósz a feleséged, láda
motskoló, k. .. a nemzetségű. Hólt nevét költöt-
ted Ibraimnak; de él még a feleséged szolgalat-
jára. — Úgy hallom, tolvaj, nem jámbor kurafi,
hogy valamennyi kémlő, lopó vagyon az város-
ban, Posonban, mind hozzád tartanak szállásra;
nálad a quártélyok, s ezt kell a nemes kamará-
nak el szenvedni, vissza aggott, kutyátúl fajzott,
Török meny asszony, puska porra való, disznó
kurafi; istentelen, mordály, tobzódó kurafi. Az
apádat is meg akartad tizen egyszer ölni; nem
győzted várni; hogy magátúl meg haljon, masz-
lagos, hóhér kurafi. A melly kopott szoknyát
az édes anyádon temettél is; annak is duplán
meg vetted az apádon az árát, istentelen, zsidó
kurafi. A más héten fel megyek urammal, ő
nagyságával Bétsbe: Supplicatiót adok bé ő fel-
ségének: ezen szerént eleibe adom ö felségének,
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s meg kérem a tiszteted (1), Farizeus, viszsza ag-
gott, lélek kurafi; 's eb rúdon vettetlek ki az ka-
marából. Janitorságot? egy sereg disznóm volna;
azt sem merném reád bizni, tsap alja, Filistéus,
lélek kurafi. Két száz lépésnyire ki érzik a bor s
égett bor szaga az eb szájadbúl: hiszen, te sem
Istennek, sem embernek nem kellesz immár,
dzsidázott, dárdázott, bénna, lélek kurafi: hiszen,
jól tudom, hogy tsak Isten nevében tartott ek-
koráig is az urad; mert a te bolondságodért, k ....
az anyád, ha adnék immár egy sült répát. Legna-
gyobb mesterséged, tudományod az hurka és tsik
nyelés: azt is valami rósz, frantzúzos, trom-
bitás inastul tanultad, úgy hallom: el mehetsz
oskola mestereddel, Katus aszszony, síró, lúd
mérgű, bestia, szégyen kurafi; kerítő, áruló, ku-
rafi; büszke, tzifra, kurafi: egy paputsért a fele-
ségedet is el kimletted, Júdás szabású, martolótz,
kurafi; kanállal fejtett szakállú- hegyes ko-
porsóba való, gyalázatos, vén kurafi; agg eb,
Istentül el futamodott, tűzre való, fátul szakadt,
Pilátus kurafi. Keresztet magadra nem tudsz
vetni; a mi atyánkot félignél tovább el nem tu-
dod mondani, szégyent vallott, boszorkány ku-
rafi. Tsudálom, hogy közép télben is meg nem
üt a menykő számtalan sok istentelenségedért,
pogány, ördöngös, kurafi. Isten úgy segéljen,
Hajnátskö váráért, mikor meg árad az Ipoly
vize, egy tsolnokban veled nem ülnék, átkozott
órában termett, minden jótúl üres, pogánynál is
pogányabb kurafi. Ezek után Isten meg ne ment-
sen, hanem akasztófán száradj meg: a fejed ko-
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ponyájában varjak és verebek tojjanak: tsontai-
dat az ebek széjjel hordozzák: ha pedig az he-
gyes koporsót*) inkább szereted; abban is, meg
engedem, teljék kedved. Költ Szétsénben, 28.
Febr. 1663. Sem ötséd, sem bátyád, sem jó aka-
ród Horváth Mihály.»
Inscriptio:

Adassék az néhai vitézlő Tatai Szabó Lyu-
káts fiának, az nem nemes, nem vitézlő, sánta,
bénna Szabó Gyurkának, vénségére meg bolon-
dult, kerítő, vissza aggott, beste lélek kurafinak.
(St. Katona: História Gr. Regum Hungariae
stirpis Avstriacae. Tomulus XIV. Ordine XXXIII.
382—386 1.)

*

Ezt a leckét azért kapta Szabó Gyurka Hor-
váth Mihály uramtól 1663-ban, mert hűtlenül
cserbenhagyta közös nagyurukat, Zichy István
grófot, aki pedig — mint II. Lipót pénzügy-
minisztere — bizonyára meg tudta fizetni a Szabó
Gyurkák szolgálatait.

* A karóbahúzásra céloz.



JAJ A GAZDAGOKNAK, KÜLÖNÖSEN
A GONOSZ GAZDAGOKNAK...

— Egy református barokk pap dörgedelmei a barokk
pompa és gazdagság ellen —

A barokk gazdagság és pompa ellen a pro-
testáns prédikátorok sokat írtak és szónokoltak.
Dörgedelmes szavakban riasztgatták a gazdago-
kat a reájuk váró pokolbeli kínokkal és már itt
e földön reájuk váró bűnhődésekkel. A XVII.
század egyik teljesen elfeledett prédikátora, a
legkitűnőbb barokk írók egyike, Dobrai Tsulak
Sámuel is alaposan megleckézteti a gazdagokat
1673-ban írt könyvében, amelynek a következő
címet adta: «Lelki Olaj, mellyel az egészséges lé-
lek a beteges lelket nagy hűséggel kenegeti s ön-
önmagát is vidámítja». Ez a könyv kéziratban
hevert kerek hatvan esztendeig s csak 1730-ban
jelent meg Kolozsvárt, Telegdi Papp Sámuel
könyvnyomdájában. Az előszóból megtudjuk,
hogy ezt a könyvecskét a tiszteletes autor hajdan
első Apafi Mihály fejedelemnek ajánlotta, «de az
időnek és állapotnak változások miatt szekrény
fenekén valaholott elfelejtetve hevert: míg nem
néhai Mélt. Bethlen Ferentz úrnak, ki is boldog
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emlékezetű Mélt. II. Apafi Mihály Hertzeg Ked-
ves Hites Társával, Mélt. Bethlen Kata Hertzeg
Aszszonnyal egy test 's vér vala, kezébe jutna, és
ezt maga kedves párjával Méltóságos Rhédey
Kristina Aszszonnyal közlené. Maga a' közelebb
említett Méltóságos Úr, a' Hazának és Isten Há-
zának nagy kárával, életének választott szép ko-
rában, e' világi rövid 's boldogtalan életet az
örökké boldog Mennyországon, Isten méltóztatá-
sából el-tserélvén, a meg-hagyatott Istenfélő öz-
vegy . . . sokszor igyekezett e könyvet és ebben
szoríttatott drága Olajt a' kisértetekben forgó
Kegyes Lelkekkel kinyomtattatás által közleni:
de sok nyavalyáji, próbáji, 's időknek szomorú
viszontagsági mind ez idejig tartalékul voltának.
Most már kevés pihenési között, másként is a te-
remtő bölcs Isten Úri Magzattal nem gazdagít-
ván, szüli e' meg nem halandó, drága szerekből,
Isten hegyéről, és az Evangéliom kies mezejéről
tisztán öszve-rakattatott kedves illatú Munkáts-
kát...»

A Lelki Olaj harmadik része a gonosz gaz-
dagság ellen szól... Ebben a beteg lélek keser-
vesen panaszkodik az egészséges léleknek, ilyen-
módon:

Vallyon s ki volna e világon oly ember, aki
a szomorú halál által az ő szép jószágától, sok
gyönyörűséges takarmányitól való megválását
igen keservesen nem szánná? Forogván azért né-
kem is eszemben az én halálos kínaimban, hogy
nemcsak e világot, nemis csak a testnek gyönyö-
rűségét,  hanem  egyszersmind  az  én  szüleimtől
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reám maradott és sok fáradságos munkáimmal,
nyughatatlan szorgalmatosságimmal keresett és
megöregbittetett kedves jószágimat, marháimat,
örökségeimet, kincseimet, gazdagságimat, min-
den sok szép takarmányimat, temérdeki javai-
mat, friss palotáimat s gyönyörűséges házaimat,
ezentül a sárgító kegyetlen halál által egy szem-
pillantásban mind el kell hagynom.

Az egészséges lélek szép hosszú, barokk mon-
datokban válaszol a beteg léleknek:

Hajtsd meg a te füleidet és a te elmédet
figyelmeztesd a mennyei tudományra! . . .

Akármennyi teli tárházaid, kincstartó lá-
dáid, megrakott csűreid, teli pince boraid, friss
konyháid, drága sok szép takarmányid és min-
den termérdeki számtalan javaid, fényes palo-
táid legyenek is: sőt képes, hogyha e világnak
minden gazdagsága, Krézus és Dárius kincsei
egyedül mind tiéd volnának is, azoktól a jóktól
az halál által való megválásod tégedet méltó
keserves panaszolkodásokra semmiképpen nem
indíthat: az Istenben való igaz hitbéli bizoda-
lomtól, az ő igéjéhez való buzgó szeretettől el
nem szakaszthat: annál inkább a mennyei kincs-
nek, örökké való lelki gazdagságnak szíves szent
kívánságaitól el nem vonhat, sőt mindezeknek a
világi szorgalmatosságokkal keresett gazdagsá-
goknak az Isten igéjéből felhányt hiábavaló, mu-
landó, csalárd, veszedelmes lelkeket sebhető s
megfojtó, mérges javainak jól megvizsgálási mind-
ezeket veled meguntatják, szívedet ezektől elsza-
kasztják, eleven reménységgel az Istent hozzád
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kapcsolják, minden józan elmélkedésidet a meny-
nyei kincseknek keresésére fordítják és az halál
által minden világi jóktól örömmel való meg-
válásra akaratodat elkészítik.

Mert a gazdagság, világi jószág, marha, noha
őmagában és az ő természetiben igen jó. . .
mindazáltal e világi gazdagság az hitetlenekre
nézve ... az Istennek hosszú ideig való várako-
zásának, nagy tűrhetőségének külső jele ...

Igaz dolog ez is, hogy a gazdagság, senkit
önmagában gonoszra nem viszen, sem el néni
kárhoztat... hanem az azzal való gonoszul élés.
... Nem kell néki az Isten háza, kell néki a dob-
zódók s tombolók házai, kedvetlen az isteni szol-
gálathoz, kedve vagyon csak a víg mulatsághoz!
Igen nagy örömmel hallgatja, de nem az Isten
igéjét, hanem a muzsikának zengésit: valóban
haragszik, mikoron álmából felharangozzák s a
templomba hívják, egy édes álmot sok prédiká-
ción nem adna. Hívatja nagy szeretettel, de nem
tanítóját, az Istennek nagyságos dolgairól való
szent beszélgetésekre, hanem ama Plútó seregé-
ből való muzsikásokat, kik nem a Dávid lelké-
vel nótázó s Istent dicsérő muzsikások, hanem a
testet gyönyörködtető, a szívet bujaságra indító,
a lelket keserítő herék és Syrénesek. Ha mikoron
egy ilyen gonosz gazdagot az ő bolondja szem-
től-szembe szidalmazza, azt igen nagy örömmel,
szájatátva kacagja.

... az Isten gondja viselése felől való átko-
zott kételkedéssel, pogányi szorgalmatossággal,
az igaz imádságnak,  Isten  igéje hallgatásának,
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Isteni szent szolgálatnak hátrahagyásival, gya-
korta való megutálásival, sok szent innepeknek
megrontásival, a szegény jobbágyságnak meg-
epesztésekkel, irigységgel, gyűlölséggel, sok ha-
mis esküvésekkel, uzsorával, álnoksággal, csa-
lárdsággal, húzással, vonással, lopással, tolvaj-
lással, hamis prédálással, vérontással, sok embe-
reknek életeknek elfogyatásával, hamis kereske-
désekkel, csereberélésekkel, hamisan való kal-
márkodásokkal, hibás adásokkal, vévésekkel,
számtalan sokféle hamis mértékkel, hamis kö-
böllel, hamis itcékkel, gazos gabonákkal, vizes
borral, hamis singgel, hamis fonttal, hamis pénz-
zel, nem jól és nem igazán készített árak felett
való jószágnak eltimporálásával, embernek az ő
felebarátjának sok képen való csudálatos meg-
csalásival: az Isten dicsőségének megbántódásá-
val, az embereknek megbotránkoztatásokkal és
megrontásokkal; sőt őmagának a gazdagoknak
lelkiismeretinek sokképen való megsértésével. ..
A gazdagság... számtalan sokféle veszedelmekbe
ejti, kiváltképen a gonosz gazdagokat... Bolond-
ságba ... mert az ő gazdagsága a gonosz gazdag-
nak eszét, elméjét úgy megzűri, zavarja, és józan
elmével való okoskodásit baromi oktalanságra
fordítja, esztelenné, tudatlanná, vakká, balga-
taggá teszi... Mikoron okosságát akarná mu-
tatni, oktalansága akkor jő napfényre: mikoron
az ő nagy méltóságát, uraságát akarná jelent-
getni, szintén akkoron tetszik ki sokak előtt az ő
gyalázatos serénysége; mikoron az ő ezüst ser-
legit vendég-előtt   teleborral   emelgetvén,   fitog-
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tatná, és az ő daru torkával, sok bort biró tatár-
ország-gyomrával dicsekednék, szintén akkoron
fordul meg nagy büdösséggel vissza a bor az ő
gyomrából és mint a disznó okádik a gonosz
gazdag az egész vendégek előtt a maga gyalázat-
jára. Mikoron ez ilyen gazdag az ő jó lovára
felülvén, az ő ugráltatásával, nyargalózásával
akarná erejét, bátorságát, vitézségét és jó ló-háti-
ságát mutogatni, gyakorta akkoron esik nagy
szégyen vallásba; mert vagy ellenség, avagy a ré-
szegség letaszítja lováról vagy, hogy az ő jó pa-
ripája, melyben bízott, elesik alatta és így holt
teteme romlik meg orca pirulására, hol az ellen-
ségtől hurcoltatik, suba helyett nyakában lévő
kötélen, igen nagy szégyenvallására: hol ismét
jó lova nélkül maradván, gyalog futkároz, nagy
gyalázattal akkoron, mikoron másik és a maga
szolgái lovakon nyargalódzanak .. . Mert ámbá-
tor sok kincse, jószága, marhája légyen is a go-
nosz gazdagnak, de mivel ő azt nem igazán ke-
reste és azzal nem jól él: azért ama példabeszéd
szerént, ebül gyűjtött szérdéknek ebül kell el-
veszni, vagy egyszer vagy másszor el kell pusz-
tulni, romolni és így vagy maga a gazdag, vagy
az ő maradéki jutnak végtére mazúrokká.. .
Ugyanis a gonosz gazdag az ő természetiben,
gyomrában akármely egészséges légyen is, jól
ehessek, ihassék, testében hizakodjék, nyaka kö-
véred jék, hasa nevekedjék; de jaj! mert gyakorta
szívében gyötrődik, lelki esméretiben kínlódik,
nem különben, mintha az áspis kígyók mardos-
nák a bélit, szíve lelke soha nem csendes. .. E
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világi gazdagságban gyönyörködő embereknek
az ő jószágaikban lévő friss palotáik, gyönyörű-
séges udvarházaik mind csak fövényen épülté-
nek, sárlábakra fundáltattanak, sátorfákon álla-
nak, mint az üveg tartanak; melyek néha a benne
lakosoknak siralmas változások miatt, néha tűz,
víz és ellenség miatt, néha a régiség, gondviselet-
lenség miatt elromlanak, pusztulnak és az helye-
ket csak a nagy gaz növi fel... Ugyanis az halál
széjjelhányja és hordja az embereket, mint a szél
a fáknak leveleiket. .. Néha a gazdagok termé-
szet szerént való halállal halnak meg. Némelyek
csak igen hirtelen; mert amikoron az ő jóakaró-
jukkal magukat gyönyörködtetvén vígan lakná-
nak és ingyen sem reménlenék, akkor rántják el
alólok a gyeként. .. Ma egészségben lévén, kevé-
lyen lépnek; holnap megbetegedvén, alázatosan
fejet hajtanak; ma kacagnak, holnap jajgatnak;
ma örülnek, holnap sírnak... Ma friss palotá-
jukba és gyönyörű udvarházukba elevenen men-
nek bé, holnap halva vonszák ki... Némelyeket
megfojt ama tekerő kólyika; némelyeket megöl
ama kínzó köszvény; némelyek ismét sokféle ki-
mondhatatlan külső, belső, hosszú időkig tartó
rettenetes kínokban halnak meg. Vágynak olyan
gazdagok, akik élvén immár döggé változtanak
és végre a férgek eszik meg... Néha ismét né-
mely gazdagok természet felett való halállal múl-
nak ki e világból, mert vagy az árulók, pártütők
fojtják meg őket, méreggel... vagy az irigyek
és bosszútévők verik vagy veretik agyon. . . avagy
az ő gazdagságokra ásító orvok, tolvajok, utok-
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ban, vagy házokban megszorítván, minden ja-
vokból kiszorítják, életeket elfogyasztják ... sőt
ez is megtörténhetik néha, hogy a gazdagot
ugyan az ő maga szolgái verik által, akikkel
valaha valami bosszút tett.. . azonban ez is gya-
korta megesik, hogy a gazdagnak az ellenséggel
kell szembeszáílani és az harcon elesvén, az ebek
nyalják fel a vérét.

(S vájjon a szegény emberekkel nem történ-
hetik meg mindez? — kérdezhetnénk Dobrai
Tsulak Sámueltől. De ő már régóta pur és homu,
ne háborgassuk gazdag-gyűlölete miatt haló-
poraiban szegényt.)

*

Az Istent a ti gazdagságtokban igazán meg-
esmérvén, jó lelkiesmérettel magatokat megcir-
kálván, eredeteket, kimenetelteket jól meggondol-
ván, bűnös voltotokat agyason megértvén, sok jó-
szágtokban fel ne fuvalkodjatok, magatokat a
földnek poráig Isten előtt megalázzátok, ne dob-
zódjatok, ne bujálkodjatok . .. Minden gazdag-
ságtokat. . . úgy tartsátok mint a szemetet és a
ganéjt...

Mi pediglen, akik e világi gazdagságoktól
üresek vagyunk, a lelkiekben pedig gazdagok,
mivel a pénznek szerelme minden gonoszságnak
gyökere.. . elégedjünk meg azzal, ha naponként
való illendő eledelünk és ruházatunk vagyon . ..

Úgy legyen!
Dobrai Tsulak Sámuel prédikációjából a

XVII. századbeli református papnak nemcsak a
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gazdagságról vallott felfogását ismertük meg.
hanem a XVII. századbeli barokk irodalmi stilust
is, amely végevárhatatlanul hosszú, cikornyás,
körmönfont mondatokban fejezte ki mondani
valóit.

Dobrai Tsulak Sámuel korának egyik legjel-
legzetesebb írója és szónoka volt s neki, mint a
református barokk-ízlés egyik legtipikusabb kép-
viselőjének, helyet kell szorítanunk az irodalom-
történetben.



BAROKK DÁMA, ROKOKÓ HÖLGY,
BIEDERMEIER KISASSZONY....

Egy bizonyos koron túl, amikor már szűnni
kezd a hölgy varázsa, — nem objektíve a nőben,
hanem szubjektíve a férfiban, — ellenszenvessé,
sőt gyűlöltté válik sok olyan tulajdonsága a nő-
nek, amelyeket azelőtt angyalinak, csábosnak és
varázslatosnak láttunk s az őszülő halántékú, fá-
radt férfiú gyakran ugyanazzal a hevességgel
ostorozza a nők hibáit, amellyel azelőtt erényeit
magasztalta. «Az én koromban még a nők, —
mondja szigorúan összeráncolt homlokkal, —
még mások voltak, — de most hajh, hajh!» — s
szomorúan, lemondóan legyint hozzá, mint aki
teljesen és jóvátehetetlenül elkárhozottnak tekinti
a női nemet.

Így volt ez minden korban, amelyek har-
minc-negyven év alatt mindig megromlottak. És
minden kor feltétlenül megromlott és az öregedő,
vagy öreg uraknak minden korban erkölcsi pré-
dikációkat kellett tartaniok a nők hiúsága, ké-
nyeskedése, cifrálkodása, kacsintgatása, kacér-
kodása, arcfestése ellen, ami ellen pedig harminc-
negyven évvel azelőtt semmi kifogásuk nem volt.
Hogy felháborodik még a világi hiábavalóságok-
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tól távol élő Faludi Ferenc, pontosabban: Dorell
József jezsuita atya is az «Istenes jóságra és
szerencsés boldog életre szoktatott Nemes Asz-
szony»-ban a barokk-kor úri asszonya ellen,
aki lelkével nem törődve, csak a világi hiá-
bavalóságoknak él; reggel felkelvén, komornája
segítségével mindenek előtt a toalett-asztalhoz ül,
amely meg van rakva sűrű- és hajválasztó fésűk-
kel, vendéghajjal (parókával), hajporral (rizspor-
ral), pézsmaszelencékkel, szagokkal, essenciák-
kal, francia szappanokkal, függőkkel, nyakszo-
rító gyöngyökkel, gyűrűkkel, karperecekkel,
«reszketőkkel, seregével a foglaló és gombos tűcs-
kéknek», szépségtapaszokkal, gyolcs, búb, csipke
és egyéb készülékekkel. S öltözködés közben a
hölgy «egyet pihenik a párnás széken, mert más
izzasztó gond is vagyon még előtte».

Bizony szörnyű fáradalmat jelentett a nő
számára az öltözködés akkor is és jól esett közbe
egy kis pihenés. No és aztán jött a napi munka:
végigkóstolni a szakács különféle remekeléseit,
aztán kikocsikázni, végigjárni az árusboltokat,
bevásárolni az új ruháravalókat, napközben újra
meg újra átöltözni, estefelé végigjárni a barát-
nőket, meghallgatni a legújabb pletykákat, este
elmenni a «Comoediára» s utána táncba.

El kell szörnyűködnie a barokk-kor írójának
a női nem helytelen nevelése miatt is, aminek
következtében a leányok a «siető gyönyörűség-
hez szegezik szívüket s ebben helyheztetik derék
boldogságukat... Ezt lesik estig és virradatig s
csak a sol-la-re-mi-fa körül mennyországoskod-
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nak». Egyre csak muzsikálnak, «sőt a lépes méz-
hez hasonlítják azt a fülmulatást, amely kezdeti-

ben édes, de annak   szájában,   aki   sokat  zabál
benne, elkeseredik». Bizonyos, hogy ezek a «földi
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húrok pengése miatt, a másvilágon csaknem az
angyali muzsikából kiszorulnak».

Frivolitás volna a Nemes Asszony szerzőivel,
e szent életű egyházi férfiakkal szemben a szub-
jektív csalódások és kiábrándulások bármily for-
máját feltételezni e téren. Ami hibát, fogyatko-
zást, bűnt szóvátesznek a korukbeli asszonyok
és leányok ellen, — az a korukbeli öregurak ál-
talános panasza volt s az ő kialakult közvélemé-
nyüket öntötte művészi, irodalmi formába Dorell
József spanyol jezsuita s az ő művét dolgozta át
szép barokk magyar nyelven, a magyar nemesi
dámák okulására Faludi Ferenc magyar jezsuita.

A rokokó hölgy

«Aki nem élt 1789 előtt, az nem tudja, mily
szép az élet.» Állítólag Talleyrand mondta e sza-
vakat a játékos, folyton mulatozó, táncoló, vadá-
szó, gáláns kalandokat, csipkeszerűen kidolgo-
zott ékszereket, miniatűr-munkával díszített bú-
torokat, porcellánból készített apró nippeket,
szoborcsoportozatokat, lehelletszerű kézimunká-
kat, a szalon, vagy a pásztorélet idillikus jelene-
teit ábrázoló színes metszeteket, az elolvadóan
lágy hangulatú édeskés képeket kedvelő korszak-
ról. Annak, aki a nagyúri társasághoz tartozott,
szép álom volt az élete ebben a korszakban,
amelyből 1789-ben keserves volt a felébredés.
Könnyelmű korszaka volt ez Franciaországnak,
vidám, «vesztét érző» kor, amely szakítva elő-
ítélettel, erkölcsi szabályokkal, a múlatás, neve-
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tés, éle, muzsika, tánc és erotika örömeiben múlt
el. Casanova volt a szalonok eszményi férfi-
alakja, Voltaire volt a filozófusa, s így nem
csoda, ha a házasélet tisztaságán, mint ócska,
lomtárba került fogalmon a nagyúri társaságok-
ban mosolygott mindenki. A francia abbé, a sza-
lonok gyóntató atyja sem volt az az aszkéta, aki
más korszakokban s a kor híres asszonyai nem
a sokgyermekes, példás életű családanyák sorai-
ból kerültek ki, hanem a kitartott úri szeretők
soraiból. Hozzájuk intézték, nekik ajánlották a
költők verseiket s a kor nagy festői a társaság-
ból az ő arcképeiket örökítették meg vásznaikon.
A francia forradalom előtt Versailles-ban, — de
Európa többi udvaraiban is, — ez volt a gazdag
urak, az arisztokrácia élete, mialatt a nép keser-
ves testi munkával szerezte meg azt a pénzt, ami
e szórakozások fedezésére gazdáinak, s nyomo-
rult életük tengetésére önmaguknak kellett.

A francia rokokó megrajzolásához kényel-
mes, könnyű helyzetben van a krónikaíró. Annyi
napló, levelezés, memoár és a kor hangulatát, er-
kölcsi, művészeti viszonyait ábrázoló irodalmi
emlék maradt fönn ebből a korból, melyek a leg-
aprólékosabb részletezéssel adnak számot egy-
egy úri szalon életéről, fényűzéséről, a budoárok
kis szerelmi botrányairól, hogy a francia rokokó
rekonstruálása nem okoz nagy megerőltetést a
krónikásnak. A magyar rokokót azonban úgy
kell kihámoznunk a prédikátorok, testőrök, poé-
ták írásaiból, — ki kell fejtenünk a magyar ne-
mesi, táblabírói életből, amely — különösen vidé-
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ken, távol a nagyvárosoktól, talán évszázadokon
át alig-alig változtatott életformáin.

Magyarországra általában csak formáiban
jutott el a rokokó: úri kastélyok bútorberen-
dezése, az úri osztály öltözködése és hajviselete,
költők pásztorversei, idilljei s miniatűr-témákat
kedvelő egyéb rokokó-ízlésű versei (Faludi,
Ányos, Csokonai stb.), rokokó-ízlésű, csipkézett
díszítésű épületek, szalonok magyar porcellán
nippjei, — de rokokó szalonélet, ünnepelt kurti-
zánokkal és híres Casanovákkal nem volt. A há-
zasélet tiszta erkölcse sem rokokósodott el s nincs
rá adatunk, hogy akár Mária Terézia, akár a
szabad gondolkozó, nagy emlékezetű kalapos ki-
rályunk korában a polgári társadalom alkalmaz-
kodott volna a nyugati módihoz. A szabadabb
szellem terjedésének egyébként sokáig akadálya
volt a cenzúra is, amely erkölcstelen és frivol
dolgoknak könyvalakban való terjedését megaka-
dályozta, de a század vége felé már jelennek meg
anekdotás könyvek, amelyek a magyar irodalom-
ban azelőtt oly ritka trágár vagy erotikus törté-
neteket jegyeznek fel, megjelennek Gvadányi gá-
láns és obscén költeményei, amelyek meleg
fogadtatásra találtak s a hírlapok sem riadnak
vissza oly erotikus esetek közlésétől, amilyenek-
től azelőtt a ponyvát is megkímélte a magyar iro-
dalom.

Magyarország a XVIII. században más kö-
rülmények között élt, mint Franciaország. Ez a
század nálunk az újjászületés korszaka volt. E
századnak volt a feladata, hogy a török hódolt-
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ság, a kuruc-labanc háborúk után gazdasági s
művelődési téren talpraállítsa az országot. A szá-
zad elején, a háborúk és járványok után az or-
szág lakossága mindössze két és fél millióra
rúgott, nem volt munkáskéz, mely megművelje
a földet és földesurainknak az volt az egyik fő-
gondjuk, hogy embert, munkáskezeket szerezze-
nek földjeik megművelésére, amit nagy áldoza-
tok árán meg is valósítottak, külföldről csalogat-
ván be német, szerb, rutén stb. földműveseket. A
feltört ugar ontotta a termést s aki ebben a kor-
ban gazdaságával törődött, nagy jövedelmet biz-
tosíthatott magának. A francia forradalom szele
is eljutott hozzánk, de nem lehetett termékeny
talaja nálunk. Azt az idillikus könnyelműségű,
finomkodó, játékos korszakot, amely Francia-
országban, a nagy forradalmat megelőzte, —
hiába keresi a művelődéstörténész. Nálunk vol-
tak Voltaire-olvasók és fordítók, de nem volt
a kornak magyar Voltaireja, aki cinikus filo-
zófiájával könnyen átsegítette volna az urakat
és dámákat erkölcsi kételyeiken és akadályai-
kon, nem volt az az irodalom, amely a sza-
lonok parfőmös légköréből táplálkozott, nem
voltak ünnepelt kurtizánok és hírhedt nőcsábító
szalon-Casanovák. Egy kis pásztorköltészet, a
miniatűr-témák kedvelése az irodalomban, né-
hány bútor, művészi csecsebecse, épület, de leg-
biztosabban néhány erkölcstani munka mutatja,
hogy a gáláns rokokó divat hozzánk is eljutott.
Ezen erkölcstani munkák között a legjellem-
zőbb  Betleni   Hari  Péternek   «Egy a'  Teremtő-
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hez fel emelkedett elmének szabad gondolkodá-
sai, az az ollyan egynéhány levelek és elmélke-
dések, mellyekben a' Teremtőnek nagysága és
józan okosságának némelly fontos igazságai. . .
elé adatnak. (Bétsben Nyomtattatott a Tsászári
Királyi Süket-Némák Typografiájában, 1789.)
Azt várná címe után az olvasó, hogy valami fel-
világosodáskorabeli szabadgondolkodó, vagy sza-
badkőmíves írásával kerül itt szembe. Megnyug-
tatom. A szabadgondolkodások itt az ember hal-
hatatlanságára, a boldogság fundamentumára vo-
natkozó, erkölcsöket formáló, hasznosan gyönyör-
ködtető gondolatok összefoglalása, még pedig az
egyház tanításainak szigorú szem előtt tartásával,
de oly tiszta és oly színes, magyaros stílusban,
hogy keresni kell párját ebben a korszakban.
Filárétához és Filalétés-hez intézi erkölcsi tanítá-
sait, vagyis az Erény kedvelőjéhez és az Igazság
kedvelőjéhez. Ezekből az erkölcsi intésekből lát-
szik, hogy a rokokó erkölcseitől kellett óvni a
fiatalságot még 1789-ben, a francia forradalom
évében is.

«Örvendj én velem együtt szép Filáréta! —
írja Betleni Hari Péter. — Halhatatlanságra hi-
vattattunk mindnyájan. Azok a Te szép tün-
döklő szemeid nem a buja hunyorításokra; azok
a te piros orcádnak szép rózsái nem a fajtalanok-
nak gyönyörködtetésére; azok a te ajkaidnak ru-
bint jai nem a szemtelen csókokra; az a te egész
díszes termeted nem az erkölcstelenségre; és az
Te jeles Lelked nem a bűnöknek és zabolátlan
indulatoknak való szolgálásra, hanem mindezek
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sokkal nemesebb végre: a Virtusnak, a Halhatat-
lanságnak, és a Boldogságnak Barátságára ren-
deltettek. Nem halunk meg soha, Filáréta! és
még valaha együtt pihenünk a Halhatatlanság
gyönyörűségei között a Boldogságnak drágalátos
kebelébe.»

*

«Ti külső szépségtekkel kevélykedő, de fony-
nyadásra rendeltetett ábrázatok! Mi lesz végetek,
mit fuvalkodtok fel? Miért engeditek szépségte-
ket a bujaságtól megmocskoltatni ? Miért felejt-
keztek el boldogságtokról? Miért nem keresitek
a valóságos belső szépséget: mely a léleknek tö-
kéletességeiben, az értelemnek világosságában, a
Virtusban és az erkölcsnek jámborságában áll?
Hát csak azt a részeteket tápláljátok-e, amely
nemsokára széjjeloszlik és elenyészik: nem pedig
azt, amely által a plántáktól és az oktalan álla-
toktól megkülömböztettek vagytok, és amelyben
mindörökké megmaradtok? így tészitek-é hason-
lókká az ostoba barmokhoz magatokat; a midőn
ők is csak azért élnek, hogy egyenek, igyanak és
más kívánságaiknak eleget tegyenek; s még nem
is olyan szemtelenül és törvénytelenül, mint a
buja tűzzel gerjedező emberek ...»

*

Ah, elrepülnek az esztendők mi tőlünk! El-
fonnyadnak a szép orcáknak piros rózsái; meg-
hervadnak   és   elsárgulnak.   A   csiklandozó   vér
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megaluszik. A kövér tetemek megbüszhednek és
megrothadnak. A bujaságnak ez a most oly vir-
gonc, oly eleven szállásadója és a testi gyönyörű-
ségnek a gerjedező fészke egy ellenállhatatlan
büdösségnek fészkévé, a sírnak ételévé és az el-
rothasztó földnek kövérítőjévé lészen. Oh, te sze-
gény Lélek! Hát te mit csinálsz ekkor, ha te reád
semmi gondviselés nem volt? Ha megvettettél
minden te intéseiddel? Ha tápláltatásodra senki
sem ügyelt?

Oh, Filáréta! A te ifjúságodban vegyed gon-
dolóra ezeket.

*

Te néked pedig, oh, jelenlévő esztendő!
ajánlom e halhatatlanságra hivatott leányát az
örökkévalóságnak ... Teremj virágokat és jóillatú
füveket, mellyekből a Virtus és ennek testvére, a
szüzesség ő neki koszorút és jóillatú bokrétákat
kössenek. . . Ah, mikor ezeket magára öltözi,
melly semmik lesznek ő hozzá képest a pogá-
nyoknak minden képzelt Istenasszonyai: a Nim-
fák és a Gráciák; és a mai világnak minden Dá-
niái, akik tudniillik magokat a nem való érde-
mekkel nagyoknak tartják.

*

Íme, mégis kiderül, hogy a gáláns kor erköl-
csi szele itt is fújdogált a magyar ég alatt. Íme,
mégis volt valami a levegőben, valami bacillusa
a rokokó-erkölcsnek, ami ellen különösen az úri-
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leányokat és fiatalembereket idejében be kellett
oltani megfelelő erkölcsi oktatásokkal. Íme, egy
ilyen tudós férfiú is, mint Betleni Hari Péter
uram kétszáztizenhat nyomtatott oldalon keresz-
tül tart finom, mély és elmés erkölcsi prédikáció-
kat, melyeket nem kisebb nagyasszonynak ajánl,
mint «méltóságos R. Sz. B. Gróf Széki Teleki
Klára úr asszonynak; méltóságos R. Sz. B. Gróf
Vartenslében Vilhelm Generális és Feld-Mar-
schall-Lieutinánt Úr Ő Nagysága Élete' Kedves
Párjának, mint Ritka Kegyességű Pátrona Asz-
szonyának, ö Nagyságának», hogy e könyve tá-
mogatásával a «közönséges jót», a közerkölcsö-
ket előmozdítani segítségére volt...

Biedermeier-kisasszony

Lépjünk át néhány évtizedet. A pöffeszkedő,
cifrálkodó, folyton ünneplő, pazarló és a leg-
súlyosabb templomi prédikációkat is kiérdemlő
barokk-erkölcs világából lépjünk át a vissza-
vonuló, családi körében egyszerűen, cicomátlanul
élő polgári társadalomba, a biedermeier-korba,
amikor a hölgyek legalább külső életüket te-
kintve, kevesebb jogos erkölcsi prédikációt hív-
tak ki maguk ellen. És az előkelő, gazdag dáma
élete helyett lássuk a biedermeier-leányka vilá-
gát: hogyan élt, hogyan szórakozott, hogyan leve-
lezett, táncolt, mulatott és milyen úton-módon
mesterkedett azon, hogy álmainak valóraváltásá-
val beevezhessen a házasság boldog révébe.

A biedermeier leegyszerűsítettség volt min-
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denben: lakásban, bútorzatban és ruházatban.
A cifra, faragott, hajlított és agyondíszített búto-
rok helyett sima, egyenes vonalú szekrények, asz-
talok, székek díszítették a polgári lakást. Ez volt
az első «neue Sachlichkeit». A hajviselet az or-
mótlan nagy rizsporos paróka helyett simára fé-
sült, ágba fontán leeresztett, vagy a fejen körül-
csavart, koszorúba font, egyszerű frizura és a ru-
házat is sima, egyszerű és kevés díszítésű volt.
Nem maradt meg a polgári ízlés számára a ba-
rokk pöffeszkedő külsőségeiből semmi. De a
barokk cikornyás stílus helyett is egyszerűbb stí-
lus alakult ki.

A barokk-kor cifra, végeláthatatlan kacska-
ringós mondatai helyett egyszerű, könnyen ért-
hető mondatokban, de sokszor már keresett, csi-
nált új szókkal beszéltek és írtak az emberek.

Egy, még a szoros értelemben vett bieder-
meier-korban gyökerező, de csak 1855-ben meg-
jelent «Finom társalgó» című illemtan fogalmat
adhat arról, hogy milyen volt e kor társasági
életének az eszményi formája. Figyelmeztet, ki-
oktat, tanácsot ad minden társasági kérdésben,
mint a divatból csak most nemrégiben kiment
«Pesti művelt társalgó», amely húsz évvel ezelőtt
még vidéken a legkelendőbb könyvek közé tar-
tozott. Általános irányelve: tisztaság, rend, ízlés.
Ez a kötelező ruházatban, lakásberendezésben,
terítésnél. «A ruha nem annyira kitetsző (fel-
tűnő) és fényes (cifra), mint egyszerű s értékes
legyen.» «Minden feltűnőt s kirívót kerülnünk
kell, különösen pedig a színekbeni túlságos sok-
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féleséget és tarkaságot.» — «A társalgási termek-
nek kellemes fényű kivilágítása, a friss, szelíd s
jó illattal gyengén töltött lég, a legelső kényelem,
melyről a háziasszonynak gondoskodnia kell. . .
Semmi nyoma ne legyen a tisztátalanságnak és
rendetlenségnek. — Finom, ízletesen szövött fe-
hér damaszk-abrosz képezi az asztalterítéket. . .
Az ételek igen tisztán s gondosan készíttetnek
és ízletesen adatnak fel. .. Tisztaság, rend és íz-
lés sokszor sokban kipótolja a fényt s gazdagsá-
got ... Ne dicsekedjünk, ne játsszunk nagy és
fényes szerepet... Szemérem, szerénység, erköl-
csiség tűnjék ki tekintetünk, beszédünk s min-
den mozdulatunkból, ha a művelt hölgyvilágban
jó fogadtatásban akarunk részesülni. . . Hang-
versenyen előadás alatt tapsolni, valamin su-
sogni, vagy az általános csendet bármikép meg-
zavarni, illetlen ... Ne legyünk az első, ki éljen,
helyes, fölséges, bravó (ha hölgy játszik brava)
kiáltással kitör, mert könnyen azt a hiedelmet
költenék a hallgatóságban, hogy ingyenjegyet
kaptunk, azon hallgatag kéréssel, hogy tapsol-
junk ... »

A tisztaság, rend és ízlés hármasszabálya
kötelező tehát az egész életben, otthon, társaság-
ban, nyilvános helyeken, hangversenyen és szín-
házban.

A fiatalok délutáni és esti összejövetelén di-
vatban voltak a társasjátékok. Tizenöt ilyen fia-
talok számára való társasjátékot ismer a «Finom
társalgó», amelyek közül most hármat mutatunk
be olvasóinknak:
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A király sétál

A székek a szoba közepén hosszában úgy rakat-
nak  össze, hogy az egymás mellett ülők közül minde-
nik szomszédjával ellenkező irányba nézzen. A játék-
igazgató a király, vagy ha nő, királyné, a többiek el-
foglalják a székeket és különféle hivatalokat kapnak.
A szék eggyel kevesebb, mint ahányan játszanak. A
király elindul sétálni a székek körül és ezt mondja:
A király sétálni megy és magával viszi a minisztert;
ekkor felkel a miniszter és utánamegy, azután a király
szólít mást, pl. a pohárnokot és így tovább min-
den udvari hivatalnokát, míg mind utánamegy. Egy-
szerre a király kiáltja: «A király leült» és ekkor mind
helyet keres magának, aki nem kapott, az lesz az ud-
vari bohóc és zálogot ad.

Ámor vándorlása

A körben ülő társaság valamelyik tagja meg-
szólítja szomszédját: «Ámor jön». Az kérdezi: «Ho-
gyan jön?» A kérdezett a betűn kezdődő szóval felel
és tovább kérdez: «Hogyan jön?» A kérdés körül-
járván, mindenütt a betűs szóval kötelesek felelni, ki
egyet ismétel, vagy nem tud hamar felelni, zálogot
ad. Az a betűs felelet körüljárván, azután b, c, d, stb.
betűvel kezdődő feleletek követeltetnek.

Mufti comme ga

A mufti a kört képező musulmanok között áll-
ván, midőn e szót mondja: «Mufti», akkor az ő tag-
lejtését és állását az egész kör utánozza, ha pedig
valamely taglejtést vagy állást csinálván, e szavakai
mondja: «Comme ca», akkor egy sem mozdul; ha va-
laki elhibázva utánozza, az zálogot ad.

Ha a mufti mozgásainak elég különféleséget és
sajátszerűséget tud adni, a játék igen mulatságos.

Nem csoda, ha a tisztaság, rend és ízlés hár-



91

elveszti a fejét s halálosan és gyógyíthatatlanul
beleszeret ideáljába. Ezek után aztán — a bieder-
meier-korban igazán nem lehet más hátra, mint
az, hogy az ízlés kötelező szabályainak szem előtt
tartásával megkérje a leányka kezét.

A leánykérésnek ez lett volna az előírt for-
mulája:

«Oh mily rég és epedve vágytam e pillanat után,
melyben tanuk nélkül szólhatok önnel, drága kisasz-
szony! Keblem dagad, szívem hangosan dobog, érzem,
hogy e pillanat határoz jövőm felett és nem minden
félelem nélkül nyitom ajkaimat a kérésre, melynek
megadásától feltételeztetik éltem boldogsága. — De
miért is ne vallanám meg önnek, szép Vilma, hogy
első találkozásunk óta keblemben a legtisztább szere-
lem lángja lobog... Nem tartóztathatom magamat
tovább, hogy szívem tiszta hódolatát, lelkem gyöngéd-
ségét, egész jelen és jövőmet önnek, kedves Vilma,
lábaihoz lerakjam, mély megilletődéssel esedezvén,
boldogítson bájos kezével, legyen osztályosa, ékesí-
tője és édesítője éltemnek, melyet ezután csak önnek
szolgálatára és boldogítására fordítandók és mely ön
keze nélkül előttem kopár, kietlen és puszta leend.»

Nem nagyon hiszem, hogy az ifjú a sors-
döntő pillanat túlfeszült izgalmában képes volt e
szavalatot szórul-szóra így s az ízlés köteles sza-
bályainak némi áthágása nélkül elmondani, de a
biedermeier-illem így kívánta volna meg. Azt
sem hiszem, hogy a lányka pedig az alábbi szó-
noklatot minden lámpaláz nélkül el tudta volna
mondani. De az illemtan előírta számára ezt a
szöveget:

«Nem tagadhatom én sem, hogy tisztelt uraságod
társalgása nekem mindig igen sok élvezetet nyújtott
és   hogy   ön   iránt   megismerésem   óta   mindig   leg-
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nagyobb tiszteletet és rokonszenvet érzék; sokkal fon-
tosabb azonban e kérdés, melyre ön felhív, mintsem
hogy arra azonnal felelhetnék és szülőim iránti határ-
talan bizalmam és szeretetem is arra int, hogy mielőtt
elhatározó válaszomat nyilvánítanám, azoknak taná-
csát és megegyezését kérjem ki. Legyen szíves tehát
egyelőre megelégedni azon őszinte vallomásommal,
hogy szívem ön előnyei és érdemei iránt éppen nem
közönyös.»

*

A tisztaság, rend és ízlés korszakában így ír-
ták elő a női nebántsvirág érzékenységét a leg-
kevésbé sem sértő leánykérést. S ha a fiatalok
nem fogadták is meg szórul-szóra a «Finom tár-
salgó» szabályait, mindenesetre igyekeztek azon
a síkon és azon a határon belül maradni, ame-
lyet a «Finom társalgó» mutatott. Az eredmény
akkor is, — mint minden korban, — ugyanaz
volt: házasság. De a formák mások voltak, mert
tiszteletben tartották a tisztaság, rend és ízlés
hármas szabályát.



EGY BAROKK TISZTELETES ASSZONY

1715 december 15-én Kolozsvárott elhunyt
nemzetes Viczei Mária asszony, Szathmár Né-
methi Sámuel kolozsvári református professzor
felesége. «Szomorú férje» nemcsak a temetőkert-
ben állíttatott neki emléket, hanem kiadta azo-
kat a halotti beszédeket is, amelyeket temetésén
Soós Ferenc és Baczoni J. Máthé református
pap-tanárok tartottak, valamint azokat a halotti
verseket is, melyekkel «ez utolsó tisztességtételt
megékesítették tiszteletes professzorokhoz és az
idvezült asszonyhoz való kötelességek szerint
mind közönségesen a kolozsvári nemes reformá-
tus kollégiumnak tagjai, mind ott tanuló grófi,
úri, nemesi renden lévő ifjúság.»

Ki volt ez a tiszteletes asszony?
Ez, — olvassuk Baczoni J. Máthé prédiká-

ciójában, — amaz igazán valósággal nagy Atyá-
nak, Isten jobbkeze munkás férfiának, tiszteletes
tudós Szathmár Némethi Sámuel urunk életének
«kívánatos» párja, néhai nemzetes tiszteletes Vi-
czei Mária asszony. Ki is, Isten s a természet jó
dajkaságokból, nagy emlékezetű nemzetes szülék-
től e világra születtetek 1670. esztendő pünkösd
havának első napján: édesatyja révén néhai nem-
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zetes Viczei Péter uram, ki is e városban sok tisz-
tességes hivatalokat végre az akkori rend szerint
fő-hadnagyságot dicséretesen viselt, ki mind az
atyai, mind az anyai ágon régi híres familiából
származott el. Az atyai ágon nagy emlékezetű
érdemes jeles emberek voltának: Viczei Máté, Vi-
czei Tamás, Viczei Antal, Viczei Gáspár (kiknek
emlékezetes nevek és címerek a kolozsvári piac-so-
ronlévő nagy házaknak, mely házakat magoképít-
tettenek, kapukövein ma is kifaragva láttatnak) és
az öreg Viczei Péter, kinek fia volt az említett
Viczei Péter, a megholtnak édesatyja. Az anyai
ágon az említett édesatya származott a nagy em-
lékezető néhai nemzetes Jónás deák famíliájából,
néhai nemzetes Jónás Kata asszonytól. Édes-
anyja pedig e megholt jó asszonyunknak volt-
néhai nemzetes Szegedi Judith asszony is, kitől
kisded korától fogva a jóerkölcsökben és a leá-
nyi renden ékesítő dolgokban neveltetvén és még
akkor nemes elméjének jeleit kimutatván, ér-
démlette, hogy szüzessége virágjában házassági
szent szövetség által véle egyesüljön említett tisz-
telendő férje, Szathmár Némethi Sámuel urunk
1685 esztendő Szent György havának 10-ik nap-
ján. Kivel is a szent házasságnak rendi és tör-
vénye szerint való tiszta szent életet élt 30 esz-
tendőkig és nyolc hónapokig. És elvégre, mikor
ebben maga szoros és legkisebb dolgokra is ki-
terjedő gazdaasszonyi tisztét gyakorlaná, innen
származott (mint már mindnyájunknál tudva
vagyon) szomorú nagy esés által, szent András
bávának első napján, úgy mint mikor maga há-
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zának híjjáról azon grádicson, melyen azelőtt
sokszor járt, kezeiben terhet hozván, le akarna
szállani, lábai megcsuszamodván, terehvel tel-
jes kezeivel is nem tartózkodván, egyéb tagjai-
ban is, de kivált fejében megromolván, sok fáj-
dalmai után negyvenedik napon elesése után lel-
két megadá teremtőjének s megváltó Urának s
édes Jézusának 1715 esztendő karácsony havá-
nak 11-ik napján, éjjeli 10 és 11 óra között, éle-
tének 45-ik esztendejében és 9-ik hónapjában.

A halotti beszéd méltatja nemes virtusait,
igaz kegyességét, templombajárását, kitűnő tár-
salgási képességét, a szegények iránt való könyö-
rületességet, igaz nyájasságát, emberségét, mér-
tékletességét és jócselekedeteit.

Miután a prédikáló szónok elbúcsúztatja
minden hozzátartozójától, rokonától és ismerősé-
től, így fejezi be beszédét:

De nem vagyok én, jól esmérem, ennek jeles
virtusainak kibeszélésére elégséges. Álljon elő
ama nagy orátor, Salamon és mondja el ama so-
kaktól kívánt kevéstől érdemlett oratióját, mert
itt van helye: «erős, serény asszonyi állatot ki-
csoda találhat, mert ennek ára sokkal fellyül-
haladja a kárbunkulusokat. Bízik ahhoz az ő
férjének lelke, és annak marhája el nem fogy:
szorgalmatosan vigyáz az ő házára és a restség-
nek kenyerét nem eszi. Dicséri őtet az ő férje.
Dicsérik őtet a kapukban az ő cselekedetei.
Ámen».

A kinyomtatott prédikáció végén közli a ha-
lott asszony sírfeliratát, ily címen:
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Édes leányával egy sírbe temettetvén, afelett
faragott kövekből rakott monumentumra met-
szetett epitáphium:

Siralmas esetnek itt láthadd példáját,
Néhai nemzetes Viczei Máriát,
Némethi Sámuel életének párját,
Kivel jól élt harminc esztendők folyását.

Ki a kegyességnek világos tüköré,
Tiszta s jó erkölcsnek volt nemes cimere,
Az asszonyi rendnek disze s ékessége,
Gazdaasszonysággal messze terjedt hire.

Melyet akkoron is serénységgel űzvén
Grádicson jöttében véletlen leesvén,
Több tagjai felett fejét megsebhetvén,
Halállal végeze, negyven év eltelvén.

Ez esetrül balul ember ne Ítéljen,
De nézze, hogy élte volt tisztán s kegyesen,
Melynek vége lőtt is, ha ily reménytelen,
Jézus által lelke boldogult Istenben.

A prédikáció megható, mint általában a ha-
lotti prédikációk szoktak lenni, de a befejező
mondat, amelyet Baczoni Máthé professzor uram
a prédikáció, illetőleg az epitáfium után illeszt,
valahogy mégsem egészen találó egy olyan tisz-
teletes asszony nekrológja után, aki a padlásról
lejövet leesett a létráról és összetörte magát. Mert
ez a zárómondat így hangzik:

«Aki jól élt, rosszul meg nem halhat.»
Egy szent és példás életű tiszteletes asszony

nem is halhatott volna meg rosszabbul.
A két prédikáció után tizenhat oldalon ke-

resztül olvassuk azokat a verseket, amelyekben
Vitéz András úrfi, etimologista, Rétsei Sámuel ne-
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mes logikus, Gentsi György nemes logikus, Csebí
Pogány László nemes rhetor, Sztojka Sigmond
nemes rhetor, Váradi Sigmond nemes poéta,
Werder János szebeni nemes syntaxista, továbbá
gróf Széki Teleki Mihály promotus logicus, gróf
Széki Teleki Ádám syntaxista, Czegei Was Jó-
zsef úrfi syntaxista stb., stb. vesznek búcsút a
tiszteletes asszonytól. Haláltánc énekek ezek, el-
mélkedések a halálról, melynek órája bizonyta-
lan és dicsérik az elhunyt tiszteletes asszony eré-
nyeit. Wér Gáspár nemes poéta az elhunyt tisz-
teletes asszony nevében versel:

Krisztus beszédére hallgató Mária
Voltam s külsőképen serénykedő Mártha:
De immáron lőttem keseredett Mára
S véletlen jutottam szomorú órákra.
Amely Úr testemben adta volt lelkemet,
És aki megmérte minden lépésimet,
Ugyanannak tetszett világból éltemet
Kivenni,  s megadni  várt idvességemet.

Egy másik diák, Vizaknai B. György kolozs-
vári nemes poéta is első személyben búcsúztatja
a megboldogult tiszteletes asszonyt szintén a fér-
jétől. Ennek harmadik versszakát írjuk ide:

Ne sírj hát énértem, mert ha meggondolod,
Istentől jött reád e gonosz s gyámolod
Ő lészen tovább is, végre boldogságod,
Megadja, végezvén hív pályafutásod.

Nincsen e világban semmi állandóság, —
ebben minden dolog csak változandóság, —
világjava múló hiában valóság, — fogyatja em-
bernek éltét halandóság, — írja Rétsei Sámuel
nemes logikus.
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Nincsen bizonyosabb semmi az halálnál, —
bizonytalanabb nincs annak órájánál. — Mert
hogy meg kell halnunk, lásd meg a Dávidnál, —
De hogy mikor, miként, Isten titkában áll.

Tizenhat oldalon keresztül így megy egyik
verses elmélkedés a másik után a halálról és az
elmúlásról. Persze ez nemcsak tiszteletes asz-
szonynak dukál, hanem minden prédikációs ha-
lottnak s a barokk korban minden pap, aki teme-
tési beszédet mondott, egyúttal rendszerint poéta
is volt, aki a prózai elmélkedések után versben
is elbúcsúzott a halottól ő maga, valamint hozzá-
tartozói, rokonai, ismerősei, cselédsége, jobbá-
gyai nevében, sőt a leggyakrabban a halott nevé-
ben is elbúcsúzott ugyanezektől.

Ezek a halotti beszédek a temetés után hosz-
szabb-rövidebb idő múlva jelentek meg nyomta-
tásban s a család szétküldözte, mint ahogy ma a
gyászjelentéseket szokás, mindenkinek, akiket
illetett, sőt valószínűleg a vásári ponyván is ezt
árusították, minthogy a XVIII. század nemigen
bővelkedett egyéb épületes olvasmányokban. Bi-
zonyára a halál kérdése érdekelte a vásári közön-
séget mindennél jobban abban a korban is s aki
olvasni akart, vallásos műveken, temetési prédi-
kációkon kívül alig talált egyebet a vásári pony-
ván. Nincs bibliográfia arról, hogy hány ilyen
halotti prédikáció jelent meg a barokk korban a
XVII., XVIII. század folyamán, de számtalan sok
s ezeknek alapos filológiai áttekintése számos ér-
dekes történeti, irodalom- és művelődéstörténeti
adatot hozhatna napfényre.



EGY ILLUSZTRÁLT PROTESTÁNS
BAROKK KÖNYV

—  Az első magyar makáma —

A könyv, amelyről e cikkben szó lesz, a kö-
vetkező:

Liliomok voelgye mellyben a' Földi gyoe-
nyoerueségekhez szokott Ember, talál ugyan leg-
elébb-is kényes-kedoe lépéseit sértegetoe toevis-
sekre; de azonnal akad sebeit meg- is gyógyit-
ható drága hasznos fuevekre: ellenben a' Világi
kedvetlenségek koezt el-fáradt Elme, szedhet
minden lépésiben kellemetes virágokat; 's drága
illatokkal Lelkit meg-élesztoe Liliomokat. Az-az:
Oetven Sz. Elmélkedések stb. Nyomtattatott 1754.
Esztendőében stb.

A Liliomok völgyének szerzője, — mint az
előszóból kitűnik, — Gerhárd János német pro-
testáns egyházi író, «jénai evangélikus híres pro-
fesszor». Hogy ki a magyarra fordítója, illetőleg
átdolgozója, sem a címlapból, sem az ajánlásból
nem tűnik ki. Gulyás József egy. m. tanár, a
sárospataki ref. főiskola főkönyvtárnokának
közlése szerint Inczédi József, kinek e műve há-
rom kiadást ért el: 1745, 1754 és 1774, (Könyv-
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tári Szemle. Szerk. Asztalos Miklós. II. évf. 3. sz.
23. lap). Ajánló soraiban ezt írja:

Kegyes Olvasó!
IFjúságomtól fogva igen kedves úti társam-

nak szoktam vala tartani b. e. Gerhárd Jánosnak,
1639. Eszendoeben 55. Esztendoes korában meg-
holt. Jenai Evangyélikus hires Prófessornak egy
igen kisded formában nyomtattatott Szent Elmél-
kedéseit; soha én ezeket ugy elé nem vettem. ..
hogy.. . azonnal vigasztalást ne találtam volna
bennek . .. midoen éppen száz esztendeje vala
meg-irt Gerhárd János halálának, u. m. 1737.
esztendőében, és amidoen oe foeldi hivatalából
a mennyei nyugodalomra lépett, én pedig tsen-
des magános életemboel nyughatalan hivatal-
lal terheltettem, azon Elmélkedéseket Magyar-
nyelvre fordítottam. . . (dicséri a könyvet, majd
így folytatja) el-végzém ottan magamban, hogy
amindoen én-is gyarló életemnek 55. esztendeit
bé-toeltoettem, e munkátskát koezoenségessé te-
gyem; ujjabban azért meg-visgáltam, sok helye-
ken változtattam, hol ki-hagytam, hol pótoltam,
a bé-fejezoe szókat az egymással való meg-
egyezésre szabogattam, végre tiz szakaszokra
osztván, mindenik eloett egy egy képes példázat-
ban az utánna koevetkezoe oet Elmélkedés-béli
dolgokat summáson ki-ábrázoltam, roevid stró-
fátskákkal ugyan azokat meg-magyaráztam, és
a kellemetes formában nyomtatni adtam . . .
Írtam   1743.   Esztendőében,   Octob.   2. napján

(Aláírás nincs.)
Amint az ajánlásból kiderül, Inczédi József
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egészen különös stilisztikai játékot űzött a Lilio-
mok völgyével, oly stilisztikai játékot, amely a
magyar irodalomban előtte is, utánna is szokat-
lan volt: makamát írt, ami az araboknál, törö-
köknél, perzsáknál divatos forma volt ugyan, de
csak tréfás hangulatú írásokban, anekdotákban,
viccekben, — komoly hangulatú művekben azon-
ban soha. Badi' al-Zamán al-Hamadáni arab író,
az első makáma-sorozat szerkesztője (meghalt
1008-ban), de azóta más sem igen gondolta volna,
hogy ez a korcs műfaj, a rimes próza, összeegyez-
tethető áhítatos mű hangulatával. Arany János a
poloskáról írt makámát és e pimasz és gyűlölt
állatnak valóban megfelelő a makáma idétlen
hangulata: «Makámát írni — mint Abu Mohám -
med-Kazim Ben-Aíi Ben-Mohammed Ben-Ath-
man Hariri — nem tréfa dolog; — annyi, mint
repülni gyalog... — Mindazonáltal én megkísér-
tem, — úttörőnek bukni is érdem ... — No tehát
a csimaz vagy poloska — legyen lelkesedésem
pocka, — a tárgy legalább nem ócska ...» Arany
János játszott, tréfált a makamában, Gerhárd
János magyar átdolgozója azonban véres ko-
molysággal «szabogatta» «a befejező szókat az
egymással való meg-egyezésre».

A Liliomok völgye elejétől végig makáma.
Egy minden áron ujat akaró, mesterkedő barokk
írónak új formában való próbálkozása.

A XXXI. fejezetben, amely «Elmélkedés A'
Sátán kisérteteiroel» a szöveg a következőképen
hangzik:

Jaj a' Vigyázatlannak; Martalékja lesz Sá-
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tánnak. — Gondold-meg hue Lélek, melly igen
koernyuel vétettél minden veszedelmektoel;
mellyek származnak az oerdoegtoel; az Emberi
Nemzet meg-eskuedt ellenségitoel: olly ellenség
oe, kinek tartózkodás nélkuel van szemtelensége;
félelem nélkuel vakmeroesége; tsak nem meg-
goezhetetlen eroessége; titkos és igen tsalárd mes-
tersége; ezer intselkedésekkel rakva szinessége:
hartzolásában meg nem fáradható; minden-féle
ábrázatokra hamar változható: kueloemb bue-
noekre hamar rá vészen; osztán az Isten széke
eloett Prókátor ellened még Oe lészen: vádollya
az Istent az Embernek; a-meg esett Embert vi-
szont az Istennek: az Emberek koezt-is konkolyt
hint; haragra gyueloelségre keres sok szint. . .
(195. 1.)

. . . szarándok és bujdosó vagyok; rajtad ki-
vuel mint számkivetett az életben tsak nyavaly-
gok: de bizonyosan hiszek és reménylek; hogy a'
Testnek koetelei alól meg-szabadulván, tégedet
nem sokára szinroel szinre szemléllek.   (225. 1.)

... az Embernek maga igaz meg-tagadása;
a- Világi tisztességnek-is meg-utáíása: a' leg
foebb jót illeti minden tisztesség; a' foebb jó pe-
dig az Isteni Felség . . . (277. 1.)

. . . igy a' halál-is mellytoel a' Test irtózik;
a' szeretet által édes izuevé változik: mert eroes
a' szeretet mint a' halál; soet ercesebb-is annál.
(299. 1.)

A kor, amelyben élt, a keresett cifraság, ci-
kornyázás, mindent díszítés kora volt. A Lilio-
mok völgyének magyar átdolgozója, kora ízlésé-
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nek megfelelően szintén akart valami új, meg-
lepő cifrázatot s könyvének, prózai művének a
stílusát cifrázta fel — rímekkel, áhítata, protes-
táns alázata nem védte meg a világi hiúságtól;
— barokk ember volt, — aki szaporítani akarta a
cikornyát, a cifrázatot könyvének épületén.

Egy másik eszköze a közfigyelem felkelté-
sére az volt, hogy könyvét, a barokk-című Lilio-
mok völgyét, «melyben a földi gyönyörűségek-
hez szokott ember talál ugyan legalább is kényes-
kedő lépéseit sértegető tövisekre, de azonnal akad
sebeit meg is gyógyítható drága, hasznos fü-
vekre», amely tehát vigasztaló könyvecske, —
szimbolikus metszetekkel illusztrálta. A katho-
likus könyvekben a szentkép-illusztráció minden-
napi, szokott dolog volt. Protestáns áhítatos köny-
vek közt azonban ritkább volt az illusztrált.

S minthogy szentképeket mégsem tehetett
vigasztaló könyvecskéjébe, szimbolikus képeket
(rézmetszeteket) helyezett el benne. Hogy mit fe-
jeznek ki a szimbolikus képek, azt a képek alatt
levő verses képmagyarázatokból megtudjuk. Az
egyik kép alatt a következő vers olvasható:

6. kép. örömre vitetünk
Kert az Ecclésia,  Szent Lélek felette,
Fényes nap a Jésus ragyog környülőtte,
Drága illatozó virágokkal teli,
Tövis közt bujdoklót olaj ág tiszteli.

A kép: kőfallal körülvett barokk-kert, ba-
rokk-kapuval, belülről kúpalakúra nyírt fákkal
szegélyezve,   szabályos,   téglaalakú   virágágyak-
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kal, a kert előtt a legkülönbözőbb mozdulatok-
kal járó angyalokkal, a kert fölött lebegő ga-
lambbal: a Szentlélekkel s a felhős égen sugarait
árasztó, ember-arcú nappal.

9. kép. Erős a szeretet
Világot mint kevély Pávát meg utáltam,
Tövis koszorúmban mertőb jót találtam
Boldog egymáshoz hű pár galamb szerelme,
Vőlegény Jesusom, lelkem égedelme.

A kép: női alak, balján kiterjesztett farkú
páva, jobb oldalt egy faágon csókolódzó két ga-
lamb. A nő fején töviskorona.

A képeket ovális barokk ízlésű keretek ve-
szik körül. Az ovális keretek felső részén szalag
húzódik, a képnek megfelelő jelmondattal.

Összesen tíz kép van benne. Szimbolikus,
barokk képek, aminőkkel XVIII. századbeli pro-
testáns könyvekben már gyakran találkoztunk.

A könyvdíszek a Liliomok völgyében a ko-
lozsvári nyomda szokott fejlécei, záródíszei.

A Liliomok völgye jellegzetes protestáns ba-
rokk-könyv. Keresettsége, cifrálkodási törekvése,
barokk ízlése megnyilvánul mind a szöveg stílu-
sában, mind illusztrációiban. Külön nevezetes-
sége, hogy a makámát, a rímes prózát magyar
átdolgozója alkalmazta nálunk először, mégpedig
— ami egészen szokatlan — komoly, vallási tár-
gyú, áhítatos elmélkedésben.



GAZDAG MAGYAR NEMES EBÉDJE
1790-BEN

Nemes Horváth István uramnak úri házánál
úri vendégek gyülekeztek össze 1790-ben. De a
vendég úriemberek nemcsak nemesek voltak, ha-
nem tudósok is. Hogy csak a nevezetesebbeket
említsem, a szíves invitálásnak engedve, ide ko-
csikázott Pestről különböző forspontokon Kömlei
János uram, aki most nemrégiben fejezte be
«Szükségben segítő könyv»-ét, amelyet a magyar
nép számára írt és Stáhel bécsi és pesti könyv-
árusnak kiadásra már át is adott, megjelent Fá-
bián József úr, a veresberényi helvét confessiót
tartó eklézsiának lelkitanítója Veszprémből, —
szintén nagytudományú ember, aki éppúgy, mint
a vendéglátó házigazda, természettudományok-
kal foglalkozott s tizenhárom évvel később ki is
adott egy nagy munkát «Természeti tudomány a
köznépnek» címmel s azzal a célzattal, hogy a
babonaságot orvosolja és a köznép hitéből ki-
irtsa. Kömlei János, aki Stáhel bécsi és pesti
könyvárussal és kiadóval már jó barátságban
volt, a házigazda engedelmével meghívta Stáhel
urat is, mert hallotta, hogy itt lesz Gáti István

*) Rekonstrukció egykorú adatok alapján.
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uram is, akinek a «Természet históriája» című
munkája befejezéshez közeledik és szerette volna,
ha Gáti uram és Stáhel úr között barátságos üz-
leti megegyezés jönne létre a könyv kiadására
nézve. Azt már most elárulhatjuk, hogy a meg-
egyezés nem jött létre és Gáti István uram Wé-
ber Simon Péter pozsonyi könyvkiadóval kötötte
meg az üzletet s másodszor is ő adta ki a «Ter-
mészet históriája» című művét. Ide érkezett
Bécsből az erdélyi származású, de bécsi lakású,
Andrád Sámuel uram is, aki «Elmés anekdoták»
címen két kötetben kiadta a maga pompás anek-
dotáit, átnevette az életét s emiatt nem ért rá
pénzt keresni és nyomorúságban, keservesen
pusztult el, mint azóta a legtöbb magyar humo-
ristaíró.

A vendéglátó házigazda K. Horváth István
úr volt, aki később «tekintetes nemes Székes Fe-
hér Vármegyének» lett «nagy érdemekkel ékes-
kedő» viceispánja és a református egyház egyik
«főbb rangú assessora», aki később pártfogójává
is lett a tudós Fábián József uramnak.

Az asztalfőn tekintetes, nemes és vitézlő K.
Horváth István úr éltepárja ült, fején hófehér,
rizsporos parókával, kivágott ruhában. Tőle
jobbra és balra felváltva ültek díszes parókák-
ban és ünnepi öltözetben a vendég dámák és
urak, s az asztal vége felé a fiatalság. Fönn ko-
moly arccal hallgattak vagy beszélgettek, itt lenn
azonban vidám társalgás folyt s többet mosolyog-
tak gáláns udvarlás közben, mint hallgattak.

Már az asztalon párolgott a leves. Finom jó





108

tehénhúsleves sárgállott a levesestálakban. Jó
erős leves volt, mert nemcsak tehénhús főtt
benne, hanem konc is, meg tyúkfi is, meg rizs-
kása is. ízes is volt, mert tettek bele elegendő
petrezselyemgyökeret, eleven borsot néhány sze-
mecskét, továbbá néhány «malosa»-szőlőt, bor-
sot, gyömbért, sáfrányt is, — pontosan úgy,
ahogy a Jézus-társasági atyák nagyszombati col-
legiumának betűivel, 1763-ban nyomtatott. «Sza-
káts mesterségnek könyvetskéje» előírja

Mielőtt megízlelték volna a levest, egy kis
pohárka szíverősítőt hörpintettek s úgy indultak
neki az ebédnek.

Leves után a második fogás a kukrejtel volt,
ami tehénhúsból készült. Jó, nyársonsült tehén-
hús, melyet — miután a nyárson megsült, fel
kellett szeletelni apróra, aztán szépen fazékba
rakni, vereshagymát, zsályát és fehérkenyeret
metélni rá, aztán borral, ecettel le kellett önteni
s zacskóban fenyőmagot áztatni a levében. Hogy
ízletesebb legyen, még egy kis borsot, egy kis
gyömbért, egy kis sáfrányt kellett ráhinteni.

Ez után a fogás után indult meg a beszélge-
tés bátrabban. Mert erre már aztán igazán meg
kellett kóstolni a házigazda könnyű kenései bo-
rocskáját.

— úgy olvastam Mátyus István könyvében,
— szólalt meg Fábián József uram, — hogy
«idejükre nézve a borok között nagy különbség
tapasztaltatik. Mert amelyek még forrásban van-
nak, szelet, hasmenést, hastekerést, vérhast csi-
nálnak; vad mérges gőzökkel  (melyek sokakat,
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kik az oly pincékbe, ahol az ajtó bezárva, feles
borok forranak, hirtelen bementenek, helybe
megöltenek) a spunusokat az agyvelőben meg-
zavarják és gyakran háborút, sőt igen veszedel-
mes álmokat is okoznak. A jól megtisztult új bo-
rok az ó-boroknál spiritussal mindenkor gazda-
gabbak; és mivel a tartarus vagy savanyú só is
(mely időre elvékonyodik és ez nagy részin a
hordók oldalaira rakódik), ezekben éles és bőv;
csípősebb ízűek is. Innen az ó-boroknál a mi tes-
tünknek fibráit keményebben ösztönözik, jobban
erősítik és kevésbbé fárasztják; a vérben is na-
gyobb impetust csinálnak; vastagabb, de eleve-
nebb és tartósabb spiritusokat öntenek az
inakba; részegséget is nagyobbat és hosszabbat
okoznak. Melyekből megtetszik, hogy akikben a
test erős, nyers és minden belső obstrukcióktól
és sebektől tiszta, az agyvelő kemény, az inak
szárazok és erősek, azoknak új borok az ó-bo-
roknál hasznosabbak és egészségesebbek. Ellen-
ben az ó-borok, minthogy a gyakori forrás által
mind jobban-jobban megtisztulnak, vékonyulnak
és szelídülnek; a testnek szorosabb edényeit meg-
hatják, a vért inkább melegítik ... a láthatatlan
gőzt bővebben hajtják, a gyenge inakat szebben
erősítik, a spasmusokat és nyilallásokat jobban
oltják; a belső részeket kiesebben enyhítik, az
emésztést hatalmasabban segítik, ... a testet na-
gyobb mértékben szárasztják, megolvasztván
annak mintegy nyálas kövérségeit. Innen az erőt-
len, beteges, hideg és nedves temperamentumú,
széllel,   obstructiókkal,   nyilallásokkal   küzködő
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személyeknek, az asszonyoknak és vén emberek-
nek, az új bornál sokkal egészségesebbek».

A vendégek kissé unták ezt az előadást, de
meghallgatták.

A következő fogás káposzta volt, kolozsvári
módon, amelynek készítését a nagyszombati sza-
kácskönyv így írta elő; «Végy szép rózsás ká-
posztát, azt szép vékonyra aprítsd meg, azonban
egy fazékba egy kövér tyúkot, vagy pediglen egy
fél ludat, kövér szalonnával forrald fel, abárold
meg: és a káposztával tedd fel, borsot beléje, az
az egy rendet el-rakván borsold meg, más rendet
hasonló képpen és jól főzd meg: bort is tégy belé,
a mennyi elég, hogy jobb ízű legyen és mikor fel-
adod, borsold meg.»

Nagyon ízlett a kolozsvári módon készült
káposzta, különösen Andrád Sámuel uramnak,
akinek a foga az utóbbi években, amióta az írói
becsvágy székelyföldről Bécsbe vitte, a magyar
írók és tudósok Mekkájába, nem igen kopott
benne. Eszébe is jutott mindjárt egy pár jó szé-
kely anekdota, de nem merte elmondani, mert
kényes dámák és fiatal kisasszonykák is ültek
az asztalnál. De mert a bor, mit nagyon szeretett
és sűrűn kóstolgatott, nagyon felbátorította már,
megszólalt és elmondotta a Schola Salernitana
két sorát a káposztáról:

A káposzta szorít, de jól készült leve lágyít,
Ha veszed egymásra, hasadat indítja folyásra.

Azt hitte, hogy ezzel nem követett el hibát,
de az utána következő síri csend és a háziasz-
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szony szigorú, komor tekintete hamarosan meg
győzte őt az  ellenkezőjéről.   Gáti István uram,
hogy jóvá tegye   Andrád   Sámuel   hibáját,   fel-
emelte poharát s elszavalta a bor jótulajdonsá-
gairól szóló salernumi rigmust:

Bort vékony volta, szaga, színe vagy íze próbálja.
Ez ötre vigyázz, ha te jó bort inni kívánsz:
Legyen erős, friss, hűvös, jószagú és tiszta.
Édes ízű borral, ha fehér lesz, élsz te haszonnal.
Hogyha    vörös    borral    terheled    meg
gyomrod,

azonnal
Romlást torkodnak, akadást okozol magadnak.
Erre aztán már muszáj volt ráduplázni:
Ha sok bort ittál és terhet te fejednek okoztál,
Jó bort reggel igyál, friss voltod helyre viszont áll.

Vidám pohárcsengés zendült e vers nyomán
s utána — míg ittak, — pillanatra csönd lett,
csak a helybeli rektor, aki nagyétű, nagyitú
ember volt, nem tudta némán lenyelni a bort.
Akkorát kortyogott a torka, hogy lopva őkeme
nem igen tudott volna senki háta megett lenyelni
egy pohár italt, legfeljebb, ha süket ember háta
megett próbálkozott volna.

De hallga csak! — a szomszéd szobából
vidám muzsikaszó hallszik.

— Megjöttek a zsidók, — mondja a házi-
gazda szomszédjának.

S valóban, a nyitott ajtón keresztül látni is
őket. Buzgón rángatták a vonót s meg kell adni,
hogy igen illedelmes szép muzsika szállt ki szer-
számaikból. (Mert ebben a korban, a XVIII. szá-
zadban, úriember a «zsidó muzsikusok» nótája
mellett mulatozott. Csokonai «Dorottya»-jában is
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zsidó  muzsikusok   mulattatták   a   dámákat   far-
sangban) .

— Tudnék én egy elmés anekdotát a zsidó
muzsikusokról, — szólalt meg Andrád Sámuel,
de a háziasszony szigorú pillantásától rögtön
benne akadt a szó. Horváth István vicispán úr
azonban bátorítva tekintett felé s csak ennyit
mondott:

— El ne felejtse, Andrád uram, amit mon-
dani akart. Ebéd után a pipatoriumban nem lesz
unalmas meghallgatnunk. — S nagyot hahotá-
zott, mint aki előre tudja, hogy Andrád uram
igen elmés és csiklandós anekdotákat fog mon-
dani a zsidó cigányokkal kapcsolatban.

A kolozsvári káposzta egy kissé megnyomta
a vendégek becses bendőjét, ennek következtében
a következő fogásnál gondoskodtak a gyomor
pihentetéséről. Pikadát szolgáltak föl a cseléd-
leányzók, nagy cintálakon hozván elő az ínycsik-
landó, gyomorgyógyító eledelt. A pikáda tudni-
illik tyúkhúsból készült. Igaz ugyan, hogy szép
kövér tyúkhúsból, amelyet disznó, vagy berbécs-
hússal együtt nyárson sütöttek meg, aztán a
nyársról levont disznó, vagy berbécshúst össze-
vagdalták a tyúk mellehúsával, összekeverték
petrezselyemmel és majorannával, aztán ezt a
vagdalékot ráhintették a sült tyúkra, aztán az
egészet leöntötték tehénhúslével, citrommal, ecet-
tel, borral, tetejére citromkarikákat raktak,
gyömbért, borsot, szerecsendióvirágot hintettek
rá s aztán az egészet együtt még egyszer felfőz-
ték.  Akinek  gyenge gyomra  volt,  az pikádával
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kúrálta magát és sokan dicsekedtek vele, hogy
meg is gyógyultak tőle.

Jött aztán még mustos pecsenye, cseh rán-
tott, bába-fánk, gomolya és gyümölcs. Jó sokáig
tartott az ebéd, mert sokat diskuráltak közbe, s
egy-egy nótánál el is hallgattak, hogy a zsidó
cigányok muzsikáján andalogjanak.

Sok mindenről szó esett ebéd közben. A
magyar nyelvnek jogaiba léptetéséről, a magyar
ruha divatbahozásáról, a magyar literatúra fel-
virágoztatásáról, új könyvek kiadásáról, amikről
az 1790,-i «Hadi és más nevezetes történetek»
igen részletes tudósításokat és buzgó serkentése-
ket közölt. Az egész diskurzust nem írhatjuk itt
le, de egy-egy ellesett, összefüggő történetet
mégis megpróbáltunk lejegyezni.

A kutyákról esvén szó, Gáti István uram a
következő érdekes történetet elevenítette föl:

Az ebek az elefánt után az oktalan állatok
között a legtaníthatóbbak. Ezek között is első-
sorban azok, amelyeknek a nyelve alja fekete.
Csodálatos dolog az, amit másokkal együtt én is
láttam 1767-ben Tepén, Debrecen mellett, egy
Bernát nevezetű iskola-mesternek Sfinksz nevű
kutyájában. Ez gazdájának csupa szóval való
parancsára, ha muzsikáltak, két lábon táncolt és
ha azt mondta: három a tánc, a három előtt abba
nem merte hagyni, de ha nem mondta, egy tánc
után leült. A sertéseket az ólból kibocsátotta, és
ha elmaradtak a nyájtól, egészen addig hajtotta
őket, míg a nyájhoz nem értek. Este behajtotta
a sertéseket az udvarról az ólba. Ha látogató jött
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a házba, parancsszóra kinyitotta előtte az ajtót,
vagy bezárta. «Könyvet, paputsot, pipát, kést az
idegen ember kezéből ki-vette minden mutatás
nélkül.» A legvajasabb kalácsot is kitette a szájá-
ból, ha azt mondták, hogy vénasszony sütötte.
De ha «ellenkezőt mondottak», felvette és meg-
ette. A kérdésre vagy tagadva, vagy «állatáské-
pen» ümgetésével különböző módon felelt. Urá-
nak elhagyott jószága után két mérföldig is el-
ment, azt felkereste és ha feltalálta, örömmel
visszahozta; ha nem, nagy szomorúan tért vissza.
A parancsszóra gazdája háta megé állott, a szék
karjára tévén két lábát, tányért kivitt, behozott.
«Tőlem is, — mondta Gáti István, — a paputsot,
kalamárist, könyvet egy néhányszor elvitte, de
minden indulat nélkül, tsupa beszédre. Egy szó-
val benne hihetetlen dolgokat láttam.»

Udvari pletyka is szóba került. Andrád
Sámuel uram hozta a hírt, s aztán az újság is
megírta a következő hiteles pletykát, ugyanezek-
kel a szavakkal:

Ferenc főherceg kedves hitvesével, Erzsébet
főhercegasszonnyal együtt, friss egészségben
vannak. Gyakran megjelennek a Redutban. Maga
a főherceg szokott táncolni is; de a hercegasz-
szony alkalmazza magát a mostani körülményei-
hez, melyek nem engedik meg neki a táncot. Nem
messze van t. i. a kívánatos idő, melyben elnyeri
ez a szép, okos és jószívű hercegasszony az anyai
édes nevezetet. Amióta teherbe esése nyilván-
valóvá lett, egynéhányszor nyitottak rajta eret.
Az első szerencsés érvágásért száz aranyat kapott
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az érvágó jutalmul. Már előre találgatják, hogy
vájjon herceggel fogja-e szaporítani az ausztriai
Házat, vagy hercegasszonnyal. A találgatás sza-
bad dolog az efélékben. Mi a világra jövendő
magzatot egy szép kis hercegasszonynak talál-
juk. Mit kívánnánk, az már más kérdés.

A «Hadi történetek» legutolsó számában
különös történetről tudósítanak, — szólalt meg
Fábián József uram. — Azt írják, hogy midőn
a nagy Laudon unokáját el akarták temettetni,
elfelejtettek neki sírt ásni s már ki is vitték, hát
akkor veszik észre, hogy nincs hova temetni a
halottat. Vissza nem akarták vinni a halottat,
míg pedig a fagyos földben új sír készülhetett
volna, addig bajos lett volna fázlakodni; tehát
nem sokat ceremóniáztak a dologgal, hanem ép-
pen az előtt való nap temették egy szegény meg-
élemedett asszonyt. Annak felbontották a sírját,
amellé helyezik el az ifjú Laudont — és össze-
házasítják egy olyan menyasszonnyal, kivel a
síron innen, nem foghatott kezet.

Éppen ezen temetés alkalmával keresi egy
generális a pikszisét és nem találja. Csak hirte-
len reáfogja egy közemberre, hogy ennek kellett
a pikszist elidegenítenie. Ez szegény szabadkozik
és felhozza, ártatlanságának próbájául, hogy őt
eddig sem kapták még meg semmiben s kéri,
hogy ne szégyenítsék meg. De nem volt kérésé-
nek semmi haszna. Megmotozták a közembert s
nála semmit sem találtak, s ugyanezért ő elég-
tételt kívánt. Ekkor jut eszébe a generálisnak,
hogy az inasnál lévő köpenyében kell lenni a
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pikszisnek: aminthogy ott meg is találtatott. Lát-
ván a megbántott közember, hogy megkerült a
kár, még annyival inkább sürgette már most be-
csülete sérelméért az elégtételt, mint azelőtt. A
generális vetett neki egy máriást. Ítélje meg az
egész világ, hogy elegendő elégtétel lehetett-e ez,
Én nem hiszem, hogy magyar lett volna a gene-
rális.

Nagyon csóválták rajta a fejüket és nagyot
hallgattak rá. Minek beszéltek volna? Úgyis egy
véleményen voltak e kérdésben valamennyien.

De megfagyott a vér mindnyájuk ereiben,
amikor Gáti István uram elővett egy írást a zse-
béből, amellyel a parasztokat akarták fellázítani
Hóráék s amelyet falukon újra osztogattak: Az
írás eképpen szólott:
Parasztok Decretuma a Hóra háborúban

Melly találtatott Zemplén Vármegye Liszka
és Tartzal nevezetű helységekben.

Oh eleitől fogva sok kínt látott Parasztok!
Halljátok meg, mondok, könyörüljünk magun-
kon, midőn látjuk, hogy az Urak iga vonó bar-
moká akarnak tenni-e. Akarják még azt is, hogy
kutya, disznó vérrel, a mi zsírunk egy betsbe lé-
gyen, tsak jó kedvekből is kínozhassanak, ver-
hessenek s mégis ölhessenek bennünket, — mert
azt mondják, hogy nagy pénzekbe vagyunk mint
a Disznójok, s úgy bánhatnak velünk, mint a
Disznókkal, — ha akarnak el adhatnak, ha akar-
nak megölhetnek mint a Disznót. — A Királyt is
akarják úgy tenni, hogy mi rajtunk ezt nékiek
meg engedje, s a Király arra megesküdjék hogy



117

ebben őket meg nem háborittya — Fel végyük é
magunkra a Barom igát, hogy minden héten hat
nap toljuk az urak jármát? Hát Disznók
vagyunké? hogy tsak ennyi betsületünk légyen,
mint a Disznóknak — Hát nem ember vérünk
van? hogy tsak maga mulatságából is valaki ki
onthassa? — Hát nem a mi fÍjainkból áll é a ka-
tonaság, kik a Királynak híven szolgálnak —
nem mi tártjuké a Királyt és az ő katonáit,
s ezért nem érdemeljüké hogy az országban lé-
gyen egy teleketskéje kinek kinek közöttünk?

Igazán Szamártól és Disznó Anyától szület-
tettünk volna még a Kutya is igy ugatna ben-
nünket, — Bolond a Paraszt ember, és a Béka
nemesebb teremtett állat volna mi magunknál?

Rajta hát egész Parasztság! Könyörülj ma-
gadon, emeld fel botodot, vasvilládot, lándzsádot,
a kegyetlen ingyen élő, ország pusztító, királyt
lopó Urak ellen egyező szívvel szájjal kiáltsad:
— 1-ször 2-k Joseff császárunk és Királyunk
minden rendelései mellett meg állunk, abból még
egy hajszálnit is el törleni nem akarunk, nem
engedünk, mind Szentek igazak, hasznosak valá-
nak, mintha az Isten mondotta volna nekie azo-
kat, és valaki bánt vagy szólis ellenek, egyszeribe
öld meg, mert ez így meg érdemli, hogy meg-
hallyon — 2-or Minden Földes Úr udvarából,
minden Paraszt tseléd, Szakáts, Inas, Kotsis —
Béres, Darabont sat. egy hét alatt kitakarodjék
— a Földes Úr is maga ne továbbítsa, ha nem ki
küldje — külömben ebben az egész helységben
lakó Parasztok a Földes Urat egész háza népes-
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től kontzollyák fel — az ollyan Paraszt lév nyaló
tselédeket pedig rakásra kötözzék, mint régen a
Boszorkányokat elevenen égessék meg — és a
mely helységbeli Parasztok ezt nem mi vélnék,
észre sem veszik, mikor rajok rohannak s még
gyermekeiket is fel kontzolyák az ilyen veszni
szerető Parasztnak. — 3-szor a Fő Ispánok, V.
Ispánok — Szolga Bírák, satöbbi mint hogy
tisztségeket folytattak, Tisztségeknek még tsak
nevét se visellyék — külömben magok lesznek
magok veszedelmeknek okai. — ördög Anyától
születtetett lév nyaló Hajdúk Ti is haza menjetek
— Parasztok vagytok, ti a Parasztokkal tartsa-
tok, mert ha nem, lábbal akasztunk fel benne-
teket, — és mindenik eleibe hét-hét Urat fogunk
állítani, — kik harapófogóval fogják rólatok a
húst le szedni. — 4 szer Élete veszedelme alatt
a dolgára egy Paraszt se mennyen ha hajtani
akarják, ölje meg aztis — ha nem bír véle a több
Parasztság legyen segítségül. — Külömbben ahol
.... szívű Parasztok találtatnak, elvesztjük azo-
kat. Telekről földes Urat többé nem szolgálunk,
hanem mint más országban tsak a királyt szol-
gáljuk és neki adózunk — 5. A végre Királynak
azt válasszuk aki ellen rebelláltak — a Jósef
igasságáért, akinek attyát, annyát, minden nem-
zetségét üldözték — a törvény nélkül élő Neme-
sek — t. i. Kedves Jozseff Urunk öttsét. 2k Péter
Leopoldot. — Éljen 2k Péter Leopold, Magyar-
Ország Királya, ez a Király, nem a kit nemes
Uraimék akarnak — meg mutatjuk azért — 6-or
Minden helységbeli Parasztok Kürtje és Zászlója
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légyen fekete Bagariából veres Pántlikával
szegve — a Zászló közepére egy Papiros
ragasztva melyen ez az írás légyen: felséges 2k
Leopold a mi császárunk és a Helységnek neveis
ott légyen, s mihelyt legkisebb eset esik v. halla-
tik az egész országban, minden helységben min-
den Paraszt, a ki tsak talpra alhat, egy szeriben
ki álljon fegyveresen, — fújjon kürtöt, emeljen
zászlót, menjen a Mezőkre — vágjon Marhát
húzzon hordót, egyék, igyék — Kontzolja az
Urakat az egész országban mit félünk a katona-
ságtól? semmit sem mert a mi fiainkból áll. Fel-
séges Leopoldus nem bánt, mert mi nem vétet-
tünk, hanem a nemesség; hát a nemesektől fé-
lünk? még mondani is rút, aljunk keményen,
mint a kőfal — hívjuk segítségül az Isten nevét,
ki szabadit a nagy nyomorúságból. Miben kü-
lömbözünk — a Paraszt és Jobbágy emberek?
ebben hogy a Jobbágyokat az Urak kínozzák és
gyötrik a Szabad Paraszt embereket mind az
Urak mind a Jobbágyok. N. b. Didra pedig, hogy
már ne légyen szükséges, mert most van Kirá-
lyunk — külömben pedig, ha fog lenni hirünkel
légyen, mert majd mi teszünk ha nem ideshaza
Didrát, ki soha sem volt külömb Didra — tsak
az mennyen Didrára a ki a Királyt tartani
akarja. (így!)

7 Nemes Uraimék, hogy a mi Josefünk meg-
nem engedte a Parasztokat húzni, vonni, kínozni,
ölni a természet ellenis, hogy megmutatta, hogy
nemes uraimék nem olyan Szentek, amint a Tör-
vény Könyvök tartja, hogy a Tömlötz nem tsak
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a Parasztoké volna, hanem a kegyelmeteké is, és
meg érdemlik azt, azért felette le motskolták —
Mi pedig adjuk meg méltó ditséretét az ország-
ban lévő 52 Vármegyék szerint 52 Márvány osz-
lopokat emeljünk méltó dítséretül emlékezetére
— Míg pedig az lenne minden helységbéli Parasz-
tok a helységiken emeljenek fa oszlopot, mellyre
ragasszanak Pappirosat illyen írással: — a meg
halt 2 Josef dítséretére emeltetet oszlop. — Kü-
lömben ha valamellyik helység béli Parasztok
ollyan.... szivűek volnának hogy eztet tsele-
kedni nem mérnék az ollyan Parasztokból 2
Josef dítséretére a helységnek végin mikor észre
sem veszik halmot fognak rakni. — 8 Más oszlo-
pot emeljenek a 2 Josef oszlopának éppen mel-
lette, melyen ezen írás légyen: Felséges Péter
Leopold M. Ország Királlyá. — Királyunk és
Atyánk vágja ki a két oszlopot akárki, — bár
lássa — Dátum M. ország 1790 ben.

Ezen Currentalist mindenfelé vigyétek, hogy
a szegény sok kínt látott maga nyomorúságán
kesergő Parasztság tudja magát mihez tartani —
egy szívvel az országban, ne féljünk, ha akarod
tudni ezt többen írtuk mint 800 Parasztok —
tituláld — Parasztok Decretuma — Vidd
a Paraszt Bírónak az olvassa el Parasztok előtt,
küldje faluról falura Bétsig.

Síri csendben hallgatta végig az egész tár-
saság a hosszú felolvasást, amelyből megtudták,
mily rettenetes veszedelemben forogtak és hogy
mily szerencse rájuk nézve, hogy a parasztláza-
dás nem terjedt át ide a  Dunántúlra is.  Abba
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maradt erre az időre a fiatalok tréfálkozása is s
amikor végetért a felolvasás, a zsidócigányok
sem húztak a végén tusst. A jobbágyság helyzete
nem volt könnyű abban az időben s ha a fellází-
tott parasztságnak sikerült volna a katonaságot
is megszereznie, nagy veszedelemben forgott
volna az egész nemesség és polgárság.

Gáti uram alaposan elrontotta a jó hangu-
latot. Igazságtalannak találták a vádakat, hiszen
éppen abban a korban, amelyben ők éltek, a fel-
világosodás korában a jobbágyság felszabadítása
érdekében egyre erősebb hangok hallatszottak s
a jobbágyság helyzete Magyarországon lényege-
sen javult.

Kár volt előhozni ezt a témát!
Ezzel vége is az ebédnek s az urak a

dohányzóba vonultak, ahol szabadon beszélget-
hettek politikáról s egyéb komoly és haszonta-
lan dolgokról, a dámák és a fiatalok pedig a
vendégszobába sétáltak át s a zsidó muzsikusok
hangja mellett andalogva mulattak tovább.



NAGYBÖJTI VACSORA SZIGORÜ
PRÉDIKÁCIÓVAL 1790-BEN

A csontjai megtelnek ifjúságának vétkeivel
és nemsokára vele együtt a porban alusznak, —
sóhajtotta a nagyszakállú Páter Hermolaus, a
«Kaputzinusok» Szerzetéből való Pap és Bétsben
a «Nemes Magyar Nemzetnek Prédikátora», aki
— bár a kalapos király a szerzetesrendeket fel-
oszlatta, így írta ki nevét a Boldog Halálra el-
készítő Imádságok című 1789-ben megjelent
könyvére.

A szomszéd teremből fuldokolva, levegő után
kapkodva tántorgott ki egy fehérparókás, térd-
nadrágos, lilafrakkos úr, aki — bármennyire
igyekezett is fiatalnak és hódítónak látszani, már
nem volt az, mert az idő, ez a fáradhatatlan örök
malom megőrölte már testének és lelkének erejét.

— Üljön le ide közénk, öregekhez, — szólt
szelíden Páter Hermolaus. — Itt van már kigyel-
mednek a helye köztünk, nem a táncosnék közt.

Az öreg gavallér leroskadt az asztal mellé,
ahol az öreg házigazdán, nemes Horváth Kele-
men uramon kívül Páter Hermolaus, továbbá
Szikszai György, «egykor magánosságban mun-
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kálkodó, most pedig Debretzeni egyik prédiká-
tor», és Bethleni Hari Péter, gróf Vartenslében
Vilhelm generális gyermekeinek nevelője üldö-
gélt, néhány olyan úr társaságában, kiknek nevét
nem örökítette meg a történelem. Nagy békesség-
ben, vacsora utáni hangulatban fogyasztották az
«öregek tejét». A hitvitázások kora elmúlt, a tü-
relmi rendelet békességet jelentett a papok között
is, ami annál könnyebben ment, mert a papokra
rossz idők jártak II. József császár korában. A
pompás böjti vacsora után csöndes pipaszó és
pataki szomorodni mellett beszélték meg az or-
szág dolgait.

A vacsora bőjtös volt, de senki sem maradt
mellette éhen. Még Szikszai György nagytiszte-
letű uram is meg volt vele elégedve, pedig az ő
vallása nem tiltja a böjtöt. Dehát a böjti eledele-
ket is el lehet fogyasztani, különösen, ha ily
kitűnő konyhán s a nagyszombati híres szakács-
könyv receptjei alapján készültek. Már nemcsak
túl a Dunán volt minden úri háztartásnak a
konyhai bibliája a «Szakáts Mesterségnek Köny-
vetskéje», melyet «Az Academia Jesus Társaság-
béli Collegiumnak betűivel» 1763-ban nyomtattak
ki. Átkerült már ez onnan a Tiszántúlra, a kálvi-
nisták Rómájába is.

Nagyszerű fekete hallevessel kezdődött a va-
csora, amelyet így kellett készíteni:

«A halat tisztítsd meg, ha új, sózd be, hadd
álljon sóban, míg a levét készíted, azonban szép
vékonyan piríts kenyeret jó feketén, azt hányd
vízbe, hogy vonja ki a pergelt szagát. Onnan ki-
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vévén, tedd egy csuporba, abba vizet, bort, ece-
tet, főzd meg jól, szitán verd által jó sűrűn és
almát metélvén és hagymát, mézben rántsd meg,
egy kevés dióbéllel együtt és a halat szépen ki-
mosván, tedd fel véle, főzd meg jól, amint illik.
Abba bors, gyömbér, szegfű, só, méz, hogy jó
édes légyen és jó melegen add fel.»

A fekete halleves után szömörcsök-gomba
következett, aminek elkészítését a Szakáts Mes-
terségnek Könyvetskéje így írta elő:

«Egy csuporba tégy rizskását, metélt petre-
zselyemlevéllel együtt, főzd meg jól; ez meglévén,
a gombát mosd meg és töltsd meg véle, és a levét
öntsd a gombára, abba petrezselyemlevelet, főzd
meg jól: bors, gyömbér belé, ecetet is és savát
megadván, jó melegen add fel.»

Ezután káposzta következett ikrával. Ennek
elkészítési módja a következő volt:

«A sós káposztát elsőben meg kell főzni,
mintegy félig, és az ikrát is elsőben fonnyaszd
meg. Azután mindenikről a levét szűrd le, de a
káposztalevet tedd jó helyre: azután az ikrát
mosd meg és a káposztával elegyítsd össze, bor-
sold meg, sáfránozd meg és a káposztalével, me-
lyet leszűrtél, ereszd fel.» — Sült hal következett
ezután, süllő és kecsege, amelyet meg kellett
sütni «annak rendi szerint*, olajos lencse volt
hozzá a garnirung, jó hagymásan, felyül olajban
kirántott kenyérkockákkal volt megtrágyázva és
rántott hagyma, amit először kissé megfőztek s
aztán forró vajban rántottak ki. — Lőnye volt az
utolsó fogás, ami így volt készítendő:
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«Csinálj perecet és azt eltördelvén, áztasd
mézes vízben, onnan kivévén, rakd tálba és a
mézes vízből is tölts reá és törött mákkal. . .
hintsd meg és vidd az asztalra.»

A vacsora — mint látjuk — igen egyszerű
böjti vacsora volt, de a házilag készült sör kitű-
nően sikerült, csúszott is vacsora közben a ven-
dégeknek s a házigazda kitűnő pataki borára
csak a vacsora végén került rá a sor.

*

Szikszai György nagytiszteletű úr egyideig
komor orcával nézett a szomszéd terembe, ahol
a fiatalok — bár böjt vala — vidáman járták a
táncot a zsidó cigányok muzsikájára. Nem is az
komorította őt el, hogy böjtben táncolnak a fia-
talok, hanem az, hogy táncolnak és hogy a kis-
asszonyok ki vannak festve. Egy darabig a sza-
kállába dörmögött, aztán bátran és hangosan
megszólalt:

— A hajadon leány elégedjen meg az ő ter-
mészeti formájával és ékességével: festéssel pe-
dig és hazug színekkel ne szépítse magát. Rútság
azt cselekedni nemcsak a férjhezment asszony-
nak, hanem a hajadon leányoknak is: mert mind
azokban, mind ezekben, vagy kevély, vagy na-
gyon világi, vagy legtöbbször buja szívnek bi-
zonysága és amaz istentelen Jezabel példájának
követése az. Azért a Szent Atyák is nagyon bu-
zogtak az ellen, mint nagy és rút gonosz ellen.
Azt mondották, hogy amely asszony, vagy leány
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szemöldökét feketíti, orcáját pirosítja, haját ha-
zug színre változtatja, az az ördög találmányát
és tanítását követi, — és hogy a festett orca nem
egyéb, hanem a bujaság gerjesztése és a tisztá-
talan szívnek jelensége.

A vendégek csodálkozva hallgatták Szikszai
György nagytiszteletű úr prédikációját, de ő nem
törődve a rámeredő kérdő tekintetekkel, emelt
hangon folytatta tovább:

—Ha azt mondanám, hogy a hajadon leány
távoztassa a táncolást is, a világ szokása ellen
szólanék. Szóljanak azért itt is a Szent Atyák.
Úgy ítéltek azok, hogy a tánc ördögi munka, a
Sátánnak kedves nézése, az ördögnek vesztő
mélysége; — úgy ítélték, hogy ahol buja tánco-
lás tartatik, ott az ördög bizonyosan jelen va-
gyon; — úgy ítélték, hogy a táncolás bujaság és
a bujaságnak játéka és hogy midőn az asszony,
vagy leány táncol, azzal az asszonyi nemet rú-
títja és fertézteti, sőt úgy ítéltek, hogy jobb volna
vasárnap kapálni, vagy szántani, mint táncolni..

A fiatalok a harsány szózatra kijöttek a tán-
coló szálából és tettetett komolysággal, vagy egy-
más háta mögött mosolyogva, kuncogva hallgat-
ták Szikszai György uram református nagyböjti
prédikációját.

—Szent Hieronymus azt is tanácsolja, —
folytatta tovább nagy gerjedelemmel Szikszai
György prédikátor uram, — hogy a leány bort
ne igyék, míg férjhez nem mégyen. . .

—Nem is ittunk, — szólalt meg az egyik
csillogó szemű kisasszony.
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—Csak egy keveset, — kottyantotta el a
másik, akinek már huncutul ragyogott a szeme.

—Elrontsák a gyomrukat? — kérdezte az
egyik gavallér.

— Jobb, hogy a gyomor szenvedjen, hogy
nem mint a tisztaság veszedelemben forogjon:
mivelhogy a bor tűz módjára gerjeszti a bujaság
indulatait... — válaszolta emelt hangon Szik-
szai uram.

—Ne féltsen bennünket a nagytiszteletű úri
— hallatszott a kisasszonyok társaságából.

—A hajadon leány száját és nyelvét zabo-
lán tartsa, hogy híjába való, gonosz és illetlen
szók tőle ne származzanak. Be rút a leányban a
fecsegés, a hírhordozás, a tréfás hiábavaló be-
széd, a sok nevetés, ihogás-vihogás ... Ha azért
valakinek, a keresztyén leánynak gyakorta kell
azt mondania Szent Dávid után: «Fogd be,
Uram és őrizd meg az én szájamat, oltalmazd
meg az én ajakimnak ajtait.»

—De hát hogy menjünk férjhez, ha még a
szánkat sem szabad kinyitni? — kérdezte az
egyik leány, neki bátorodva, csípőre tett ke-
zekkel.

—A hajadon leánynak nem is szabad, nem
is illik férjet keresni magának. Illetlen rútság
az, midőn a leány buja társalkodásival, fajta-
lan édesgetésivel, szemérmetlen magaviselésivel
igyekezi valamely ifjúnak szívét magához vonni
és azt maga férjévé tenni.

E szavakra a fiatalok egymásra néztek, sér-
tődötten átvonultak a táncoló szálába,   a   zsidó
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muzsikusok rázendítettek s a párok hamarosan
el is felejtették Szikszai György uram prédiká-
cióját.

Pedig ő még mindig beszélt.
Páter Hermolaus törte meg a szónoklatot.
— Éjfél vagyon, nekem mennem kell.
— József császár idején ezt sem vesszük

olyan szigorúan, — szólalt meg az öregedő ga-
vallér, aki már kezdte kipihenni a tánc fára-
dalmait.

—Ha kigyelmetek nem is veszik komolyan,
mi még úgy vesszük.

Meghajtotta magát s oda fordult Szikszai
György uramhoz:

—Kollega úr, talán menjünk együtt. He-
lyettem máma kigyelmed tartotta meg a szigorú
böjti prédikációt, kálvinista módra, zordon puri-
tanizmussal. De nem baj! Szép vala . . .

A vendégek lassan oszladozni kezdtek ...



A NEMZET ÉBREDÉSE ÉS A MAGYAR
RUHA A NEMZETIETLEN KOR UTÁN

1790 február havában levelet kapott a Hadi
és Más Nevezetes Történetek bécsi szerkesztősége
Somogy vármegyéből, Nagy gombáról:

«Nemes Somogy vármegyének február 25,
26 és 27-ik napjain, a Kapósban tartott közgyű-
lésen magam is jelen voltam, — írja a tudósító,
— ahol ezeket láttam és hallottam:

Először is fölolvastatott az előző gyűlésből a
felséghez nyújtott felelet. Aztán a fejedelemnek
kegyes ajánlása. Továbbá méltóságos gróf Zsig-
rai úrnak, mint a nemes vármegye főispánjának
a vármegyéhez Sopronból küldött gyönyörű ma-
gyar levele, melyben jelentette abból származott
teljes örömét, hogy hivatala felvételével hazáját
is régi dicsőségébe és méltóságába láthatja visz-
szalépni... A magyar levél olvasása alatt örö-
mükben földerültek a magyar orcák és sokak
szemei fénylettek a gördülőfélben lévő könnyek-
től... Amilyen nagy volt ezen a vidéken az ide-
gen öltözetek majmolása, oly nagy már most,
még a patyolatos népben is az ősi magyar öltözet
megbecsülése, amelyre a mi szépeinket három
derék «hazaleányaink» dicséretes példaadása in-
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dította. Az történt tudniillik, hogy Fesztetics La-
jos gróf, egy igen buzgó és hazaszerető úr bált
hirdetett az utolsó farsangi napokra, amelyre a
vármegyebeli előkelő uraságok és asszonyságok
számosan összesereglettek. Hétfőn, amikor már
javában állott a tánc, egyszerre megjelenik régi
díszes magyar öltözetben Fesztetics alezredes úr
hitvese, Saller Judith asszony és Dezső Imre úr
házastársa, Rosty Jusztina asszony, aki igen hí-
res magyar táncos és Gál Francka kisasszony,
akikre az egész mulató társaság elbámult és azt
hitte, hogy álarcos személyek jelentek meg a bál-
ban. Ezek azonban csakhamar nagy tisztelettel
kijelentették, hogy ők éppenséggel nem maskará-
nak vették fel a rajtuk lévő öltözetet, ami egyéb-
ként elveiknek megbántása volna, hanem in-
kább az azok iránt való tiszteletből s az ő életük
követésére elszánt állhatatos igyekezet indította
őket arra, hogy ilyen általános öröm helyén való
megjelenésre a magyar ruhát választották és ez-
után ez lesz a legbecsesebb és kedvesebb ruhá-
juk. E kinyilatkoztatás úgy felbuzdította a többi
asszonyságokat és kisasszonyokat is, hogy mind-
nyájan elhatározták a magyar ruha felvételét,
még pedig, másnapra kelvén, a férfiak példája
szerint ők is mindnyájan egy színt választottak
ruhának.

— Jó eszköz lenne ez — jegyzi meg a Hadi
Történetek szerkesztője — a ruhában való nagy
bujálkodás ellen is, ha az ékes asszonyi nem más
nemes vármegyékben is követné a nemes So-
mogy   vármegyebeliek   példáját.   Meg lesz-e ez,
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vagy sem, nem ígérhetjük, mert nem vagyunk rá
fölhatalmazva, de reméljük, hogy a magyar öltö-
zet általános és állandó lesz a magyar dámák kö-
zött. Mert sokfelől értettük és hallottuk ilyen ki-
nyilatkoztatásaikat, hogy felveszik a magyar ru-
hát és nem most lesz, amikor leteszik. Igaz, hogy
egy deák példabeszéd a férfiak virtusának állítja
az állhatatosságot, de a magyar dámáknak egy
deák példabeszéd törvényt nem szabhat. Magyar
példabeszéd pedig nincsen olyan, amely a ma-
gyar dámákat kirekesztené az állhatatosságnak
bírásából.

Sokan talán különösnek fogják találni, hogy
a régi időkben magyar hölgyek és magyar újság-
írók külön említésre méltónak találták a magyar
ruha előfordulását Magyarországon és buzdítot-
tak annak viselésére. Valóban különös is, hogy a
magyar történelem folyamán volt olyan korszak,
amikor a magyar főurak, nemesek, polgárok el-
külföldiesedtek, lomtárba tették a magyar ruhát,
a magyar divatot, a magyar beszédet, a magyar
táncokat, a magyar szokásokat és a magyar ru-
hák csak a kamarákban, a magyar szokások csak
az alsóbb néposztályoknál, a magyar táncok pe-
dig csak a falusiaknál őriződtek meg. De volt
ilyen korszak, amelyet nemzetietlen korszaknak
nevezett el az irodalomtörténetírás, mert ez a
korszak a világi irodalom terén nagyon keveset
produkált. Az egyházi irodalom terén ugyan an-
nál több és értékesebb magyar nyelvű könyv je-
lent meg, azonban idegen volt a hivatalos nyelv,
a felsőbb   oktatás   és   a tudományos   irodalom
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nyelve; a tudományos könyvek latin nyelven je-
lentek meg, idegen volt a főurak nyelve, akik na-
gyobbára a bécsi udvar körül éltek, a németen
kívül szívesebben beszéltek franciául s talán job-
ban is tudtak, mint magyarul, levetették a régi
divatú magyar ruhákat és francia divatú barokk,
majd rokokó ruhákba öltöztek, elfelejtették a
magyar táncot és a régi magyar táncok helyett
menüettet, német, lengyel és kontra táncokat lej-
tettek. Ez a korszak a XVIII-ik század elejétől,
II. Rákóczi Ferenc elbujdosásától, a kuruc kor
végétől 1790-ig tartott.

1789-ben, II. József uralkodásának utolsó
évében ébredt újra a magyar öntudat. II. József
halála előtt több rendeletét visszavonva, vissza-
adta a koronát, amelyet Bécsből óriási ünnepé-
lyességek között hoztak haza, a városokat min
denütt föllobogózták tiszteletére, bandériumok
fogadták a megyék határain és kísérték vc'gig a
vármegyék területén, hazafias szónoklatok hang-
zottak el a megyei közgyűléseken, és pedig, amit
a Hadi Történetek mindenütt a legnagyobb
örömmel emelt ki, magyar nyelven. Ez visszaha-
tás volt II. József túlságba vitt németesítő törek-
vései ellen s a visszahatás egyszerre visszhangot
vert az egész magyar társadalomban, a főran-
gúaktól le a legszegényebbekig. Társaságok ala-
kulnak, amelyek céljukul tűzik ki a magyar
nyelv, ruha, tánc és szokások propagálását s en-
nek az eredménye lett az, hogy 1790 második fe-
lében már általánossá lett a magyar szó, a ma-
gyar ruha, a magyar tánc s a magyar főúri höl-
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gyek nemcsak Magyarországon viselték a pártát
és pruszlikot, hanem elég vakmerőek voltak ah-
hoz, hogy bécsi udvari bálokon is magyar viselet*
ben jelentek meg, ami föltűnést keltett, de egyút-
tal divatot is teremtett, amennyiben 1791 far-
sangján már osztrák és más külföldi hölgyek is
magyar báli ruhát vettek föl az előkelő bálákra.

Az udvar nem vette rossz néven ezt a tünte-
tést. Legalább is a ruházatot illetőleg nem emelt
szót ellene, sőt maga II. Lipót is behódolt a ma-
gyar divatnak. Róla azt jegyezték föl, hogy atyai
módon bánt az alattvalókkal. — Atyai módon is
fogja hasznát venni — jegyezte meg a Hadi Tör-
ténetek szerkesztője. Ausztriában Lipótot min-
denképpen becézték s szállóige lett róla a követ-
kező mondat: Lipót hazájának és városának sze-
relme és az arany időnek visszaállító ja.

A Hadi Történetek följegyzi róla, hogy ápri-
lis havában magához hivatott egy magyar csiz-
madiát és sarkantyús magyar csizmákat rendelt
nála. A csizmadia, összeszedvén minden udva-
riasságát, amit csak alkalma volt a kaptafa mel-
lett megszerezni, jelenti készségét a király kíván-
ságának teljesítésére, kéri tehát, engedje meg,
hadd mérhesse meg a lábát. A király lerúgta a
papucsot, amelyben volt — reggel lévén még
csak az idő —, felteszi a lábát egy székre. A csiz-
madia letérdel s minden alázatossággal értésére
adja a királynak, hogy a csizmadiáknak szoká-
suk úgy venni mértéket, hogy térdeikre veszik a
megrendelő lábát. Nem ítélvén a király sem fel-
oldoztatottnak magát a csizmadiákra régi eleik-
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ről szállott szokásból lett törvény alól, oda en-
gedte a lábát. Vége lévén a mérésnek, kérdi a
csizmadia a királyt, milyen sarkantyút üttessen
a csizmákra? — Aranyat — feleli a király. E fe-

II. József a ravatalon

lelettel nem elégedett   meg   a  csizmadia, tovább
faggatta: Egészen aranyat-e, vagy csak aranyo-
zottat?
         — Eredj — monda a király — egészen ara-
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nyat, egészen. S aztán még ezt az intést ragasz-
totta beszédéhez magyar nyelven: de csinos le-
gyen.

Mivel a király nem mondta meg, hány pár
csizmát készítsen számára a csizmadia, úgy gon-
dolta, hogy nem vét ezúttal a csizmadiáknak
szóló lecke ellen: Ne sutor ultra crepidam, — ha
felemelkedvén képzelődésével a varrószékről a
királyi székig, úgy gondolkodik, hogy illendő lesz
féltucattal tisztelni meg a királyt. Már meg is ha-
tározta magát a csizmadia, hogy a csizmák
száma csak ne legyen kevesebb hatnál, mivel a
király méltósága — és a maga haszna kívánja.

Ez nem kitalált történet  — a cenzúra korá-
ban, de még azon túl is kockázatos dolog lett
volna egy újság részéről kitalált történetet kö-
zölni a király személyével kapcsolatban. Ez két-
ség kívül szó szerint úgy történt, ahogy itt olvas-
suk s a Hadi Történetek szerkesztősége ezt az
értesülését is nyilván onnan kapta, ahonnan a
többi udvari híreket: az udvari kancelláriától.
Közli még az egykori újság azt is, hogy a többi
magyar ruhadarabokat is erősen készítik már a
király, valamint Ferenc főherceg számára.

Ferenc főherceg először csak fekete magyar
csizmát csináltatott, amikor azonban meglátta az
egyik magyar gróf arannyal háromszorosan ki-
varrott csizmáját, ez jobban tetszett neki s ugyan-
olyant rendelt ő is a magyar csizmadiánál. Á
csizmadia «kapott a jó alkalmatosságon s bíz-
tatta a főherceget, hogy még gazdagabb is lehet
a csizma: de csak megmaradt a főherceg amel-
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lett, hogy olyan legyen, mint a gróf A.-é. Amint a
Hadi Történetek írja — a királyné is magyaro-
san fog minden lemenő hercegekkel együtt Bu-
dán megjelenni. Természetes, hogy az udvarhöl-
gyek és a mágnásasszonyok és leányok szintén
magyaros öltözetben jelentek meg ott, ahol a ki-
rályné magyar ruhát viselt.

«Lám, mihelyt maga kezdi becsülni a ma-
gyar szép öltözetét, talál legottan más nemzetben
is követőket. Ami most megtörtént a ruhán, meg-
történhetik az szintén úgy a nyelven is, ha mi
magunk abban a becsben fogjuk tartani azt,
amelyet ez a ruha felett érdemel, annyival na-
gyobb mértékben, amennyivel valóságosabb meg-
ismertető jele egy magyarnak a nyelv a ruhánál.

Megtudjuk még azt is, hogy Ferenc és test-
véröccse, Lipót főhercegek szintén tanulnak ma-
gyarul. S ha az udvarban ilyen divat kapott
lábra, természetes dolog, hogy az udvarban és az
udvar közelében élő magyar urak szintén kény-
telenek voltak engedelmeskedni az uralkodó di-
vatnak s rövid idő alatt visszamagyarosodtak,
kacagányba öltöztek, mint őseik.

A királyné sem maradt hátra felséges ura és
a főhercegek mögött a magyar dolgok iránt való
érdeklődésben. Mint a Hadi Történetek májusi
száma írja: a királyné Károlyi Antal grófnét vá-
lasztotta ki  magyar köntöseinek elkészíttetőjéül
és testére való felalkalmaztatójául. Ezen fog-
lalatosság igen dicsőséges és annál kedvesebb az
említett nagy magyar dámának, hogy azáltal
most ismét új szerencséje lehet hazájához eleitől
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fogva viseltetett szíves buzgóságát kiváltképpen
való erőben megbizonyítani. Azért is különös
készséggel áldozza fel egész napi fáradozását a
felséges királynénak mindaddig, míg az említett
fenségnek minden magyar ruhái el nem készül-
nek tökéletesen ».

A magyar divatban úgylátszik gróf Teleki
Sámuelné, a vicekancellárius felesége, született
Bethlen grófné vezetett, mert a pozsonyi dámák
őt kérték meg, hogy a maga jeles magyar öltöze-
teiből engedjen át nekik egyet mustrául, amely-
nek formájára a jóíz regulái és tetszések szerint
való magyar köntösöket készíttethetnének. Köz-
benjárójuk az egyik Széchenyi grófné volt. Meg-
nyerték, amit kértek. Igen jó helyre fordultak a
magyarosodni készülő dámák a magyar ruhát il-
letőleg, de «a külön-különféle gyönyörű magyar
könyvek iránt is lehetne ott tanácsot kérdeni, le-
hetne egy igaz virtusokkal ékeskedő főasszony-
ságnak is formáját venni» — jegyzi meg a Hadi
Történetek. A Telekiek általában kivették a ré-
szüket a magyarosításból, vezető szerepet játszot-
tak: a férfiak a nyelvmagyarosítás s a dámák az
öltözködés megmagyarosítása terén. A Hadi
Történetek májusi száma pl. a következő tudósí-
tást közli: «Egy kellemetes magyar dámát volt
szerencsénk az elmúlt vasárnap gróf Teleki Mária
kisasszonyban, a vicekancellárius őexcellenciája
leányában gyönyörködve szemlélni. Elölről fel
volt az említett gróf kisasszonynak a haja fésülve:
hátulról pedig hajtőre csinálva s aranybogiáros
gyöngyös pártával és ezüst koszperddel   (tüdző-
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vel) ékesítve; nyakán brilliántos nyakszorító tün-
dökölt; vállait és mellét arannyal kivarrott kesz-
kenő fedte. Derekát arany láncövvel kerített po-
zsonyi váll szorította. — Párját tiszteltük a leírt
magyar dámának gróf Vartensleben úr kisasszo-
nyában (akinek az anyja szintén Teleki-leány
volt). — Ezeknek mindkettőjüknek úgy illik a
magyar öltözet, hogy (enélkül) valóban sokat el-
vesztenének természeti szépségekből, ha némely
magyar dámák példáját akarnák követni, akik
már is beteltek nemzeti ruhájukkal s azt idegen-
nel fölcserélték. Mily hirtelen ez a változás —
jegyzi meg csodálkozva a Hadi Történetek szer-
kesztője. — Akkoriban tudniillik a divat nem vál-
tozott minden évben, sőt évenként többször is,
mint ma — és föltűnő volt, hogy még egy eszten-
deig sem hordták a dámák a magyar ruhát és
máris akadtak köztük, akik azt az idegen divat-
tal fölcserélték.
A Hadi Történetek szerkesztője buzgóságában

annyira megy, hogy a papokat is magyar kön-
tösbe akarja öltöztetni. Győrben két úriember el
is készíti a magyar pap ruhájának tervezetét. A
Hadi Történetek az illető uraknak, kiknek nevét
nem, csak nevük kezdőbetűit közli, hazafiúi kí-
vánságához képest rézre metszették a tervezetet,
de megjegyzik, hogy egyáltalán nem céljuk sür-
getni a talpig érő papi ruhának teljes kiszorítá-
sát. Mert a hosszú köntös igen illik a tiszteletet
érdemlő papi rend méltóságához. Nem vétünk
mindazáltal — írja a Hadi Történetek júniusi
száma —, vele semmit, ha  azt állítjuk, hogy ha



140

más nemzetbeli papok, a legfelsőbb rangúaktól
fogva a legalsóbb renden lévőkig viselhetik a
nemzeti ruhát hivataluk nagyságának megalacso-
nyítása nélkül, miért ne lehetne azt cselekedni a
magyar papoknak a közönséges Isteni szolgála-
ton kívül, midőn pl. utaznak vagy ártatlan mu-
latságban vannak. Főképpen pedig olyankor,
amikor a plébános urak nagy sárban vagy hőség-
ben betegekhez mennek. És az ily alkalmatosság-
gal viselhető öltözetnek mintáját akartuk mi a
mellékelt képen ajánlani. — Némely református
és evangélikus prédikátor urak már eddig is di-
cséretes példával jártak elől e tekintetben, de so-
kan mögint csak a német ruhán kapdostak,
amiért nem is lehet elítélni őket, ha meggondol-
juk, hogy eddig a német ruha tartatott az akadé-
mikusság ismertető jelének, annyira, hogy anél-
kül a legérdemesebb személynek is csak «itthon
tanult» (domi doctus) volt a neve. Erdélyben pe-
dig valamire való eklézsiát sem kapott volna ez-
előtt, ha vendéghajat is nem vitt volna. Pedig
nem szebb-e s nem inkább illik-e egyházi sze-
mélynek a szépen hátra fésült, természetes rövid
haja, mint akár a kolbászos haj (tudniillik be-
font haj), akár a paróka, főképpen az olyan pa-
róka, amely faluhelyeken minden hajporát (pú-
derét), ha valami volt is azelőtt rajta, elhullatta,
színéből s fodrából kivetkezett. Az ilyen fedél
nemhogy ékessége volna a fejnek, sőt a különben
legszebb fejeket is mind megannyi medúzafőkké
változtatja. És ezt nem tapasztalás nélkül mond-
juk — teszi hozzá a szerkesztő.
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A külföldi ipar természetesen nem nézte jó
szemmel a magyar piac elvesztését és a szabó-
iparosok, divatárusok s újságírók gondoskodtak
róla, hogy Magyarországot a magyarosodásért
megfelelő rágalmakkal illessék. Azt írták pl.,
hogy Magyarországon a német ruhákat «nevetsé-
ges ceremóniák között» elégették, hogy a német
nyelvet faunusok nyelvének nevezték, hogy a né-
met írók munkáit kemencébe hányták, pedig
ezeknek olvasása sok homályt oszlatott el sze-
meikről. De ez még semmi se volna, írták a né-
met lapok, az azonban már mégis csak sok, hogy
a szegény német földmérőket elkergetik, vagy
katonának adják, a német feliratokat karddal
vagdalják le a házakról és azzal fenyegetik a ki-
rályi városokat, hogy törvénybe idéztetik őket,
ha ők is hasonlóképpen nem cselekszenek. —  A
magyar elfogultság érdemes tanárokat foszt meg
hivatalától azon a címen, hogy az illetők néme-
tek vagy protestánsok. A bécsi udvarnál az olasz
és a spanyol nyelv jött divatba és a német nyelv,
amelyet József nagy becsben tartott, mint valami
nyugvó helyéről elvert gerlice, megint a Thuis-
kon cserfás erdejébe veszi vissza magát. Bécs-
ben egynéhány ezerén vannak kenyér nélkül, me-
lyet elvesztettek Magyarországon, csak azért,
hogy németek vagy protestánsok. — Az olyan
nép — írja az egyik külföldi lap —, mely ekként
cselekszik, nagyobbat vét Istene s az emberiség
ellen, hogy sem mint soká maradhatna birtoká-
ban a szent szabadságnak. — Járom illik azok-
nak nyakába jutalmul, akik mások nyakába ve-
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tik azt s illendő, hogy gyalázat kövesse az em-
beriség gyalázóit. Megírták azt is, hogy amikor
egy nagy magyar gróf német ruhában bement a
prelátusok és mágnások Táblájára, a magyar-
ruhás urak ki akarták dobni az ablakon. A Hadi
Történetek rágalomnak minősíti ezeket a híresz-
teléseket, a német ruhás magyar gróf esetének
utána is jár és megállapítja, hogy ez is ugyan-
olyan ostoba kitalálás, mint a többi, amelyeket
átlátszó és érthető célzattal   terjesztettek rólunk.

A magyar nyelvnek és a magyar viseletnek
régi jogaiba visszahelyezése mellett a régi szoká-
sokat is visszaállították ekkor Magyarországra.
Hogy mik voltak ezek a szokások, azt a több
mint másfélezer oldalas egykorú újságévfolyam-
ból nem sikerült összeállítanunk, csak egy igen
jellemző magyar szokás visszaállításáról emléke-
zünk itt meg. Ez a régi, a nemzetietlen korban
divatból kiment és most újból divatba hozott szo-
kás — sajnos — a dikciózás volt.

Egy Nagykárolyból szent György havának
huszadik napján kelt hosszú tudósítás leírja gróf
Károlyi Antal, Szatmár vármegye főispánja
installációját. Leírja, hogy miként fogadták a
megye urai harminckét hintóval Szatmár vár-
megye határán, Vasvár helység mezején e nagy
vendéget. Kiemeli a tudósítás, hogy Károlyi An-
tal menye, Károlyi József úr hitvese, a megújult
magyarság egyik remeke, hogyan volt öltözve:
gazdag, bársony csákós süveg, dolmányforma
melyrevaló, kurta mente, magyar csizma volt a
ruházata ennek a magyaros tekintetű, szép ifjú
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asszonynak. A fogadtatásban részt vettek a me-
gyei urakon kívül a megyei tisztviselők, a hajdúk
és a vármegye katonái is. Megjelentek küldött-
ségben a zsidók is, akik sok égő gyertyák között,
cifra fedél alatt kivitték magukkal a tízparancso-
latot, ezenkívül két hosszú rúdra függesztett
nagy és sok csengőkkel megrakott ezüst koronát,
és egy rámára vont, két ölnyi magasságú, ugyan-
annyi szélességű damaszt selyem anyagot, amely-
nek a közepén arannyal kivarrott zsidó írás szem-
léltetett. Mialatt a főispán hintója berobogott
Nagykárolyba, szüntelen ropogtak a Somos ne-
vezetű nagy erdő szélén kiszegzett kerekes ágyúk.
A közgyűlés után, amelyen tisztújítás volt, ötszáz
személynél többet traktált ebéden a főispán úr és
mivel sem a vár, sem a vármegye, sem a prefek-
tus háza nem volt elég az igen nagyszámú vendé-
gek befogadására, tehát a vár közepén is terítet-
tek egy nagy, hosszú asztalt az ég alatt.

Ami ezután következik a tudósításban, az
föltűnő volt 1790-ben, t. i. hosszú szünet után
ekkor kezdődtek újra az ebéd melletti dikciózá-
sok. A tudósítás szó szerint a következőket írja:
«Kívánván a régi jeles magyar szokásokat a mu-
latságokra nézve is visszahozni és megelevení-
teni, felállott minden asztalnál egy-egy a főne-
mesek közül, ivott — a gyülekezet nevében hosz-
szacska ékes beszéddel, kívánt minden jót éle-
téért, egészségéért a főispán úrnak együtt a gyü-
lekezettel, így ittak a főispánné őexcellenciája
egészségéért is, kinek minél előbb lehető szemé-
lyes tiszteletét nagy vivátkiáltások után igen ér-
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zékeny indulattal óhajtották. Friss emlékezetek-
ben van ugyanis a rendeknek ezen nagy dámá-
nak hazájához való nagy szeretete, aki valamint
szülött nyelvünket gyermekségétől fogva tökéle-
tesen beszélte s a magyar köntöst ifjabb idejében
is nagy kedvvel és dicsőséggel viselte: úgy most
is alig várja azt az időt, amelyben kalpagosan,
piros csizmában és a nemes Szatmár vármegye
formaruhájában utazhasson Bécsből Buda felé s
követésre méltó példát nyújthasson több hazánk
leányainak is, akik talán még eddig idegenked-
nének nemzeti szép öltözetünktől.»

Íme tehát az 1790-es esztendő visszahozta
ünnepi lakomáinkra a dikciózást is, ami a
XVIII-ik században a nemzetietlen korban szü-
netelt. (Bár ne hozta volna!)

Ez a nagy év általában a nemzeti szellem
nagy föllendülését s ezzel együtt a könyvek meg
szaporodását is maga után vonta. Ami e század-
ban azelőtt csak szórványosan történt, egymás-
után jelentek meg magyarnyelvű, világi tárgyú
kiadványok, versek, regények, iskoladrámák és
mindenfajta fordítások. II. József túlzó némete-
sítő törekvéseinek köszönhetjük a hirtelen ön-
tudatra ébredést az erőszaknak ellenszegülő
nagy visszahatást. Ha a XVIII-ik század néme-
tesítő törekvéseit továbbra is csöndben, óvatosan
folytatta volna, ki tudja, mikor ébredt volna a
magyarság arra a bátor öntudatra, amely 1790-
ben egy időre eltemetett mindent, ami idegen
volt náluk: nyelvet, ruhát, táncot és szokásokat,
így tehát talán még hálásak is lehetünk II. Jó-
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zsefnek, aki annyira elkeserítette őseinket erősza
kolt németesítő törekvéseivel, hogy a visszahatás
nem csak azokat az intézkedéseket semmisítette
meg, amelyeket a kalapos király ellenünk hozott,
hanem oly hibákból is kigyógyította a magyarsá-
got, amelyekbe önhibájából esett.

Angolok Komáromban

Nem régiben két ánglus utazók mentek itt
keresztül — írja a Hadi és más nevezetes Törté-
netek 1789-ben. — Éppen akkor kísérvén őket
által a piacon, mikor mind a katolikusok, mind
a protestánsok a templomukból jöttek, közel öt-
venig való nyestes s nyusztos mentéjű urakat s
kereskedőket látva együtt, egészen elbámultak
rájuk, s azt kérdezték, hogy talán azok mind hu-
szár offitzérek, akik már a szolgálatot letették.
Melyre mikor mondottam volna, — írja a tudó-
sító, — hogy ezek komáromi nemes emberek és
hogy ez a magyarok rendes öltözete, így felel-
tek: «Mindenkor hallottuk, hogy igen marciá-
lis nemzet ez a magyarság. Megmutatja ezt
öltözetével is, hogy még akik nem rendes ka-
tonák, azok is ilyen huszár módra öltöznek.»  —
Kár, hogy sokan mind nyelvüknek, mind ruhá-
juknak változtatásával önként törlik el nemzeti
karakterüket. — Mennyire elsatnyultak már is
azok, akik mind a kettőt felcserélték! — Ha vi-
téz eleik feltámadnának, elszégyenlenék magu-
kat. — Ama bölcs miniszter H. Kaunitz némely
főbb nemeseinket maga megszólította azért, hogy
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nemzeti köntösüket nem viselik, holott az anglus
nép után, úgymond, egy sem érdemli meg job-
ban, mint a magyarság, hogy magyarnak nevez-
tessék.

Ezt írják a Mindenes Gyűjteménynek nagy-
érdemű T. T. szerzői, Sz. Andr. Hav. 4-dik nap-
ján költ X. Levelükben.

Ha a Komáromban megfordult két ánglus
utazók október 26-dika estéjére Nagyváradra
vetődhettek, s az ott akkor tartott nagy Bálban
megjelenhettek volna, ott is gyönyörködhették
volna magukat, a szép magyar öltözetek szemlé-
lésével, amelyben feles számú odavaló s külföldi
urak jelen voltak (mivel azon a napon tartatott
a közgyűlés). —- Ez úgy ment véghez, mint a po-
zsonyi; s mind magyarosan öltözve. Még a né-
met tisztekre is magyar mentéket húztak. —
örömmel tapasztalhatták volna amellett a ma-
gyaroknak az ánglus nemzethez való hajlandósá-
gát: mivel ánglus táncot is jártak, a magyaron és
lengyelen kívül. Egyebet nem is. — Nem volt
ezen magyaros bálban híre is a Bakkerájnak,
Mandelmilchnek, s a t. Hanem voltak bezzeg jó
magyar sütemények, voltak ürmös és másféle de-
rék borok, volt szilvapálinka is, —- a trakta is al-
kalmasint megegyezett volna az ánglusok termé-
szetével. (Hadi. . . történetek. I. 1789. 489—491
lap.)



A ROKOKÓ REFORMÁTUS SZÉPASSZONYA

A régi bibliafordítások asszonyi-állatnak ír-
ják az asszonyt, és ez a tapintatlan elnevezés a
XVI. és XVII. században a szószéken keresztül
közkeletűvé vált. Nemcsak vallásos, világi tar-
talmú írásokban is találkozunk ezzel a biblikus
becsületsértéssel. A XVIII. században azonban
már a barokk, de különösen ennek végén a ro-
kokó korban «az asszonyi állat» lassan kimegy
a divatból s a XVIII. század prédikátorai már
nem sértegetik a nőket ezzel a megalázó és bosz-
szantó ízű meghatározással, hanem udvariasan
asszonynak, úrasszonynak tisztelik őket.

1795-ben meghal Kolozsvárott Dániel Kata,
Mara Lőrinc úr felesége s temetése alkalmával
két halotti prédikáció hangzik el felette, és jele-
nik meg róla nyomtatásban is. A két búcsúztató
közös címe: «A jó és szép asszony leírása, mely
néhai méltóságos Vargyasi ifjabb Dániel Kata
úrasszonyról, méltóságos F. Szálláspataki Mara
Lőrinc úr volt igen kedves feleségéről, mint ere-
deti képről vétetett és a megsebhetett szívű mél-
tóságos úr özvegy akarattyára, vigasztalására, el-
szalasztott kedvessének szomorú utolsó tisztesség-
tételekor, Kolozsváron a reformátusok nagyobbik
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templomában két halotti tanításokban a gyászos
gyülekezet előtt kibeszéltetett 1795. esztendőben,
márciusának 8-ik napján.» Két prédikáció közül
az egyiket Szilágyi Ferenc kolozsvári református
pap tartotta, aki a jó asszony, a másikat pedig
Herepei Ádám nagyenyedi professzor, aki az
Istennek és embereknek tetsző szép asszony ké-
pét festette meg róla.

A XVIII. század prédikációi vallási tanításo-
kon és vígasztalásokon kívül gyakorlati, világi
kérdéseket is tárgyaltak. Herepei Ádám tanár úr
beszéde például a XVIII. századbeli szép asszony
eszményképét rajzolja meg.

Én nem vagyok azok közül a szép társasá-
gok gúnyolói közül való, akik az Istennek fiai-
ban és leányaiban minden úgynevezett módit
(divatot) kárhoztatni akarnak, — mondja tudós
Herepei Ádám tanár úr. — Akik a világgal böl-
csen akarnak élni, szükség, hogy a módi kapri-
ciáinak is alávessék magukat. Igen nagy megkü-
lönözés (különcség) lenne semmit nem akarni
csinálni, amit a világ csinál. Ha egy új dáma az
elmúlt száz-béli öltözettel jelennék meg egy néző-
helyen (nyilvános helyen) mi lenne? a gúnyolá-
sok miatt sehova is bé nem térhetne. A békesség
hozza hát magával, hogy akármilyen rendszerént
valóság felett légyen is, amit egyszer helyben-
hagynak, követni kell. — Szóval Herepei Ádám
rokokó református pap tanítása szerint az asz-
szonynak követnie kell a divatot, alkalmazkodnia
kell hozzá, de óvakodnia kell attól, hogy túlságba
vigye, vagy a saját ötleteivel újítsa. — Az is szük-
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séges szerinte, hogy az emberek a rangjukhoz ké-
pest ereszkedjenek össze a világgal. Sokkal szebb
dekoráció jön ki belőle itt a földön, ha a nagyobb
és kisebb fények együtt produkálják magukat,
akár a nagy mindenségben is, ahol annyiféle
nagyságú és fényű testeket látunk forgásban.
Mert miért vették a nap, a hold, a csillagok azo-
kat a fényeket, ha nem azért, hogy azokban mu-
tassák magukat?

Külső szépség, ékesség tehát nem értelmet-
len üres szavak, amint azt «a zsimbes erkölcsmes-
terek tartják*, a hiba csak az, hogy az emberek
hiábavaló tárgyakra alkalmaztatták, és ezen az-
tán a szépnem nagyobbára megbotránkozik. Ke-
ressük hát a módit (divatot) eredetében s vizs-
gáljuk meg, mi benne a kár vagy a haszon.

Különös, új hangú prédikáció, amely védel-
mébe veszi a divatot, holott nemcsak a régibb
időkben, — manapság is gyakran hallunk elítélő
szavakat a szószékről a világi hivalkodás, a divat
ellen. A rokokó kornak azonban a divat kérdé-
seiről más volt a felfogása, mint az előző, sőt
talán részben mint a következő koroknak is, és
ez a felfogás íme kifejezésre jutott a protestáns
papok tanításaiban is.

Az első köntösök, — tanítja Herepei Ádám,
— a test oltalmára készültek, a levegő-ég ellen.
Olyanok is voltak! Ettől az első együgyűségtől
csakhamar eltávoztak az emberek, legelőször az
asszonyok. Néminemű csinosságot kerestek,
amire természeti mivoltok is vagyon, hogy a fér-
fiaknak inkább tessenek s ezt Herepei Ádám dí-
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cséretes ösztönnek találja. A hosszú köntöst vá-
lasztották az asszonyok, akár azért, mert az sze-
mérmesebb, akár azért, mert ékesebb. Azonban
csakhamar affektálás csúszott be a divatba, az
asszonyok próbálgatni kezdték, hogy melyik ruha
tetszhessek inkább, azaz kezdtek eltávolodni
attól, ami még természetesnek látszhatott és
gyakran eljutottak oly viselethez, ami nevetsé-
gessé tehetett. Vannak egész nemzetek, amelyek-
nek leányai és asszonyai ábrázatjukat veressel,
zölddel, fehérrel stb. mázolják és tűheggyel kü-
lönféle figurákat rajzolnak beléjek, fejeket és or-
rukat kitollazzák. Az európai asszonyok nevetnek
ezen a viseleten, de vájjon ezeknek a vadnépek-
nek hogyan tetszhetnek az európaiak? — kérdi
Herepei Ádám. És nem szeretik-é ezek is, —
«hogy orcájok a veres és fejér alatt ne lássék,
míg a természet a mesterségben elveszvén, csak
a színboríték marad, s az ő fejek hajának gála
épületei hány állásokra nem hágtak volt? Volt,
hogy a férfiak csak olyanok voltak mellettek,
mint a sáskák. Nemrégen úgy tetszett, hogy a
rendes testek állására vissza alá akartak szál-
lani, amelyeket megnyesnek, hogy nagyobb feje-
ket taszítsanak ki, mint voltak». — Herepei
Ádám tanár úrnak ez a mondata nem egészen vi-
lágos fogalmazású, az azonban nyilvánvaló be-
lőle, hogy korának asszonyai festették magukat,
fejükön hajból nagy gálaépületeket, azaz paró-
kákat viseltek, de azt már bajosan érti meg az
ember, hogy ezek mellett a férfiak miért voltak
csak olyanok, mint a sáskák.
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A test összes részei között a fejnek van a leg-
kevesebb szüksége a divatosításra s mégis ezt pi-
perézik a leginkább. Az arc a szemérmetességnek
és jókedvnek a kifejezője a színekkel. A szemben
lobog az élet és a fényesség. S a fej körül a haj-
gyapjú, árnyékával «még tisztább napot csinál».
Nem, a mesterség, a piperézés a fejen nem csinál-
hat egyebet, csak ronthat. Balgatagul elfordítja
a szemeket a valóságos szépségekről mindenféle
gyerekes dolgokra, szerteszéjjel aggatott pántli-
kákra és szúrt kövecskékre. Pedig amikor a rút-
ság csak magában van, nem veszik úgy észre,
mint amikor ki van aranyozva és gyöngyözve,
ezeknek a fényességek új színt ád a rútságnak,
és ami a maga éjszakájában el volt rejtve, a gyé-
mánt tüzénél inkább meglátszik.

Herepei Ádám újra meg újra hangsúlyozza,
hogy nem célja minden ékesítést kárhoztatni a
szép nemben, sőt egy asszonyban még inkább
ócsárolni is kell azt, ha otthon is nem ügyel
kellőképen az öltözködésére. Nevetséges az asz-
szonyoknak az a kifogása, hogy már van férjük,
másoknak már nem akarnak tetszeni, amikor
pedig nyilvánosan meg kell jelenniök valahol,
ugyanám kiöltözködnek. És ha véletlenül otthon
lompos öltözetben találják őket az idegenek,
mentegetőznek, hogy egyedül csak az urukkal
vannak itthon, nem is sejtették, hogy társasághoz
lesz szerencséjük. Az ilyen asszony is pusztítja
férjét divatos öltözködésével, költekezésével, de
nem a férj az oka a szép öltözködésnek.

Csak az a divat kárhoztatható Herepei Ádám
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szerint, amely önimádásból, «egy magát bálvá-
nyoztatni kívánó szeretetből» folyik. Ez az ön-
imádás veszedelmes az asszonyokra nézve. Semmi
sem könnyebb, minthogy egy ilyen önimádó
ifjúasszony elszédítsen valami hízelkedőt? Ha
az önimádás túlhalad a mértéken, az asszony
minden nap új dekorációk után mesterkedik,
hogy ezekkel új szépségeket idézzen magán elő,
hogy a sóhajtások fellegét sokasítsa és hogy
önnön bálványszeretetét mindinkább megrésze-
gítse. Ezek között a szépítő apparátusok között
készülnek azok a tüzes nyilak, amelyek minden
emberi lelkeknek ellenségei és amelyek a hiú szí-
vekben a gonosz indulatokat lángra gyújtják. Az
önimádó asszonyokban a szenvedélyek kimerítik
a lélek tehetségét és alkalmatlanná teszik arra,
hogy reális dolgokról elmélkedjenek, a vallás
unalmukra van, mivelhogy zsenírozza őket; a
szépség, a külső ékesség az ilyen asszonyokban
az első. Vannak öreg nők, akik még bőrüknek
fehérségével dicsekednek és azt hiszik, hogy vén
gráciájukkal még hódítani tudnak, ámbár a rán-
cok már elárulják őket. És vannak olyan ifjak,
akik még azt kívánják, hogy koporsójukban
szép frizurájuk legyen és hogy nyújtóztató pad-
jukat gálára, azaz elegánsra csinálják.

De mind e hiábavalóságok közepette is a leg-
nagyobb hiba az, hogy az asszonyok nemcsak
szépek akarnak lenni, hanem még szebbek, mint
bárki más. Pedig minden rossznak a kútfeje ez.
Két asszonybarát egymást, testvér a testvért, sok-
szor az anya a leányát nem tudja jó szemmel
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nézni, ha annak több tisztelője van. De még na-
gyobb bajokat okoz a luxus, amely az asszonyok
között uralkodik. Az alsóbbrendűek mind a fel-
sőbbrendűekhez akarnak hasonlítani, a külső
alatt mind el akarják rejteni eredetüket, hogy
színt csinálhassanak maguknak tiszteletükre,
amelyeket pedig nem érdemelnek meg. Pedig régi
igazság, hogy a divat és az erkölcs együtt halad.
Rómában az öltözetekben való különbség akkor
szűnt meg, amikor az erkölcsök megromlottak.
Azt mondja Herepei, hogy az utcán már nem le-
het megkülönböztetni a városi kispolgárnét és a
nagy dámát. Pedig a túlöltözködést szükségkép-
pen szegénység követi, a díszes öltözködésről ne-
héz leszokni és ezért sokszor gyalázatos módokra
kell vetemedni. Egy alkalommal — írja Herepei
— egy gálaasszony egészen kikövezve, (azaz
egy drágakövekkel fölékesített elegáns asszony)
panaszkodott egy nagy kancelláriusnak, hogy
borzasztó melege van. Mire a kancellárius így
válaszolt: az asszony sok házakat, szőlőhegye-
ket, egész uradalmat hordoz magán, nem csuda
hát, ha megizzad. Ezek az asszonyok bálvány-
rollét, azaz bálványszerepet játszanak a keresz-
tyén világban, minthogy minden maguk szépí-
tésüknek az a célja, hogy imádókat szerezzenek
maguknak. És ki tudná előszámlálni mindenféle
fajtájukat? Némelyek, mint a Moloch, tüzen ál-
tal akarják magukat tiszteltetni, mások, mint a
Bál, vérzeni szeretik imádójukat, mások mint a
Bél, terített asztalokat kívánnak. De — mondja
Herepei —, ezek az imádók aztán sokszor bán-
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tak úgy az ilyen asszonyokkal, mint a kínaiak a
maguk isteneivel, hogy mikor mégsem akarták
meghallgatni könyörgéseiket, rútul megverték
őket. S az ilyen bálványok sokféleképpen eshet-
nek ki önistenítő szerepükből. A házasság pél-
dául visszája az istenítésnek. A leány, mihelyt
asszony lesz, egyszeriben visszaesik halandói
első állapotába. A vénség is rettenetes ellensége
az asszonybálványoknak. Nincs szerencsétlenebb
és nevetségesebb teremtés, mint egy vén bálvány.

Eléggé világos, hogy az asszonyoknak a
külső ékesség nem elég arra, hogy szerettessenek.
A külső ékesség mint a szép festett tábla (fest-
mény) legeltetheti egy kevéssé a szemeket, de a
szíven soha nem győzedelmeskedhetik. Általá-
ban igen lealacsonyítanánk az asszonyt, Isten-
nek ezt a nemes teremtését, amely az életnek
édességére teremtetett, ha csak festett képet ne-
velnénk benne. Hagyjuk meg néki az ő kedves-
ségüket, a természet adta nékik, de keressünk
valamit, ami azoknak érdemet és állandó becset
adjon, ami nem más, mint a virtus (az erény).

Lássuk hát, milyen a belső ékességű asszony,
amilyennek az apostol akarja. Plató azt mondja,
hogy a virtusba, ha azt láthatóvá lehetne átvál-
toztatni, belészeretnének az emberek. A szív és
arc között szoros a kapcsolat, a szív szereti ma-
gát az ábrázaton kifejezni. Egy asszony, akinek
a magaviselete szabados, félrecsapó szemei van-
nak, a feslett beszédekre nem pirul, az ilyen ál-
talában nem sok hajlandóságot hordoz szívében
a tisztaságra. Ellenben a szelíd és szemérmetes
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magaviselet, amelyben nincs semmi feslett,
semmi vad, igen bizonyos jel arra, hogy belől
az erény szempontjából rendben van minden. A
legjobb recept tehát arra, hogy valakinek az
arca szép legyen, az, hogy a szív erénnyel legyen
teljes. Herepei Ádám szerint a legfőbb női erény
a szemérmetesség. Vedd csak ez az asszonyból a
szemérmetességet, — mondja, — az egész szép
asszony esmérhetétlen, azaz elvész a szépsége.

Már el is felejtettük, hogy halotti prédiká-
ciót olvasunk: eddig még nem sok vallásos inte-
lemmel és vigasztalással találkoztunk benne. Bib-
liai utalással is csak imitt-amott. Hivatkozik
ugyan Szent Péterre, Szent Pálra, de általában
inkább a maga véleményét mondja el Herepei
Ádám uram, a korabeli asszonyról és úgy raj-
zolja meg a női eszményt, ahogy ő elképzeli. Ed-
dig nem is volt papos a prédikációja, most kezdi
egy kissé vallási dolgokkal is kapcsolatba hozni
prédikációjának témáját.

Vagyon egy csalfa szemérmetesség, amikor
némelyek szégyellik a világ előtt gyakorolni kö-
telességeiket, melyeket a józan okosság javall,
például áhítatossággal kelni fel egy asztaltól:
nem kulcsolják kezeiket ebédelés után hála-
adásra. Ha ma egy bibliai mondást szalasztott
ki a száján, másnap már szegyei társaságba
menni, nehogy szentnek nevezzék. Fél, hogy bi-
gotnak mondják és ez, úgy látszik, a XVIII. szá-
zad végén sértő volt. — Az is csalfa szemérme-
tesség, amikor az asszony valami testi fogyatko-
zását szégyelli. Sok asszony, ha tunyának, kika-
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pásnak mondják, számba se veszi, ha kancsalsá-
got vagy sántaságot vetnek a szemére, szégyelli.
Nem más ez, mint szégyenleni a gondviselést,
amely ilyenre formálta őket. Ilyenkor, ha vala-
kinek testi fogyatkozása van, igyekezzék azt jó-
cselekedetekkel kipótolni, mint Cézár cseleke-
dett, aki, mert kopasz volt, annál inkább igye-
kezett fejét borostyánkoszorúkkal ékesíteni. Az
igaz keresztyén szemérmetesség abban áll, hogy
nem pirul el az asszony egyébért, csak a vétekért
és irtózik mindattól, ami benne kárt tehet. Az
erénnyel együtt jár ez a szemérmetesség, a nőnek
a szépségét fölemeli. Nincs rútabb asszony, mint
akinek orcáján nem piroslik a szemérmetesség
rózsája. Ez minden más asszonyi erénynek a
szülőanyja. A szemérmetes asszony nem koldulja
más tetszését, nem igyekszik magát kívántatni,
ezért soha nem panaszkodik, hogy nincsenek
elég tisztelettel irányába. Ha nem teljesítik kí-
vánságát vagy bosszantják, ártatlanságában ta-
lálja védelmét. A szemérmetes asszony nem kép-
zel sokat magáról, nem kíván uralkodni, mint a
haragos epéjű Xantippe a jámbor Szokráteszen,
nem mennydörög senki ellen, indulatait az okos-
ság hallgatásába zárta, távol a világ hízelkedé-
sétől, észrevétlenül, trombitaszó nélkül jár. Sze-
lídnek, csendesnek, mértékletesnek és tisztának
kell lenni a szemérmetes asszonynak, kinek pi-
ros bársonyára a fertelmesség legkisebb mocska
nem cseppenhet. Nem lehet képzelni, mondja
egy keresztény nagy poéta, istenibb látványt,
mint egy szép asszonyt térden az ő áhítatosságá-
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ban, melyet másoktól láttatlanul tesz és akinek
homlokán egy kegyes léleknek alázatossága és
ártatlansága egyesül.

Az asszonyok rendszerint félénkebbek és
későbbre töröltetnek ki szíveikből a virtusok-
nak ifjúkorukban beléjök vetett magvai. De mi-
kor egyszer kivethetik azokat, vakmerőbbekké
válnak. Jegyzett dolog, hogy amely asszonyok
elszakadtanak a hittől, többnyire azért cseleked-
ték, hogy a feslettség után járhassanak. Ez régi
tapasztalat, de a mai tapasztalás hasonló, hogy
tudniillik, amely asszonyok a világi gyönyörű-
ségeknek bálványai, a hitről leszoktanak mon-
dogatni s aztán hiábavaló minden prédikáció.
Külsőképen tisztelik a vallást, de csak azért,
hogy tisztességesebb takarót csinálhassanak fes-
lett indulatjaiknak. Rendszerint buzgóbbak, de
csak úgy, mint Marcellináról írja szent Ágoston,
hogy a Krisztus képe mellé a Pythagorasét hely-
heztette.

Lássuk most már, hogy milyennek festi
meg Herepei Ádám prédikációjában Dániel
Katát?

Dániel Kata tudta, hogy az Isten az ő nemé-
től nem kíván semmi magasságos tudományt,
hanem csak áhítatosságot, együgyű hitet, aláza-
tos engedelmességet és éppen ez a hit igazgatta őt
keresztyéni életének minden rendében. Azt a
méltóságot kereste, hogy az Isten leányának ne-
veztethessék. Míg más asszonyok a templomok-
ban egész pogány dámai pompát űznek, hunyor-
gátasok, mosolygások, köszöngetések folynak ott,
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a gonosz kívánságok, amelyeket a könyörgések-
nek meg kellett volna oltaniok, még jobban el-
gerjednek és úgy mennek ki a templomból,
hogy nem tudják, mért mentek oda, Dániel Kata
érezte a töredelmesség édességét, nem úgy, mint
a többi asszonyok. Az urát tisztelte. Azt mon-
dotta volna rájuk az ember, hogy a két testben
egy szív lakozik. Míg mások részegséget találnak
a függetlenségben, ők több gyönyörűséget talál-
tak a megértésben. Gyermekeit Dániel Kata ke-
resztény módon nevelte. A társasági életben kel-
lemetes volt, mindenki szerette és tisztelte, ifjú-
ságától mindvégig. Nem vala senki, aki rosszul
szólhatna róla, mivelhogy az Istent féli vala.

íme, a rokokó halotti prédikáció — szép
asszony felett. A koporsóban a prédikátor már
nem bűnös asszonyi állatot lát, hanem dámát,
akinek divatosan kell öltözködnie, ékesítenie kell
magát, társaságba kell járnia, otthon is rendesen
kell öltözködnie, — de nem szabad túlzásba vin-
nie a külsőségeket s főképen vallásosnak, Isten-
félőnek kell lennie. «Állandó becset és érdemet»
nem adhat neki más, mint a «virtus». — Ahhoz,
hogy egy asszonynak szép arca legyen, az első
feltétel, hogy a szíve is erénnyel legyen teljes.

A rokokó-kor református pap-tanára, a gá-
láns prédikátor — kissé rosszul fogalmazott,
olykor teljesen érthetetlen mondataiban — így
képzeli el és rajzolja meg a szép asszony esz-
ményképét.



MAGYAR ROKOKÓ PRÉDIKÁCIÓ

Szeretnél aranyos szekéren taszíttatni  a feneketlen
mélységbe?

Jó-e, ha aranyos szekéren taszítanának is a
feneketlen mélységbe? Vájjon nem volna-e jobb
gyalog, tövisen keresztül szép, kies helyre menni?

Ezt a kérdést az 1790-iki országgyűlésre
összegyülekezett úri rendek előtt vetette föl Tor-
mássy János, a halasi református egyház papja,
akit a budai és pozsonyi országgyűlések alkal-
mával egyházi szónokul fölkértek az úri rendek.
Mert a régi időkben országgyűlések alkalmával
minden felekezet számára külön tartottak vasár-
naponként úri istentiszteletet, amelyeken a pap
a hallgatóság lelki problémáinak és értelmi szín-
vonalának megfelelően elmélkedett prédikációi-
ban. Tormássy János tisztelendő úr 17 prédiká-
ciót tartott az úri rendek előtt s e prédikációk-
ban az általános érdekű egyházi és erkölcstani
kérdéseken kívül efféle kérdéseket beszélt meg,
mint: a rövid élet meghosszabbítása, a magunk
szeretete, szándékainknak eleve való megfonto-
lása, az irigység, a király megkoronáztatása, a
gazdagság, a középszerűség és a mennyei polgár-
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ság. Amint ezekből a témákból is látjuk, Tor-
mássy János azon igyekezett, hogy olyan kérdé-
seket beszéljen meg, amelyek felköltik és lekötik
a templomban megjelenő úri rendek figyelmét és
nem valószínű, hogy ugyanezeket a prédikáció-
kat Halason, földművelő hívei előtt szintén el-
mondotta, vagy szószerint ugyanígy mondotta
el, mert ha a túlvilági rém előtt egyformák va-
gyunk is és valóban mindegy is, hogy aranyos
szekéren taszítanak-e bennünket a feneketlen
mélységbe, vagy gyalogszerrel jutunk oda, itt
fönn a fehér világban mégis csak mások az élet
külső formái és az ezzel kapcsolatos problémák
s a hétköznapi élet megpróbáltatásai között más-
képpen szorul vigasztalásra az, aki aranyos sze-
kéren jár, mint az, aki gyalog ballag utána.

A régi magyar prédikációkat a magyar iro-
dalomtörténet kirekesztette vizsgálódása köré-
ből, pedig egy-egy korszak erkölcsi világának és
gondolkozásmódjának a prédikáció leghűbb
tüköré. A jó pap mindig az alkalomhoz és a napi
problémákhoz alkalmaztatva választotta meg
prédikációjának tárgyát, a mindennapi időszerű
kérdéseket beszélte meg, azokat a hibákat osto-
rozta, amelyek akkoriban uralkodtak a gyüleke-
zet tagjai között s mindig az időnek megfelelően
imádkozott a csapások, árvizek, földrengések,
tűzvészek, szárazság stb. elhárításáért. A régi pré-
dikációk igen fontos forrásai lehetnek így a ma-
gyar erkölcs, gondolkodás, gazdaság és művelő-
déstörténetnek. Sok régi magyar prédikációt ol-
vastam végig az ördöghívő, nagy Bornemisza Pé-
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tertől, Balassa Bálint nevelőjétől kezdve és sok
mindent ismertem meg rajtuk keresztül a ma-
gyar társadalom múltjából.

*

Nehéz a tekenős békának a tekenő, de hasz-
nos a külső ártalmak ellen.

A gazdagság is terhére vagyon a gazdagnak,
de mégis, amint azt már Salamon megállapította,
többnyire kerített város gyanánt szolgál.

A gazdagság Tormássy János szerint sem
föltétlenül rossz és megvetendő dolog, csupán
csak terhes egy kicsit. Ahogy ő mondja: «Jó hát
a gazdagság, ha szinte legutolsó is a jók között.*
De persze nem mindenre jó, mert miképpen a
szélesen kiterjedt élő fa sok madárnak fészket,
sok eltikkadt állatoknak árnyékot ad, de alatta
nem terem meg a vetemény, ugyanígy vagyunk
valahogy a gazdagsággal is: haszna is van, kára
is van. A pénznek szerelme ugyanis minden go-
nosznak a gyökere, de nem a gazdagság, a pénz
a rossz, hanem a pénznek a szeretete, — az ember
rossz, az az ember a rossz, aki rabja a pénznek,
aki rosszul él a gazdagsággal.

Tormássy János uram az úri rendek előtt
prédikál, olyan urak előtt, akiknek megvan az a
szépséghibájuk, hogy gazdagok. Vigyáznia kell
hát, hogy meg ne bántsa becsületükben és önér-
zetükben őket s bár egyre lesi az ember, hogy
szemükre lobbantsa azt az általánosan ismert
bibliai igét: «könnyebb a tevének a tű fokán ke-
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resztül menni, mint a gazdagnak bejutnia a
mennyeknek országába», ez az ige ebben a pré-
dikációban csak nem kerül elő. Dehogy is kor-
holja őket, dehogy is lobbantja szemükre gaz-
dagságukat: A gazdagság jó dolog, ha legutolsó is
a jók között.

A fölvett textus szerint — «szegénységet
vagy gazdagságot ne adj nekem, Uram!» — el-
mélkednie kell egy rút dologról is: a szegénység-
ről. — «A szegénység nem egyéb, hanem nyomo-
rúságok örvénye.» — A példázatok könyve meg-
állapítja már, hogy «a szegény még az ő barátja
előtt is utálatos.» A szegény ember előtt elrejtőz-
nek az ő barátai, de sokszor ő maga is szemér-
mes, amivel csak a maga Ínségét növeli. Azonban
a szegénység szemtelenné, elszánttá, tolvajjá teszi
az embert. A szegénységnél rosszabb tanácsos
nincs a földön: Isten ellen való zúgolódásra,
irigységre fakaszt, megfagylalja a bátorságot, le-
forrázza az elmét, alávaló és porbamászó gondo-
latokkal tölti bé, merthogy nehéz magas dolgok-
ról gondolkozni, ha nincs kenyér.

Hát valóban, a szegénység rossz dolog, de
mindenki számára ilyen rossz-e? — Nem, — vá-
laszol rá Tormássy János. — Csak azok számára
ilyen rossz, akik a kincset nem az egekben kere-
sik, ahol van és nem az Istent tartják örökségük-
nek, amint kellene. Ugyanazon nap a sárt kemé-
nyíti, a viaszt olvasztja. Amilyen az elme és a
szív, olyanná válik a gazdagság és szegénység.

Örök téma, amelyről sokat lehet beszélni.
Beszél is Tormássy János uram legalább is más-
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fél óra hosszat, de beszélnek Tormássy uram óta
nemcsak a szószékben, hanem orosz és egyéb
modern regényekben, hordó tetején, szociológiai
vitaestéken és iratokban s ahogy Tormássy uram
nem tudja nagybirtokos urai előtt megmagya-
rázni a világi gazdagság és szegénység értelmét,
azóta sem tudta megfejteni sem Proudhon (a
tőke—lopás), sem az emberbaráti író, Tolsztoj
vagy Dosztojevszkij, sem a kommunisták, akik
annyira belezavarodtak e megoldhatatlan, megért-
hetetlen kérdésekbe, ezeknek egymáshoz való vi-
szonyába, hogy inkább elvetették, kidobták szótá-
rukból, csakhogy ne kelljen többé törni rajta a
fejüket. A Biblia sok megnyugvást nyújt a hívő
szegény embernek, de amint ez kilép a templom-
ból, vagy kiemeli szemét a Bibliából, felé mered-
nek e merőben pogány, a krisztusi eszméktől
csak felületesen érintett világnak rút és aljas és
mégis elkerülhetetlen követelményei és elfelejti
az igét, hogy rohanjon a kenyérért, a vagyonért,
kincsért, gazdagságért az emberi tülekedésbe.

*

A népmesei szegény ember, aki olyan sze-
gény, mint a templom egere, sokszor boldogabb,
mint az a tőkés, gazdag ember, akinek kamará-
jában garmadával hever az arany. A keleti le-
genda szerint Szamarkand gyógyíthatatlanul be-
teg királyának azt javallottak orvosai, hogy ve-
gye magára a boldog ember ingét. Martalócai be-
járták az egész országot  és   amikor  már  éppen



164

hazatérőben voltak a hasztalan kutatásról, egy
düledező, nyomorúságos viskóban megtalálták a
boldog embert, de szegénynek — nem volt inge.
A pesszimista keleti legenda-író így akarta be-
bizonyítani, hogy mennyire független a boldog-
ság a vagyoni helyzettől. Nem az a gazdag em-
ber, akinek sok vagyona van, hanem az, aki igé-
nyeit pénzéből bőségesen tudja fedezni — tanul-
tuk gyermekkorunkban. Tehát a gazdagság az
igénytelenséggel azonos. «Szegény király az —
mondja Tormássy János —, akinek esztendőn-
ként kétszázezer forint jövedelménél kevesebb
vagyon; ellenben gazdag városi polgár, akinek
minden esztendőben kétszáz forint interessé jő
be... Nehéz, sőt lehetetlen általában megmon-
dani, ki a szegény...»

*

Tormássy János uramnak rokokó-korbeli
urak előtt tartott tapintatos prédikációja ügyes
tojástánc a szegénység és gazdagság dicsérete kö-
zött. Valahogy azzal az érzéssel teszi le az ember
a prédikációt, hogy szép, szép ez a szegénység,
de mintha mégis csak jobb dolog volna nyugodt
anyagi viszonyok között élő földbirtokosnak,
vagy háziúrnak vagy tőkepénzesnek lenni, per-
sze meggondolván azért azt az igét, hogy «jobb
szegényül menni a mennyországba, mint gazda-
gon a pokolba.»



MEGMAGYAROSÍTOTT METSZETEK

Sulzbach in Oberpfalzban jelent meg 1789-
ben a «Noth- und Huelfsbuechlein fuer Bauers-
leute — oder lehrreiche Freudén- und Trauer-
Geschichte des Dorfs Mildheim» című, szöveg-
közti rézmetszetekkel illusztrált népkönyv.

Ez a könyv már a következő évben meg-
jelent magyarul is: «Szükségben segítő könyv.
Német nyelvből magyarra fordítva és Magyar
Országhoz alkalmaztatva Kömlei János által. E'
könyvnek az ára kötetlen: 24 krajtzár. — Pesten
Stáhel Jó'sef és Kilián könyv-árosnál. 1790.»

A könyv tehát nem tisztán fordítás, hanem
a magyar viszonyokhoz alkalmaztatott átdolgo-
zás.

A metszetei sem átvételek olyan értelemben,
hogy megvette a német kiadótól a metszetek dú-
cait, hanem magyar átdolgozások, — az eredeti
metszetek «magyarra fordított másolatai*.

A magyar átdolgozás minden tekintetben
követi az eredetit: alakjában, címlapján, metsze-
teinek elhelyezésében. Még abban is, hogy mint
az eredeti, címlapján piros és fekete betűket hasz-
nál, viszont a címlapon már eltér abban, hogy a
Huelfsbuechlein   címlapján   a   metszet   piros, a
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Kömlei könyvén a metszet feketével van nyom-
tatva.

Mindjárt a címképen észreveszi a figyelmes
szemlélő, hogy a két metszet, bár látszólag
ugyanaz, mégsem azonos. Először is a magyar
metszet pár milliméterrel kisebb és más rajta a
felhő alakja, más a szántóföld vonalozása. A híd
a német metszeten párhuzamos vonalakkal van
árnyékolva, a magyar metszeten kockakövekből
áll. — De ezen a képen még semmi magyarosítás
nincs.

Az első rész metszetén már látunk magyaro-
sítást is. Két úr ül egymással szemben. A magyar
metszeten az egyik úr szép hosszú magyar ba-
juszt kapott, a másik zsinóros magyar ruhát. A
német metszeten a sarokban karcsú magas német
kályha, a magyar metszeten vaskos, magyar
kályha. (A német metszet alján nincs jelzés. A
magyar metszet alján: Gritner f.).

Hogy itt valóban metszet-magyarosításról
van szó, azt Kömlei előszava is igazolja, aki ezt
írja:

«Az embereknek Német neveiket is Magyar
nevekre változtattam; és hogy ez a könyv men-
tül Magyarosabban jelenhessen meg a' Magyar
Olvasóknak kezeikben: a kiadó fogta, 's ruhát is
Magyart adatott, a Német öltözet helyett, az eb-
ben a' könyvben szóba jövő emberekre, a rajzo-
latoknak mettszőjével; a' mint mindenütt ki tet-
szik, az itten lévő képekből.» (VI. 1.)

A második rész képén a jól épített német
kripta  helyett  szalmás  tetejű  vályogkriptát  lá-
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tünk. — A 22. számú képen a német férfi és nő
át van rajzolva magyar paraszt férfinak és nő-
nek. A 36. számún német szántóvető helyett ing-
ben, gatyában szántó földművest látunk.

De talán a legjellemzőbb a 11. számú:
«Eilftes Capitel. Wie die zwölf áltesten Haus-

váter zu Mildheim mit dem gnádigen Herrn auf
dem Schlosse zu Mittag essen.»

«Tizenegyedik Rész. Az Új-falusi tizenkét
öreg Gazdáknak, az ifjú Úrral együtt való ebéde-
lésekről.» A német metszeten csupasz szájú, né-
met ruhás alakok. A magyar metszeten bajuszos
magyarok, zsinóros magyar ruhákban. És mind
a két metszeten más a bútorzat is.

A metszeteken a legkülönbözőbb foglalko-
zású és társadalmi állású embereket látni; érde-
mes volna viselettörténeti szempontból tüzetesebb
tanulmány alá venni a megmagyarosított metsze-
teket.



A NYENYERE

Egy régi magyar hangszer története

Zenetörténészek és múzeumjáró nem zene-
történészek előtt is jólismert múzeumi tárgy az a
hangszer, amelyet a francia viellenek, az olasz
líra tedescának, ghironda ribecának, stampellá-
nak, a német Bettlerleiernek, Bauernleiernek, az
angol hurdy-gurdynak, az orosz lírának, a kis-
orosz relnek, rilnek nevez s amelynek a közép-
korban symphonia és organistrum volt a latin
neve. Minden múzeumban látható belőle egy-egy
díszesebb régibb, vagy egyszerűbb, újabbkori
példány, amely a maga különös alakjával és
még különösebb szerkezetével magára vonja a
múzeumlátogató laikus figyelmét. Mert ez a
hangszer billentyűs, mint a zongora, bélhúros,
mint a hegedű, forgantyús, mint a verkli, de sem
nem zongora, sem nem hegedű, sem nem verkli.

Bár magam is múzeumjáró zarándok va-
gyok, nem múzeumi tárlóban, hanem egy külvá-
rosi bérkaszárnya udvarában találkoztam elő-
ször ezzel a hangszerrel. A külváros művészi te-
kintetben   kisebbigényű,   viszont   az   alamizsna-
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adásra hajlamosabb, mint a gazdag és zárkózott
belváros, amelynek előkelő házaiban különben is
tilos az éneklés, koldulás és a kintornázás. Ép-
pen ebédnél ültünk, amikor hirtelen valami kü-
lönös muzsikaszó ütötte meg fülemet, ami az első
pillanatban komikusan hatott, de aztán szörnyű
zúgásával bosszantani kezdett, mert a rosszul
fölhangolt zeneszerszámból minden zeneiséget és
harmóniát tagadó, szörnyű hangok szállottak
szerte —, azt azonban el kellett ismernem, hogy
a ritmusa teljesen kifogástalan volt. Kimentem
az udvarra, hogy megtaláljam és megnézzem en-
nek a pokoli kakofóniának a forrását. Az udvar
közepén zsámolyon ülve, nagybajúszú, hajlott-
hátú, rongyos öreg magyart pillantottam meg,
aki térdén valami zeneszerszámot tartott, amely
a hegedűnél nagyobb, de a gordonkánál kisebb
volt. Jobbkezével serényen forgatta a hangszer
végén lévő forgantyút, míg a balkezének görcsös
ujjaival a hangszekrény tetején elhelyezett bil-
lentyűzeten játszott. Kérdésemre az öreg koldus
elmondta, hogy ezt a szerszámot a magyar al-
földről hozta, ahol egyes községekben, különösen
a tanyákon még szívesen mulatnak mellette,
nemcsak egyszerű gazdaemberek, hanem gyak-
ran az urak is. Hajdan — mondotta az öreg kol-
dus—, sokkal jobban tudott rajta játszani, de
megöregedett és az öregség a művészetben is
meggyöngítette tudományát, ami egyébként ab-
ból is látszott, hogy fölhangolni sem tudta már
zeneszerszámát s ez okozta muzsikájában a fül-
hasogató zűrzavart.
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Bár elég jól ismerem a mai kis Magyar-
országot, — fájdalom, nagyon könnyű bejárni
és alaposan megismerni —, soha nem találkoz-
tam ezzel a hangszerrel. Ismerem a dudát, a tilin-
kót, a citerát, harmonikát, dobot, tamburát, ka-
násztülköt, a magyar falvakban még használat-
ban lévő népi hangszereket, de ezzel a hangszer-
rel nem találkoztam. Ez a hangszer eltűnt a többi
mellett, mint ahogy lassanként a többi népi hang-
szerek is tünedezőben vannak már, talán rész-
ben a rádió csodája miatt, amely a fehérre me-
szelt nád- vagy szalmafedelű kis házikók abla-
kain keresztül is állandóan zúgja a cigány-, a
jazz-, a szalon-, a szimfonikus- és katonazeneka-
rok változatosabb, gazdagabb, finomabb, művel-
tebb és hatásosabb zenéjét. De hogy ez a hang-
szer még használatban van Magyarországon, azt
csak az öreg koldusmuzsikussal való találkozá-
somkor tudtam meg, bár ez az én hibám volt,
mert a hivatásos zenészek és zenetörténészek ezt
a hangszert előttem is ismerték.

Ez hat évvel ezelőtt történt. Az öreg koldus-
tól, aki biztosított arról, hogy az Alföldön ő tud
ilyen hangszereket vásárolni, drága pénzen meg-
vásároltam hangszerét, amit különben ma sem
bánok, mert azóta az összes múzeumokban lévő
példányokat, sőt a magánosok tulajdonában lévő
példányok legnagyobb részét is megismertem és
megállapítottam, hogy az én példányom sokkal
régibb valamennyinél.

Mi ez a hangszer?
Az elmúlt századokban általánosan divatos
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hangszer volt Európában. Egy német zenetörté-
neti cikkben olvasom, hogy a 10—12-ik század-
ban olyan előkelő szerepe lehetett, mint ma a
zongorának. E cikk szerzője szerint e hangszer
szerkezete ma is ugyanaz, mint 900 évvel ezelőtt
volt, amikor organistrumnak hívták. Virágkorát
e hangszer a dudával együtt a 18. században élte.
Különösen Franciaországban volt nagyon nép-
szerű; virtuózai Laroze, Janót, Baton hangverse-
nyeket adtak vele, iskolák jelentek meg e hang-
szeren való oktatás számára, zeneszerzők, pél-
dául Baptiste, szonátákat és duetteket írtak szá-
mára, írók és költők zengték dicséretét.

Ez a hangszer a forgólant (Drehleier) volt,
amely a 19. században a tökéletesebb hangszerek
mellett teljesen elvesztette előkelő szerepét, úgy-
nevezett parasztlanttá, majd kolduslanttá süly-
lyedt, a legtöbb országban teljesen kiment a
használatból s Magyarországon kívül már csak
Moldvában, Oroszország nyugati határvidékein,
a fehéroroszok között, Finnországban és Len-
gyelország keleti határvidékein használják még,
a többi országokban egyszerűen múzeumi emlék.

A nagy Gellért-legendának Szent Gellért ma-
gyarországi utazásáról szóló leírásában van egy
kedves epizód, amely arról szól, hogy Gellért a
Bakonyban egy éjszaka nótázást hall, mire meg-
kérdi kísérőjétől: Walthere, audisne sympho-
uiam Hungarorum? — Walterom, hallod-e a
magyarok szimfóniáját s mindketten jót nevet-
tek a furcsa éneklésen, — mert amint aztán ki-
derült, házigazdájuk szolgálóleánya kézimalmon
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őrölt és énekelt hozzá s a malom zúgása éneklés
közben úgy hangzott, mint valami zenekíséret.

A Gellért-legenda latin szövegének magya-
rázatával már sokan próbálkoztunk s a most em-
lített epizód helyes értelmezésére számtalan föl-
tevés született, amelyek közül itt csak kettőt em-
lítünk meg. Az egyik magyarázat Lánczy Gyulá-
tól való, aki a symphonia Hungarorumot a ma-
gyarok dudájának fordította, a másik Haraszti
Emiltől, aki a «Hangutánzás és jelentésváltozás
az egyetemes és a magyar hangszertörténetben»
című munkájában megállapítja, hogy a közép-
kori latin organográfia egyik legközönségesebb
hangszerneve a szimfónia, amely dudát vagy or-
ganistrumot, azaz nyenyerét, vagy kettősbőrö-
zetű kétfenekű dobot jelent. Minden okunk meg-
van rá, — mondja Haraszti —, hogy föltételez-
zük, hogy az olasz műveltségű, zeneileg is kép-
zett Gellért, a csanádi énekiskola megalapítója,
tudatosan használta a szimfónia kifejezést hang-
szer értelemben, — Haraszti szerint tehát orga-
nistrum, azaz nyenyere-értelemben. Ha Haraszti
föltevése helyes, a nyenyere már a 11 -ik század-
ban valóban ismert hangszer volt talán Magyar-
országon is, föltéve, hogy a Gellért-legendának
ez az epizódja hiteles és egykori följegyzésen
alapul és nem a későbbi idegen legendaszerkesz-
tők kezétől származó beiktatás.

Ez volna hát az első adat hangszerünknek
magyar vonatkozásban való előfordulására. A 15.
századtól kezdve aztán a régi magyar nyelvemlé-
kekben már sok hangszer neve fordul elő:   dob,
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trombita, síp, orgona, hegedű, duda, cimbalom,
citera, koboz, hárfa, lant, tekerőlant, Virginia,
kintorna, doromb és tárogató. Ezek közül
a hangszernevek közül, amint az kétségtelenül
megállapítható, a tekerőlant és a kintorna az,
amely a régi organistrum magyar megfelelőjéül
tekinthető. A kintorna, amely a latin quinterná-
nak magyar megfelelője, első előfordulása a 16.
század első évtizedeiből való Horváth-, Érdy-,
Keszthelyi- és Tihanyi-kódexben található: Tyz
hwrw kyntorna: psalterium decem chordarum
(Keszthelyi-kódex 73., Érdy-kódex 275.); — Kyn-
tornalok (Horváth-kódex 25., Tihanyi-kódex
244.); — Nagy trombita zowal, syp, dob, heghe-
dew kyntornalyas ... zeep dycheeretes zenghees-
sel eleyben mentek a zent testének (Érdy-kódex,
315 1.). A kintorna szóra ettől kezdve számos
adat van a régi nyelvemlékekben. Ez adatok kö-
zül a mi szempontunkból legfontosabb a Come-
nius Orbis Pictusában található a következő adat:
Muzsikáló szerszámok a citera, hegedű és a te-
kerőlant: kintorna. S ugyancsak Comenius egy
másik munkájában, a Janua Linguaeban: a ci-
tera, koboz, tekerőlant hegedűhúrokból áll. Te-
hát a régi nyelvben a kintorna és a tekerőlant
szavak (népi neve Szentes vidékén ma tekerő,
más vidéken Szendy Árpád szerint nyenyere),
ugyanannak a hangszernek nevéül szolgáltak. A
17. században tehát ismerték s kétségtelenül
használták is a tekerőlantot Magyarországon is.
Valószínű, hogy az előző századokban is ismer-
ték és bizonyos, hogy a 18. században is használ-
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ták, bár ezt bizonyító történeti adataink nincse-
nek. A 19. századig nálunk éppen úgy, mint kül-
földön úri hangszer lehetett s csak a múlt szá-
zadban süllyedt le népi hangszerré: parasztlanttá
és később kolduslanttá. — A múlt század elejéről
egy adatunk van rá, hogy ismerték. Ez az adat
Páter Hollósi Egyed «Egymással való barátságos
beszélgetés» (Komárom, 1802) című művében
fordul elő a következőképpen: Az árnyékozó fák-
nak boltformára kanyarintott zöldelő ágai közt,
mint valamely híves sátorok alatt hellyel-hellyel
a költött múzsáknak fehérmárványból faragott
bálványi borostyánkoszorúval koronáztatva és
kezében kinek lant, kinek koboz, kinek kintorna,
tombora, hárfa vagy más egyéb; mihelyen va-
lami kis szellőcske lengedezett, ottan víg nótára
zengedtek, a nagy szélben pedig megnémultak.

Azóta egész a jelen század elejéig az ismeret-
lenség homályában lappangott ez a hangszer.
Bartók Béla írt róla először a Zeneközlönyben s
újabban több lap és folyóirat foglalkozott vele.
1929-ben a Budapesti Hírlap, 1931-ben a Magyar-
ország, 1932-ben a Nemzeti Újság, a Nouvelle
Revue de Hongrie és az Új Barázda foglalkoztak
vele részletesebben. Néhány évvel ezelőtt az Űj
Barázda hasábjain magam is körkérdést intéz-
tem annak olvasóközönségéhez e hangszer ügyé-
ben, hogy tisztázzam, mely vidéken ismerik és
használják még ezt az ősrégi hangszert. Kérdé-
semre több levelet kaptam, amelyek alapján meg-
állapítottam, helyesebben: megerősítettem, a
zenetudósoknak   azt   a   megállapítását,   hogy   e
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hangszert Magyarországon, Szentes, Csongrád,
Kiskunfélegyháza határában, továbbá Kiskún-
lacházán, Ráckeve mellett Lóréven és Peregen is-
merik. Sokat mulatnak mellette a szentesi tanyá-
kon, bár hangja nem a legkellemesebb. Ha valaki
nem resteli a kis fáradságot és költséget, — írja
Kőrösy Károly állami tanító, — menjen el télen
a Szentes-Mucsiháti tanyai állami iskolához, este
hat óra után s feledhetetlen életképben lesz része.
Igazán érdemes elmenni. Én magam, — írja Kő-
rösy, — mint Szentes-Mucsiháti tanító, sokszor
láttam, hallottam és mulattam mellette. Ugyanis
még ma is szokásban van az iskolánál, hogy az
állami tanító minden szerdán és vasárnap este
ismeretterjesztő szabadelőadást tart. Az ottani
gazdaközönség és fiatalság szeretettel látogatja
ezeket. Előadás után az iskola tantermében a
padokat félretolják s mindig eljön Piti János fiú
s magával hozza a «tekerőt» (ott így nevezik) s
ő játszik rajta; vígan táncolnak s csak úgy szá-
razon, azaz bor nélkül is elmulatnak éjfélig, sőt
hajnali 3—4 óráig is. Végül összeadnak néhány
pengőt a művész számára is.

Ez a kép olyan eleven és megkapó, hogy ér-
demes lenne azt filmre felvenni, vagy legalább
több fényképfelvételt csinálni róla. Gramofon-
lemezre is fel kellene venni. Szentes környékén
különben is majd minden tanyai iskolánál meg-
van ez a szokás; vagy 10 helyen még többen is
tudnak rajta játszani — közölte velem Kőrösy
Károly. (Lásd bővebben «A nyenyere Magyar-
országon» című tanulmányomat. Budapest, 1933.)
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Ez a hangszer körülbelül gordonka-nagy-
ságú, bélhúros hangszer. A szentesi múzeum
egyik példányának a hossza 58 cm, alsó széle-
sebb részének szélessége 34 cm, a felső keske-
nyebb részé 29 cm. Az én példányom hossza 78
cm a nyakkal együtt. A hangszekrény hosszú-
sága 68 cm, a hangszekrény alsó nagyobb köré-
nek átmérője 38 cm, a kisebb köré 30 cm. A
hangszekrény magassága átlag 12 cm. A vonót a
hangszekrény végén elhelyezett fakorong helyette-
síti. Alakja a gordonka hangszekrényéhez hasonló,
de hosszú vékony nyak nélkül, a hangszekrény
fölé 4 vagy 5, vagy 6 húr van kifeszítve, a ma
használatos magyar példányokon azonban, ame-
lyek négyhúrosak, rendszerint csak három húr
van fölszerelve. A húrokat a hangszekrény alsó
végén a húrokra merőlegesen elhelyezett, fogan-
tyúval összekötött fakorong szólaltatja meg,
amellyel egyszerre hozzák rezgésbe az összes hú-
rokat. A húrok hangolását hegedűkulcsszerű
hangolókulcsokkal lehet változtatni. A négy húr
hangolása a következő: van egy prím-húr, van
a recsegő, amely a prím-húrhoz kvintre van han-
golva, s a bőgőhúr, amely ennél egy oktávval mé-
lyebb; a negyedik húr a harmadikkal hangzik
együtt.

A prímhúron két oktávra terjedő kromatikus
fabillentyűzet van, két sorban egymás alatt el-
helyezve, olyan rendezésben, mint a billentyűs
hangszereken. Szokásban van az is, hogy a re-
csegő húrt kis fadarabbal felpeckelik: ilyenkor a
korong forgatása ebből a húrból átható, recsegő,
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hangszínben különös, érdekes ritmust hoz ki
(Szendy Árpád).

A nyenyerének rikító, éles a hangja. Hogy
éles hangzását enyhítsék, a húrokat azon a he-
lyen, ahol a koronggal érintkeznek, puha gya-
pottal göngyölik be. A nyenyerén nincs sem cres-
cendo, sem diminuendo, csak gyorsabb vagy las-
súbb tempóval vagy staccatóval lehet zenéjét vál-
tozatosabbá tenni. Mélabúsan monoton és szo-
morú muzsikája — írja Zelenin «íiussische
Volkskunde» című munkájában — a vallásos
énekek hangulatának és az énekes-koldusok re-
pertoárjának kitűnően megfelel.

Ezt a hangszert, amely 900 év óta ismert
egész Európában — mint már említettem, — Ma-
gyarországon már csak Szentes, Csongrád, Kis-
kunfélegyháza, Kiskunlacháza, Pereg és Rác-
keve környékén használják. Szentes környékén
tanyai mulatságokon, disznótorokon, névnapo-
kon vagy — amint itt mondják — cuhárékon, ci-
gány helyett gyakran mulatnak nyenyereszó mel-
lett, a szabad ég alatt tartott mulatságokon rend-
szerint klarinéttal kombinálva, s e különös duett
hangja jól elhallatszik a távolabb fekvő tanyákra
is. Olykor vidámabb úri-murikra is elhívják ezt
a duettet, amely a cigány mellett jazzszerű vál-
tozatosságot jelent a muzsikában. De inkább a
népies mulatságok zenéje ez. Van Szentesen egy
öreg vak muzsikus. Ez kukoricafosztás idején az
egyik tanyai egyenes úton, amely mellett sok ta-
nya fekszik, megindul nyenyeréjével és a tanyák
előtt megáll. Ahol kukoricafosztás van, oda rend-
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szerint behívják s vidám nyenyereszó mellett
könnyebben megy a munka. Hogy Szentesen és
környékén milyen régi a szokás, azt történeti
adatok hiányában bajos eldönteni, de minden-
esetre van száz-százötven esztendős, vágyik való-
színű, hogy akkor került ide, amikor a nyenyere
úri hangszerből népi hangszerré lett. Ezzel a kér-
déssel foglalkozva, előbb arra gondoltam, hogy
mivel ez a hangszer csak azon a vidéken van
meg már, amelynek kubikusnépe a múlt század
második felétől kezdve Európának számtalan vi-
dékén megfordult, talán e világjáró kubikusok
közül hozta haza valamelyik e hangszert külföld-
ről, olyan vidékről, ahol a nyenyere még divat-
ban volt. Hogy e kérdést tisztázzam, szentesi gaz-
dákkal beszélgettem e hangszer régiségéről s a
legöregebb gazdák is úgy emlékeznek meg róla,
mint amelyet már nagyszüleik is ismertek. Gá-
gyor István kubikus állítja: a nagyanyja, aki
1931-ben 91 esztendős korában halt meg, sokszor
emlegette, hogy ő mint menyasszony nyenyereszó
mellett táncolt a lakodalmán.

Ez a hangszer a népnél nemcsak divatos,
hanem legalább Szentesen magától a néptől gyár-
tott hangszer is. Egyszerű földmíves- és kubikus-
emberek is értenek készítéséhez. A legnevesebb
nyenyerekészítő-mester az utolsó évtizedekben
Szentesen Szenyéri János kubikus volt. ő készí-
tette a szentesi városi múzeumban lévő példá-
nyok közül az egyiket, amelyre rá is írta a nevét
ilymódon: Én, Szenyéri János, készítettem ezt a
muzsikát 1907 január 22. Szentes. Azt mondják,
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hogy Szenyéri vidékre, különösen Soltvadkertre
is több példányt eladott. Egy másik nyenyere-
készítő, amint a szentesi múzeum másik példá-
nyának bejegyzéséből kiderül, Tót Sándor volt,
aki 1897-ben Török Sándornak csinált ilyen mu-
zsikát. Ma is van még Szentesen szitás-mester,
aki nyenyerekészítéssel foglalkozik.

Udvardy János volt országgyűlési képviselő
szíves közléséből tudom, hogy a Ráckeve melletti
Lóréven Kovács Mihály halászmester és kötél-
verő foglalkozik nyenyerekészítéssel és játszik is
rajta.

Általában a magyar vidékeken, különösen
Szentesen nem ritka a népies hangszergyártás.
Csinálnak itt a nyenyerén kívül tamburát, tam-
buricát, citerát is. A gazdasági helyzet miatt
tétlenségre kényszerült ügyesebb kubikusok kö-
zött nem ritka az eféle próbálkozás.

Régi-régi hangszer a nyenyere, amely mel-
lett sokat mulattak szerte egész Európában, a 11.
századtól kezdve Magyarországon is (kétségtele-
nül a 15. század óta). Nem ősmagyar hangszer
olyan értelemben, hogy nálunk találták volna ki
és tőlünk terjedt volna át más népekhez, de ma-
gyarrá tette sokszáz esztendős hagyománya.
Hangjában régi magyar bánat zúgását véljük fel-
fedezni s melankolikus zümmögése, idegeket
tépő jajgatása azokat a gyászos időket juttatják
eszünkbe, amikor kegyetlenebb sorsuk volt őse-
inknek, mint ma s a sírásra és fájdalomra is volt
annyi okuk, mint ma.



BIEDERMEIER LOVAGIASSÁG

A szép nem ügyvédje az asszonyok rágalmazói ellen
A férfiaknak a nők ellen való vádjai és rá-

galmai száz év óta a prózai szépirodalomban,
regényekben és novellákban hangzanak el, mig
a régi magyar irodalom gúnyversek, anekdoták,
prédikációs és trúfás könyvek formájában adta
az olvasni tudó és szerető publikum kezébe. A
fiatalok általában istenítették a nőt, ám a koro-
sabb férfiak, kiábrándulva a szerelemből, sőt
olykor meggyűlölve a nőt, látták nagy hibáit is
és se szeri se száma azoknak a csúfondáros
anekdotáknak, gúny verseknek, amelyek az asz-
szonyról meg a házasságról kalendáriumokban
vagy önálló kis füzetecskékben megjelentek vagy
kéziratban terjedtek faluról-falura, udvarházról-
udvarházra. A férfi olyan erényeket követelt a
nőtől, amelyek magában sem voltak meg s a hűt-
lenséget, amit önmagában nem tartott hibának,
a nőnél égbekiáltó bűnnek tekintette, szidta, ká-
romolta érte veszettül s aki értett a tollforgatás-
hoz, bosszúból, de meg mások okulására is
olyan rágalmakat fektetett le a papírosra, hogy
a szép nem borzadva látta magát viszont, urának,
a teremtés koronájának torzító tükrében.  Nem
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mérföldes regények készültek az asszonyi csa-
lárdságról vagy hisztériáról, mint ma, hanem
rövid, csattanós anekdoták és gúnyversek, ame-
lyek jobban fájtak az asszonyoknak, mint a
későbbi Bovaryné-regények.

A Biedermeyer-korban, a kispolgári családi
élet megbecsülése, a szelid érzések és hangu-
latok, az ellágyulás divatának korában egy
lovagias magyar, Csontos István, felháboro-
dott a szép nem állandó rágalmazása miatt, s
mint munkájának bevezetésében írja, — mivel
«az asszonyi-nem olly sok századok olta szenved
a' férjfi nemtől és mind azon sok külömbféle
méltatlanul is mocskoló Írásokért, mellyekkel
sértegettetett, még eddig bosszú-állásra soha ki
nem kelt: most ezúttal megengedheti a férjfi -
nem, hogy ezen asszonyi-nemet védő munkácska
a mellette álló igazságért megjelenhessen.»

Mert mik azok a «vád-okok», amelyeket a
férfiak az asszonyok ellen emelnek?

1. Hogy az asszonyok tudatlanok és mégis
szeretnek tudósoknak láttatni.

2. Hogy az asszonyok csak hiú cifrálkodá-
sokon és módi-öltözeteken kapkodok, minélfogva
a férjfiak előtt tetszősök lehessenek.

3. Hogy az asszonyok csalárd, ravasz lel-
kűek.

4. Hogy férjeikhez hívtelenek.
5. Hogy igen kíváncsiak, testük, lelkük tele

van ingerrel és mind a szerelemben, mind a
bosszúságban rendkívül valókká szoktak  lenni.
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6. Hogy az emberszólásra, pletykák űzésére
különös hajlandósággal bírnak.

7. Hogy rossz anyák és gyermekeiket nem
illendően nevelik.

8. Hogy gyávák s a dologtalansággal még
gyengébbé teszik magukat.

9. Hogy «türedelem-nélkül valók, állhatat-
lanok s akármely csekélységért is békétlenke-
dők.»

Ezek ellen a vádak ellen veszi védelmébe az
asszonyokat Csontos István: «Szép nem' ügy-
védje az aszszonyi becset sértegető vád-okok el-
len« című művében, amely Kassán 1830-ban
Werfer Károly költségén (188 lapon) jelent meg.

Nem igen lehetne megvádolni Csontos Ist-
vánt, a szép nem ügyvédjét azzal, amivel ma
szokták gyanúsítani az ügyvédeket, hogy nem-
törődöm-módon, lazán fogja meg védencei ügyét.
Tételről tételre komoly megfontolás tárgyává
tesz minden vád-okot, ravaszkodik, cseleket al-
kalmaz, látszólag igazat ad a láthatatlan ellen-
félnek, hogy annál biztosabban zúzhassa szét el-
lenfele okoskodását. Mert — miért tudatlan az
asszony? Azért, mert «éppen ellenkezőképen ne-
veltetnek a férfiaktól, sőt még szemeik is béköt-
tetnek, hogy ne lássanak, hanem kénteleníttes-
senek magokat vezettetni», — «a természettől a
bennek letett ész' magvai csak rejtekökben, ki-
fejlődés nélkül heverve maradnak: tudományos-
ságjok 's okos értelmességök szinte olly csodál-
kozásra méltó dolog volna, mint a régiség hisz-
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tóriájában olvasható barom pásztoroknak bölcs
jövendölőkké lételök. Mert ha a' míveletlen föld-
től gaz termésnél egyebet nem várhatni: bizony
az okos nevelés nélkül szűkölködő lelkektől sem
lehet bölcsességet kívánni.» — De nem is ez asz-
szonyi ész hivatása. «... meg kell azt ismerni
még az asszonyok legnagyobb ellenségeinek is,
hogy ők a' természeti igazságok' általlátásában,
a szépnek és jónak ízlésében, a' képzelődő tehet -
ségeknek elevenségében, a magokat hirtelen fel
tálalásban és a magokat mindenhez alkalmaz-
tatni tudó csudálatos tehetségben nagyobb részét
a' férfi-nemnek sokkal felül haladják. . . És . . .
minthogy nékiek egészen más kötelességek, 's
külömböző életnem-módok tétetnek elejékbe:
természetesen a' tudatlansággal vádoltatássok
sem állhat meg.» Egyébként tessék megnézni a
köznépet, ahol mind a férfi, mind az asszony
«egyedül természeti eggyügyűségben nevelkedtek
fel. Bizonyosan sok Kata, Erzsók és Sára tíz any,
nyi észszel bírnak: mint az Istók, János és
György gazdák» ... és bizony sok házi gazdák
egyedül csak okos feleségeiknél fogva maradhat-
tak azokká.

Ami a hiú cifrálkodást illeti, hát ezt egyedül
és kizárólag a férfiak kedvéért és örömére cse-
lekszik. Hanem ami az arcfestést illeti, hát ennél
ostobább, nevetségesebb dolgot el sem lehet kép-
zelni, mert hiába képzeli a nő, hogy «tűkörjök-
nek hívségére bízott titkos mázolásokat mások
észre nem veszik!» — Kezdjék el a férfiak a
«belső,   nemes  szépséget  becsülni,  a  külsőt  pe-
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dig csak mellékesen nézni. . . szeressék a' szív
és lélek nemes tulajdonságit: fogadom az egész
asszonyi nem nevében, hogy a' leányok azonnal
a' nemesebb tulajdonságokkal kívánják magokat
ékesíteni 's szebbekké tenni.»

Az asszonyok csalárd, ravaszlelkűségének
vádjára is megfelel. Ha általánosítjuk ezt a vá-
dat — egyes asszonyok miatt az egész szépnem
ellen, akkor a férfiakat általában zsiványoknak,
részegeseknek, dologtalan korhelyeknek és gyil-
kosoknak kell tekintenünk. Egyébként pedig a
nőknek okvetlenül szükségük van egy kis ravasz-
ságra, mert ártatlan létükre is sokszor kevered-
hetnek oly körülmények közé, melyekből «lehető
kiszabadulásaik' tekintetéből kénteleníttetnek egy
kis elmésséget elővenni, különben a' veszedelem
és szerencsétlenség reájok nézve elkerülhetetlen
lenne.»

Hanem következik a legsúlyosabb vád: az
asszonyok hűtelenek. Ez valamennyi között «leg-
nagyobb figyelmet érdemel, — írja Csontos Ist-
ván, — 's ebben az igazság az igazságtalanság-
gal egyenlő értékben tusakodhat, mivel az aszszo-
nyokra nézve csak ugyan meg kell azt vallani,
hogy alkalmasint sok hívtelenek találtatnak.»
De — vájjon nem a vádoló félnek «tulajdon
magaviseletéből származik-e a nőnek hibája?
Vájjon nem az-é az ok, hogy a férfi, aki szere-
lemből vette el feleségét s eleinte kedves bánás-
módhoz szoktatta, később durvává válik és meg-
gyűlőlteti magát a feleségétől? A szerelmet, —
vagy ahogy Csontos István mondja — «a' szere-
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tetet a' lélekből minden emberi bölcsesség mel-
lett sem lehet kiirtani s ha «az aszszonyok-
ban felmelegítve levő érzékenységek mellett
a' férj testi és lelkiképen meghidegül s hideg
ségének nyilvánvaló jelenségeit is adja: bizo-
nyosan kész az aszszony mindent elkövetni, hogy
hijánosságait akármelly tekintetben is kipótol-
hassa ... a' házastársak eleinte egymáshoz a'
legforróbb 's legmunkásabb szeretettel viseltet-
nek, későbben pedig úgy meghűlnek, hogy egy-
mást még csak látni se kívánják. . . a' mit eggyik
kíván, azt a' másik nem teljesíti. . a' gyűlöletes-
ség, mint a' hógöngyöleg, minél tovább hempely-
gettetik, annál nagyobbra nő.» S ha a férfi
durva, korhely, feleségét nem becsüli, nem hall-
gat rá, még ha igaza van sem, s ha az asszony
neve «hallgass», — «bizony nem vétek vele, ha
azt mondom, hogy ott a' természet is feloldozza
az aszszonyt a' különben szoros kötelessége sze-
rént tartozó hívségből (87. lap). «Azért tehát, va-
lamint a' férjfiak méltó jusson követelhetik fele-
ségeiktől a' házastársi hívséget: szinte azon jus-
son kívánhatják az aszszonyok is férjeiktől a'
vélek tisztességes és jó móddal bánást.» E köl-
csönösség elismerése nélkül hiába minden tör-
vény, minden fenyegetés és vigyázás, az asszo-
nyok «fel tudnak... a' jó és gonosz tudásának
fájára hágni 's kígyói tekervényességgel minden-
kor le tudnak abból annyit szakasztani, melly az
ő érzéketlen 's vélek nem illendően bánó férjeik
megcsalására épen a' szükségig elégséges.» Bár
számos példát tud fölhozni a történelemből az
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asszonyi hűség bebizonyítására, végeredményé-
ben megvédelmezni nem igen tudja őket ez ellen
a vád ellen. Sőt mennél tovább védi, — pedig
tizenkilenc oldalon teszi, — annál inkább és an-
nál szomorúbban érezzük, hogy azoknak van
igazuk, akik az asszonyokat — rágalmazzák.

Az ötödik vád is elég súlyos: igen kíván-
csiak. Testük, lelkük tele van ingerrel; és —
valamint a fenyőfához — ha tűz jön — a benne
levő sok szurok- s gyantarészek miatt azonnal
meggyúl és nagy pattogással ég: úgy az aszszo-
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nyok is a bennek lévő indulatok bővségénél fogva
akármely kicsiny tárgytól is igen érzékenyekké
tétetvén, azonnal fellobbannak s mind a szere-
lemben, mind a bosszúságban rendkívül valókká
tudnak lenni. De hát csoda ez? Mivel formálják
ki az asszony lelkét? Regényeket olvastatnak
vele, színházba viszik s ez az egész műveltségük!
S vájjon a férfiak nem minden eszközzel arra tö-
rekednek, hogy az asszonyokban az inger «mind
testökre, mind leikökre nézve nagyobb-nagyobb
erőre kapjon 's annálfogva az indulat-érzések
szabadabban követtettessenek ?» — Hát nem a
«hízelkedőknek fülcsiklándoztató dongásai éb-
resztik-e az aszszonyokat minden ollyas indula-
tokra, mellyeket csak bennek bűnnek lehet tar-
tani?» Nem a férfiak «különösségjek-e a' rugó
eszköz ?» S «midőn a' madarász csaló síp által a'
madárkákat lépveszszőjére csábítja 's megfog-
dossa .. . igen természetes dolognak tartják az
emberek...» Azt pedig, hogy «az aszszonyok a'
férjfi csalárd fogásoknál fogva elcsábíttatnak, 's
a' hízelkedő mézes beszédek' temjényétől meg-
részegedve a férjfi kívánságoknak engednek:
igen kárhoztatják, 's megvetésre méltó erőtlen-
ségnek tartják.» — «Pedig lehet e annál termé-
szetesebb dolog, mint midőn az aszszonyok a ter-
mészettől beléjek oltott férjfiakhoz vonszó haj-
landóságjoknál fogva még mesterséges intsel-
kedő ígéretekkel, ezer meg ezer esküvésekkel 's
angyali ditséretekkel is tüzeltetve, magokat hoz-
zájuk csatolják? Nem lehet. . ., mert az aszszo-
nyi szépség körül porban mászó férjfiak mézes
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beszédei a' testi érzékenységnek balzsamos kenet
gyanánt szolgálván, mesterséges magok megalá-
zásokkal, kedves jövendőt ígérő ajánlásaikkal s
kedveitető   nyájasságaikkal    azoknak   ártatlan-

ságjokat annyira ostromolják, hogy gyakran még
a' legtisztább erkölcsűeket is megvesztegetik; 's
a' sok intselkedés után tiszta indulatú lelkiisme-
retüket bennek apródonként elaltatván, utoljára
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még szemérmetességjekből is kivetkőztetik. Nem
kívánok senkit is kárhoztatni, 's magam nemén
lévő atyám fijainak becsök' vesztésén nem örü-
lök . . . , de bizony minden természeten felül való
aszszonyi inger leginkább a' rósz erkölcsű, vásott
férjfiaktól vészi eredetét*  (103—104. 11.).

Ami a pletykálkodást illeti, hát azt a férfiak
ugyanolyan mértékben űzik, mint az asszonyok
s a falusi, «templomba járó emberek ... malmok
alatt, boltok előtt, borivó házakban, «városi
polgárok, különösen a közönségesebb mester-
emberek a' seres poharak mellett, úgy pisz-
kálódnak a mások viselt dolgaiban, mint
akármelyik kecskeméti kofa.» — Hogy rossz
anyák, — annak oka a műveletlenség. Hogy
gyávák, gyámoltalanok, gyengék, az nem hiba
az asszonyokban, — inkább kellemes tehetség s
külső erejük hiányát kellemük bőven pótolja.
S ami türelmetlenségüket illeti, — hát azon —
sok rossz férj mellett nincs mit csodálkozni, —
de viszont ezt a hibát legkevésbbé lehetne álta-
lánosítani.

Ezek a vádolók tehát nem kisebbítik a szép-
nemet, mert részben nem hibái, hanem erényei a
női nemnek, részben csak elszórtan fordulnak
elő s részben ugyanolyan hibái a férfi nemnek
is. Ami hiba az asszonyban van, annak túl-
nyomó részben a férfi az oka.

A védelem után Csontos István még hossza-
san elmélkedik arról, hogy mi módon lehetne
az asszonynak jobb állapota s méltóbb becse. Er-
kölcsi prédikáció, amelyet az asszonyok úgy sem
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fogadtak meg, mert éppen olyanok maradtak,
mint voltak száz, sőt ezer esztendővel ezelőtt:
szépek, csúnyák, — jók, rosszak, — hűek, hűt-
lenek, — csöndesek, mérgesek, — egészségesek,
hisztériásak, — boldogok, boldogtalanok, s —
ilyenek is fognak maradni száz, sőt ezer, — sőt
ezer meg ezer év múlva is, amikor talán szintén
fognak akadni jámbor emberek, akik pártfogá-
sukba fogják venni a női nemet s meg akarják
majd védeni a rágalmak ellen. Közben pedig a
nők, — bármily szabad társadalmi helyzetbe
kerüljenek is, — csókolódzni, az emberiséget
szaporítani, gyermeket nevelni, örülni s ha éle-
tük rosszul sikerült, — búsulni, sírni és zúgo-
lódni fognak, mint már ezer meg ezer év óta...



LAURA ÉS A BIEDERMEIER KOZMETIKA

Bármennyire tiltakozott is a biedermeier-ízlés
a maga kénytelen egyszerűségével a rokokó és
empire pompája és cifrálkodása ellen, hiába la-
kott a biedermeier-kisasszony egyszerű és prak-
tikus bútorokkal berendezett, otthoni kézimun-
kákkal díszített, levendula-illatú szűk lakásban,
melynek szekrényein befőttes üvegekben sora-
koztak a télire eltett nyári gyümölcsök és gyü-
mölcsízek, hiába hajította ki a fehér rizsporos
parókát és hiába fésülte simára, középen ketté
választott haját, hiába szabták egyszerűre és sí-
mára halványkék, vagy rózsaszín ruhácskáját,
hiába igyekezett azzal tüntetni, hogy a cifrál-
kodással nem törődik, Laura megmaradt nőnek
és simára fésült haja alatt is pattanásoktól tiszta,
sima, ragyogó homlokot és arcot kívánt mutatni
irigy barátnőinek és hódoló tisztelőinek. Laura,
ha illedelmes és vallásos kis leány volt is, ha egy-
szerűen öltözködött is, épp úgy szeretett hódí-
tani, mint parókába, habba, csipkébe, fátyolba
öltözött előde, Terézia, a rokokó dáma.

Laura szülei épp úgy vergődtek a gazdasági
válságban, mint ma dédunokái. A napóleoni há-
borúk után Európában épp úgy pangott minden:
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ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, mint ma. A
pénz pedig közbe-közbe akkorákat zuhant, hogy
egyik napról a másikra kezükbe foghatták a kol-
dusbotot gazdag emberek. Ki mert volna ilyen
bizonytalan korban haszontalan, nem értékálló
cifraságokért, faragott és hajlított, oroszlánlábú
és aranyozott bútorokért, aranycsatos francia
félcipőért, drága parókáért és habfátyolért pénzt
kidobni? Az óvatos biedermeier-polgárnak igen
jól megfelelt a furníros, sima, masszív dió, vagy
cseresznyefabútor, a becsületesen megvarrott
erős cipő, vagy magyar csizma, Laurának a cico-
mátlan magasszárú-, vagy félcipő, fején a saját
termelésű haj és az egyszerű ruhácska is. Az ara-
nyozott keretű, földig érő, hatalmas empire-tük-
röt dió, vagy tujakeretes ovális tükör váltotta fel,
amely kétlábú, szélestalpú, fiókos pipereasztal
felett kínálta magát a biedermeier-kisasszony-
nak.

Laura azonban, aki a barokk- és empire-
dáma hiábavaló és fölösleges cifrálkodásából sok
mindent elvetett, a kozmetikát kénytelen volt
megtartani, mert őt is állandóan fenyegette a bor-
sókór, a persenések, a faggyúmirigyek, a szemöl-
csök, szeplők, anyafoltok, ebagák (Mitfresser),
sőt idő múltával — jaj! — a bőrráncok is, s
mindezek ellen védekeznie kellett, hogy a habos-
kávé-uzsonnákon legalább arcának tisztaságával
és üdeségével kelhessen versenyre kedves barát-
nőivel.

Lauráéknak már nem a mindentudó sebész,
fogorvos, kristélyos  és  kozmetikus   Figaro  ren-
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deli a szépítőszereket, háttérbe szorul a javas-
asszony is és tudós doktor gondoskodik arról,
hogy a biedermeier-kisasszony a borsókórtól
megszabaduljon. Sőt, hogy a szerényebb anyagi
viszonyok között élő Laurák is könnyebben se-
gíthessenek szeplőikön és faggyúmirigyeiken,
Trattner és Károlyi úriutcai könyvnyomtató in-
tézete kinyomtatta e kor tudós kozmetikusának,
Obonyay János dr. pesti gyakorló orvosnak
«Pipereasztal. Ártalmatlan szépítő- és illatszerek
a művelt hölgyek számára» című könyvét, amely
a hasznos tanácsokon kívül kész orvosi receptek-
kel is szolgált hazánk művelt Lauráinak.

Miután élettani és bölcseleti meggondoláso-
kon alapuló elvi álláspontunk az, hogy a nőnek
szépnek kell lennie, teljesen igazat adunk Obo-
nyay Jánosnak abban, hogy az orvos nem zár-
hatja ki az orvosi tudományok köréből a koz-
metikát, «mert ezen fontos tárgy megbocsáthatat-
lan elhanyagolásának, fájdalom, már eddig is a
legszomorúbb következményei voltak». Mert bár
—  olvassuk tovább Obonyay doktor könyvében,
— a szépítőszerek használata az emberi nemmel
csaknem egykorú, a tudomány kirekesztette ezt
a maga területéről s így azok készítése és áru-
lása oly emberek kezébe jutott, kik készítmé-
nyeiknek tulajdonságait s az emberi életművé-
szetre való hatását éppen nem ismerték, vagy
elég gonoszlelkűek valának arra, hogy «ajánlott
szereik ártalmasságáróli meggyőződésöket a
pénzvágynak s a számításaik szerinti biztos nye-
reménynek   feláldozzák.   Ezt   senki   sem   taga-



197

dandja, ki a múlt századok színtárkodásának e
nemére s a mostani illatárusságra csak futóla-
gos pillanatot is vetett.»

Elhisszük   Obonyay   doktornak,   hogy   leg-
főbb ideje volt már föllépni a szintárkodók ellen,

nemcsak azért, mert szörnyű áruk volt vészhozó
mérgeiknek, hanem főként azért, mert az ember
szerencséjének két főtényezőjét, pénzt és egész-
séget kellett adni egy-egy francia felírású titok-
teljes szerért, hogy a nő a tetszvágyat, a termé-
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szetadta megbocsátható ösztönt nyerendő csinos
külsejével kielégítse. Hiába adta azonban a
pénzt, ráfizette az egészségét is, mert a régi szé-
pítőszerek előállítására főképpen érckészítménye-
ket használtak, melyek ártalmasságában kétel-
kedni sem lehet. Teréziáék még érckészítmé-
nyekkel próbálták eltüntetni ebagájukat, vagy
borsókórjukat, jött azonban Obonyay János dok-
tor s Lauráék már minden veszedelem nélkül
kenhették arcukra a különféle szépítőszereket.
Mert az azelőtti szintárkodók nem ismerték az
életműves vegytant, s gyakran úgy elrútították
Teréziát, hogy soha többé férfiszem meg nem
akadt a képén, Obonyay doktor azonban már
olyan szereket ajánlott, amelyek az emberek kö-
zött oly szeszélyesen elosztott kecseket nem ás-
ták alá. «Minden titkot és homályt kerültem, —
írja szerzőnk az előszóban; — a mysticizmus
ideje immár elmúlt s a közönség csak tiszta s
valódi igazságot kíván . . . ideje, hogy a szépítés-
tudomány (cosmetik) az illatáruság homályából
— a csalfa ipar e termékeny mezejéről — szám-
űzetve s a tudománynak visszaadva, ennek egyik
ága gyanánt tekintessék.»

Obonyay doktor, bár kissé cikornyásan be-
szél s a szintárkodókkal szemben dicséri a maga
tudományát, nem volt sarlatán. Receptjeit lati-
nul kinyomatja ugyan könyvében és ajánlja a
hölgyeknek, de figyelmezteti őket, hogy mielőtt
valamelyik receptet igénybe vennék, megbízható,
észszerű orvos tanácsát kérjék ki. Nem mondja,
hogy «forduljanak hozzám egész bizalommal...»,



199

nem írja, hogy «garantálom. . .», de azért egy kis
önreklám mégis el volt rejtve ügyesen az előszó-
ban, mert aki például szépítő festvényt akart
venni és tanácsot akart hozzá kérni, bizonyára

ahhoz fordult, akinek a receptjét meg akarta csi-
náltatni.

Mi azonban recepteket itt nem írunk le. Nem
azért, mert kevés a helyünk, hanem azért, mert
attól félünk, hogy olvasóink közül esetleg valaki
megcsináltatja s a természettől számára kiosztott
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kecseket elveszti. Inkább nagy általánosságban
mondunk még néhány szót Obonyay tudomá-
nyának alaptételeiről.

*

Miután precízen definiálja, amint az tudo-
mányos értekezéshez illik, hogy mit értünk szé-
pítőszerek alatt, megígéri, hogy minden fölösle-
ges dolgok elkerülésével csak azokról az eszkö-
zökről fog szólni, amelyek a test szépítésére vo-
natkoznak. Tehát csak a bőr és a bőr függelé-
keinek: a fogak, haj és körmök szépítéséről fog
tanítani.

De ez sem lekicsinylendő téma. A bőr
ugyanis — kültakarónak is neveztetve, közleke-
dési híd gyanánt tekintethetik a külvilág és az
életművészet belseje között, el- és kiválasztó
életmű egyszerre, mely célból a képleteknek két
nemével bír: a faggyú- és izzadsága-mirigyekkel;
— végre a bőr a közérzet- s a tapintatnak élet-
műve. Viszonylagos egészségi állapotában igen
tömött, receképű, a hájalapra, meg az izmokra
feszesen reásimuló szövet, mely bámulatos
«érmécességgel» bír. Színre nézve különböző.
A fehér bőr, ha puha, gyengéd, sima, az
alatta fekvő részekre feszesen rásimul, szöveté-
ben egyenetlenségek (dudorodások, bevájulások)
hiányzanak s ha a benne egyiránt ellágazó edény-
szövetek gyengéden áttetszők, kétségkívül szép-
nek nevezhető. Az ilyen szép bőrt óvni és ápolni
kell, mert nagyon árt neki a hőmérséklet gyors
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változása, a füst, por, izzadság, piszok, erős mos-
dószerek könnyelmű használata, a mosdás el-
hanyagolása, ártalmas kendőzőkkel való vissza-
élés. Ártanak továbbá a hevítő italok, fűszeres
ételek, éjszakázás, elmeerőltetés, kedélyháboro-
dások s a meghűlés. — Meleg vízzel mosódjunk,
mert a hideg víz nemhogy fölolvasztaná a bőrön
lévő zsírt, hanem inkább a bőr likait bedugja.
Hideg fürdőt csak nyáron vegyünk; inkább me-
leg fürdőben fürödjünk, de nem sokáig.

Obonyay doktor ezután recepteket ad nagy
bőségben borsókór, hajhullás, ősz és rőt hajak,
bográcsküteg (közönségesen rézpofa s rezes orr),
fogkő, szájbűz stb., stb. ellen s alaposan meg-
tanította a biedermeier-kor kisasszonyait a szé-
pítkezésre. Talán nemcsak a festők, hanem Obo-
nyay János doktor úr is oka annak, hogy az e
korból ránkmaradt arcképeken olyan bájos, sima
és halavány a Laurák arcbőre.



A CSINOR ÉS A BIEDERMEIER RETORIKA

«Ezzel eddig még tartoztunk drága hazánk-
nak.»

Ez a mottója Pap Ignác 1847-ben megjelent
Ékesszólástanának, amelynek nem az volt a
célja, hogy «az intézetekben az éretlenkor köré-
ből oly szónokok képeztessenek, minők a tekin-
tély világában koszorút bírnak már a pályán»,
— mert, ha a szónoklást az intézetekben meg le-
hetne tanítani, ez azt bizonyítaná, hogy «a ma-
gyar ékesszólás nem művészség, vagy oly gyarló,
hogy az igen korlátolt határok közé szorult inté-
zeti műtan is özönnel szaporíthatja a szónokok
számát: nem ez volt célom — írja Pap Ignác, —
hanem az, hogy az ifjúság, midőn tanpályáján
jövendője érdekében hőn pályáz, már itt ismerje
sajátját, mely neki egykor tisztévé, életalapjává,
kenyerévé válhat.»

A mai életet sokan inkább szerencsétlenség-
nek tekintik, mint boldog aranykornak, mégis —
ha efféle régi tankönyvet olvas az ember, joggal
ujjong föl, hogy ma él és nem a sokat emlegetett
és visszasírt régi jó időkben, vagy legalább is
nem abban a korban, amikor Pap Ignác retori-
kája   alapján   képezték  ki   a  nebulókat   szóno-
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kokká. Manapság már az ékesszólástan a leg-
könnyebb és legélvezetesebb tantárgyak közé tar-
tozik, Pap Ignác tanár úr azonban oly kínos rész-
letességgel írta meg a biedermeier-kor retoriká-
ját, hogy tanítványainak bizonyára már az is-
kolában örökre elment a kedvük az ékesszólás-
tól. Mert nemcsak új fogalmakat adott tanítvá-
nyainak, hanem egész sereg soha nem hallott új
szót is, amelyeket az élőnyelv aztán a legsürgő-
sebben kitaszított magából, sürgősebben, mint
Bugáth Pál szörnyű természettudományi mű-
szavait.

A Vezérszó és a Példafüzér között olvasható
az a jószándékú, de keserves kísérlet, hogy az
azelőtt latin nyelven tanított retorikát magyar
nyelven adja elő. Nagy bátorság kellett ehhez a
vállalkozáshoz, mert a legtöbb retorikai mű-
szóra még nem volt magyar szó s most meg kel-
lett ezeket gyártania. Gyártott is egész sereg olyan
új magyar szót, amelyeket ma már a retorika
professzorai sem értenek meg, mint kerime (syl-
logismus), vagyka (dilemma), vezemény (induc-
tio), folany (sorites), képlezet (allegória), fityma
(irónia), szózár (conversio), névképítő (metony-
mia), tárgyképítő (synekdoché), alakképítő (me-
taphora), hangképítő (hypallage), csinor, visszá-
zás, telzés, részlítés, ellenítés, szélsőzés, erélyzés
stb., stb., s amelyeket a tudomány sem fogadott el
soha. A külcsín és a belkecs, a beícsín és a kül-
kecs mint kroki-szavak ma is élnek, avatag stí-
lusú, valázó és félmúltidőző írók «írmodor»-
ának gúnyorozására, de  aligha  van  ma  eleven
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kroki-író, aki a kerime, vagy ka, vezemény és fo-
lany létezéséről valaha is tudott volna. Talán a
csinor ezek között az egyetlen, amely megérde-
melte volna, hogy legalább úgy fönnmaradjon,
mint a belcsín és a külkecs. Egészen kedves, fi-
nom hangulatú szó, emlékeztet a csinos-ra s tar-
talma sem ébreszt kellemetlen képzeteket.

Mert mi a csinor?
«Szépítő mód, mely a kész szónoki nyelvbájt

kiválasztás vagy elrendezés által eszközli és ezt
szóban, vagy egész mondásban; ennél fogva a
csinor kétféle: szó-, vagy mondás-csinor.» Ezek
után egész sereg alcsinor következik még, de el-
tekintünk részletes felsorolásuktól s tekintettel
különös jelentőségére, most csak a melléknévi csi-
norral foglalkozunk. Vegyük elő a következő pél-
dát: «lassú szél». Itt a melléknév értelmező, mert
a szelet kicsinynek állítja; lenge szél, itt értel-
mező is, szépítő is, mert a lenge melléknév a sze-
let nemcsak lassúnak jellemzi, hanem a lassúság-
nak természeti képét mintegy gyakorlatilag ál-
lítja elő, mert mikor a szél lengedez, akkor nem
gyors, nem erős, következőleg a szónok, ha a sze-
let kicsinynek vagy lassúnak akarná mondani,
csinorilag a lenge vagy gyönge melléknevet kel-
lene használnia ... a széphangzás végett... A
melléknév csinori hatással bír, mert a beszédet
szépíti, bájt és kellemet ad annak, de keresve és
válogatva, ez a... föltétel, mi nélkül melléknév
csinor nem lehet.»  Lássunk egy csinori példát:

«Midőn a honfi e haza múltját a vonzó em-
lékezet szárnyain átandalogja, merengő lelke sza-
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bad röptét nagyszerű jelenetek képei állítják meg
s a nagyra és nemesre hevülni tudó kebel fel-
dobog, a megállapodott lélek leláncolva csügg a
jelenet nagyszerűségén s büszke lehet rá a honfi,
hogy e tünemények saját hona múltjának emlék-
lapjain ragyognak.»

Ez a gyönyörű csinor Fejérből van idézve.
Melyik Fejérből, nem tudom. De nem is fontos.
Pap Ignác általában olyan szónokokból veszi re-
torikai példáit, akiket az irodalomtörténetből vé-
letlenül, vagy készakarva kifelejtettek. Kölcsey,
Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, — vagy korább-
ról Felsőbüki Nagy Pál talán nem imponáltak
neki, mert az ő szónoklataikból egyáltalán nem
idéz. Ellenben tagadhatatlanul sok szép -monda-
tot vesz át Kis Ádám, Gulden István, Horváth
János, Szalay Imre, Szabó János, Szabó Imre,
Nagy János, Vezerle Ignác, Kapfer László, Májer
József, Siskay Márton, Szenczy Ferenc, Kövér Já-
nos, Balassa Gábor, Külley János, Kocsi Horváth
Samu stb., stb. szónokoktól, kiknek nagyobb ré-
sze dunántúli pap, nyilván kitűnő egyházi szó-
nok is volt s Pap tanár úrnak talán céljai is vol-
tak vele, hogy ezeket az urakat mint ragyogó
stilisztikájú rétorokat követendő mintául állította
a serdülő ifjúság elé.

A hasonlat, vagy ahogy még Pap Ignác taní-
totta, a hasonlatosság ... «mint szépítő az által
különbözteti meg magát, hogy nemcsak erőt, ha-
nem a beszédnek szépséget is ad és éppen e ket-
tős erénynek tulajdonítható, hogy az okoskodási
módok közül a hasonlítás csinorul a leggyakrab-
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ban használtatik.» A hasonlítási csinorra a leg-
alkalmasabb példát Pap Ignác Beké Sámuelnál
találta. Roppantul felizgatott e retorika olvasása
közben az a reménykedés, hogy most aztán
valami nagyszerű hasonlatossági csinorral fogok
találkozni s ím' a következő mondatot olvastam:

«Ezt teszik pedig mindazok, kik színlett cse-
kély jótétükkel másoktól nagyobb hasznot csal-
nak ki; olyanok ezek, mint a csalárd kereskedő,
ki egy-két vásárlónak olcsóbban ad, de csak
azért, hogy ezek számosan igazítsanak hozzá
másokat, kiken azt sokszorosan kicsalhassa;
olyanok mint az éjjeli tolvaj, ki gazdagon vesz-
tegeti meg az őrebet, hogy annak gazdáját sza-
badon kirabolhassa.»

Nem tudok szabadulni attól a gyanútól, hogy
Pap Ignác szándékosan hunyt szemet a bieder-
meier-kor szónoklatainak számtalan remek ha-
sonlata felett és hízelgésből minősítette Beké Sá-
muel idézett mondatát a hasonlatossági csinor
iskolapéldájának. Hogy a Példafűzérben, mely-
ben teljes szónoklatokat közöl, a már akkor né-
hai Báró Szepesy Ignác pécsi püspöktől, vagy
Kövér János vörsi plébánustól idézi az egyházi
szónoklat legremekebb mintáit, nagyon helyes,
mert bizonyára ezek voltak az általa ismert leg-
kitűnőbb egyházi szónokok; — de hogy az «ikta-
tási szónoklat»-nak ne tudta volna remekebb pél-
dáját találni a «szolgaegyházi Marich István Dá-
vid ... Főispán úr ő nagysága» egyébként tartal-
mas megnyitó beszédénél, azt — legőszintébb saj-
nálatomra — kénytelen vagyok kétségbe vonni s
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e beszéddel kapcsolatban is meggyanúsítani Pap
Ignác tanár urat, hogy a főispán úr kegyes fi-
gyelmét akarta maga felé irányítani, vagy már
kiérdemelt rokonszenvét akarta a maga szá-
mára továbbra is biztosítani.

Ékesszólástana azonban nagy és bátor vál-
lalkozás volt. Magyarul kellett elmondania, még
pedig a nyelvújítás korának divata szerint men-
nél eredetibb, újonnan gyártott szavakkal azt,
amit előtte latinul tanítottak az iskolában. Tragi-
kuma, hogy ebben a korban élt, amikor a nyelv-
újítás kötelező divata az írót és tudóst új szavak
gyártására kényszerítette s túlzott igyekvésében
oly szavakat gyártott, amelyeket az irodalom a
legsürgősebben kiközösített magából, az élőnyelv
pedig soha tudomásul sem vett.



ANDERSEN MAGYAR MESÉI

Az ólomkatona, A hókirálynő kastélya, a
Vad hattyúk szerzője, gyermekkorunk bűbájos
szavú mesemondója, az álomvilágban élő és az
életben álmodozó dán meseköltő, miután hatá-
rokat nem ismerő fantáziával már bekalandozta
az innenső és túlsó világot, elhatározta, hogy
körülnéz mégis Isten szabad ege alatt, a földi
világban, Dánia határain túl is, hogy ellenőrizze
szeszélyes fantáziája játékait és saját szemeivel
lássa, van-e olyan csodálatos a föld s a földi élet,
amilyennek ő a saját képzeletéből ismeri?

Egy spanyol táncosnő, az észvesztőén szép
Dolores Serral társaságában indul útnak Kopen-
hágából, vérében «a dán ősz szomorú ködével»,
bár ezt a szomorú ködöt Dolores kisasszonynak
némileg sikerült Kopenhágában bearanyoznia,
annyira, hogy vendégszereplését kétszer is meg
kellett ismételnie és Thorwaldsent is annyira
megihlette, hogy az ő táncának hatása alatt fara-
gott egy remek domborművet, a «Táncoló faunt
és bacchánsnőt», melyet a legnagyobb dán szob-
rász Dánia akkori legnagyobb költőjének: An-
dersennek ajándékozott. Dolores kisasszony a
hideg, esős, viharos dán ősz elől menekült forró
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sikerei színhelyéről haza, Valenciába s mialatt
a tengeri viharban halálos, görcsös rettegéseket
áll ki, az álomvilágban élő meseköltő a táncoló,
recsegő hajón áradozva szaval, hogy úgy érzi
magát, mintha fandangót táncolnának boldog
kettesben Valencia illatozó akácfái alatt. S mikor
Dolores búcsúcsókra nyújtja kezét, a búcsúzás el-
lágyítja az ábrándos lelkű költőt és sokáig el-
mereng rajta, hogy egyszer majd, ha Dolores
megöregszik és sok-sok ezer sikere után fáradtan,
csöndesen fog üldögélni otthon, az erkélyen és a
körötte állók megkérdezik: «Mi történt veled
Dolores?» — ő, visszaemlékezve sikerekben gaz-
dag életére, mosolyogva ezt fogja válaszolni:

«Fönn voltam egy kicsikét északon, a tenge-
ren.»

Dolores kisasszony hazamegy Valenciába,
Andersen pedig Hamburg felé utazik «vérében a
dán ősz szomorú ködével». Útközben megpihen
Breitenburgban. A várkertben álmodozva egy-
szerre csak azt látja, hogy egy vadász, kutyái
kíséretében, a rézvörös erdő felé veszi útját. «A
kürt megszólal s mintha hirtelen emberi hangot
nyerne erdő és mező, zúgva zengi az ősz halál-
himnuszát: «A nagy Pán meghalt, a nagy Pán
halott» ... — «A kút káváján kis kobold üldö-
gélt, lábával verve a taktust a madárka éneké-
hez, mely így dalolt: mily szép itt északon, —
mily jó itt északon s aztán felszállt a levegőbe és
elrepült délnek, a meleg haza felé.»

A költő követte példáját.

*
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Az első magyar mesét Hamburgban írja, hol
alkalma volt meghallgatni Liszt Ferenc játékát,
kinek keze alatt a zongora zenekarrá alakul
át. ... Hangok tengere, amely háborgásában tü-
kör minden izzó kedély pillanatnyi életproblé-
mája számára. Láttam politikusokat, akik Liszt
játéka alatt megértették, hogy nyugodt nyárspol-
gárok, a marseillaise hangjaitól elragadtatva,
kezükbe ragadták a puskát s otthagyták tűz-
helyüket, elhagyták hazájuk határait, hogy az
eszméért harcoljanak. Láttam nyugodt kopen-
hágaiakat, vérükben a dán őszi köddel, akik át-
alakultak politikai bacchánsokká. Matematiku-
soknak zengő képletektől és zúgó egyenletektől
visszhangzott a fejük. Fiatal hegelianusok, és
pedig a valóságos tehetségek, nem a fafejűek,
akik a filozófia galvanikus áramlásánál csak el-
fintorítják arcukat, ebben a hangtengerben a
tudomány hullámszerű továbbhaladását érez-
ték a tökéletesség partjai felé. A költő meg-
találta benne szíve egész líráját, vagy legvakme-
rőbb hőseinek egész gazdag teljességét. Az utas,
— ezt magamból következtetem — hangképeket
kap arról, amit lát, vagy látni fog. Én játékában
a nyitányt hallottam utazásomhoz . . . Felém zúg-
tak belőle Németország székesegyházainak orgo-
nái. Lavinák görögtek le az Alpokról. Olasz-
ország farsangi viseletben táncolt... A Vezúv és
az Aetna háborogva lángolt; az utolsó kürt Gö-
rögország hegyei között hangzott föl, ahol a régi
istenek meghaltak. Hangok, amelyeket ismertem,
hangok, melyek számára nem találok szót, Kelet
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felé irányítottak, a képzelő erő hazája, a költő
második hazája felé».

*

És a költő elindult Liszt Ferenc hazája felé.
Igaz, hogy nagy kerülővel, de megérkezett ide
is 1842 nyarán. Előbb bejárta Német-, Francia-,
Olasz-, Görög-, Törökországot, a Balkánt s út-
leírásából az «Eines Dichters Bazár»-ból úgy
érezzük, hogy mialatt utazott és emberekkel be-
szélt, a meseköltő fantáziáján keresztül látott
mindent s szívott fel minden benyomást. Statisz-
tika, hegymagasság, folyószélesség, termelési és
talajviszonyok stb., ami iránt a korabeli német
utazók (sőt a mai nem-németek is) oly meleg
érdeklődést tanúsítottak, nem voltak érdekesek
számára. De a mese, a fantasztikum, a kuriózum,
a természeti szépség és a romantika mindenütt
megragadta figyelmét. Ezért érdekes minden
sora. Csupa lelkileg átdolgozott élmény minden
uti benyomása s csupa érdekes anekdota minden
hallomás útján szerzett helyi története

*

Hajón, — már nem vitorlás vagy vontató
hajón, nem is gályán, hanem — hála Széchenyi
buzgólkodásának, — már gőzhajón jön felfelé a
Dunán a Fekete-tenger felől. Zimony, Károly-
város, Pétervárad, Újvidék, Vukovár, Apatin,
Mohács, Baja, Tolna, Paks, Földvár,  «Ercsény»
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(Ercsi) nemcsak névszerint szerepelnek magyar-
országi útleírásában, hanem egy-egy jelenetet, ér-
dekes, kedves epizódot, egy-egy benyomást, vagy
egy-egy helyi legendát, mondát, amelyet elbe-
szélnek neki, följegyez velük kapcsolatban a
«költő bazárjába*. Az Al-Dunán sűrűn követ-
keznek egymásután a vízimalmok.

«A magyarok — írja Andersen, — ha ilyen
vizi malom mellett hajókáznak el, kalapjukat a
hónuk alá szokták venni és a másik kezükkel
malmocskáznak benne, amivel arra céloznak,
hogy a molnárok a lisztet őrlésnél ellopják. Itt
is és mindenütt megértik ezt és ugyanúgy vála-
szolnak rá, ahogy a boldogult Eulenspiegel felelt
volna.»

A molnárok hátat fordítottak, testük egy ré-
szét, melyet megnevezni illetlenség volna meg-
meztelenítették, lábaik közé egy nyírág-seprűt
dugtak, melyet, mint valami rókafarkat ide-oda
mozgattak. Ennek a viccnek mindig rendkívüli
sikere szokott itt lenni.

A dunai utazás alkalmával mondja el azt a
legendát, amelyet Erdőd várával kapcsolatban
Mednyánszky is följegyez az «Erzählungen, Sá-
gen und Legenden aus Ungarns Vorzeit» c. gyűj-
teményében.

«Az Erdőd-házból származó egyik ifjú kezet
emelt apjára, arcul is ütötte s emiatt az öreg meg-
átkozta fiát. Erre a fiú homlokán lángvörös folt
képződött, mint Káinnak. Sütött, égetett ez a
Kain-bélyeg s a fiú világgá ment, a hideg északi
tájak felé, mocsarakon,   erdőkön,  hegyeken  ke-
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resztül, a jég és hó országa felé. De bárhova ment
is, az emberek elfordultak tőle. A Kain-bélyeg pe-
dig sütött és égetett. Erre délnek fordult, a vi-
dám, jókedvű népek közé; ezek azonban féltek
Káintól s szintén elfordultak tőle. Ekkor kétség-
beesés szállta meg szívét. Már azt sem tudta,
merre megy. Folyó zúgott a meredek alatt: lo-
vagvár állott fölötte, beragyogva a hanyatló nap
sugaraitól. És felismerte a tornyokat, az ormo-
kat és az öreget, aki a vadász karjaira támasz-
kodva éppen a felvonóhídon ment át. A fiú az
öreg lábai elé roskadt, az öreg megáldotta a fiút
és egyszerre eltűnt homlokáról a lángoló Kain-
bélyeg.»

Mohácson egy társaság kiszáll a hajóból,
hogy a püspöknél megtekintse azt a képet, amely
Szolimánnak és II. Lajosnak a csatáját ábrázolja.
Andersen is velük indul, de messze kellene menni
s inkább visszafordul. Bemegy a borbélyhoz bo-
rotválkozni.

«A szegény borbélynál, — írja a Bazárban
— igazi magyar kép függött, az a fajta, amelyet
néhány krajcárért árulnak, egy ív papiroson.
Két imádkozó angyal lebeg a levegőben és alat-
tuk két kéz fonódik össze, ezzel az aláírással:
«A barátokért». Emellett két erős kéz szorul
ökölbe s alatta az aláírás: «Ellenségek ellen».

Ez is kép volt, — írja Andersen — és talán
jellemzőbb a magyarokra, mint az, amely a püs-
pöki házban volt látható.

Az Alföldön nem csikósokkal és gulyások-
kal kerül össze rövid parti sétáján, hanem egy
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öreg kanásszal, aki — természetesen nemes em-
ber — mert, mint jegyzetében megemlíti, itt na-
gyon sok az alacsonysorsú, koldus-nemesek szá-
ma s még nyomorúságos viskókban is látni pa-
rasztmódra élni nemeseket.

Az öreg kanász éppen szalonnával dörzsölte
be vadonatúj gyolcsingét, mely eljárásról Ander-
sen nem tudta, hogy az az emberen élősködő
rovarok és szúnyogok ellen hasznos, — hanem
azt írja, hogy «ezáltal az ing tovább tiszta ma-
rad, kifordítható s aztán újra visszafordítva is
felvehető.» Éppen Bécsbe szállítanak disznót,
hajón. Az unokája is kívánkozik az útra, s erről
beszélgetve, szó-szót követ s végre az öreg
kanász — mesélni kezd.

«... a panaszos életben is van öröm. Az er-
dőben, amikor a cigányokat sütni-főzni láttam,
— mondja az öreg kanász — nagyon ravaszul
kellett vigyáznom, hogy a legszebb disznóm az
üstjükbe ne kerüljön; bizony össze kellett szed-
nem magamat, kellett gondolkoznom, forognom,
forgolódnom, s néha még az öklömmel közéjük
is csapnom. A síkságon, a sziklák között, ahol,
mint jól tudod, a szelek be vannak zárva, haj-
tottam nyájamat s odáig hajtottam őket, ahol a
szelek láthatatlan vára áll. Nem lehetett ott látni
sem házat sem tetőt, mert a szelek várát csak
érezni lehet. Áthajtottam a nyájat az összes lát-
hatatlan szobákon és termeken; észrevettem én
bizony, hogy a fal — vihar volt, az ajtó — for-
gószél. Ez aztán igazán megérdemli a fáradsá-
got, hogy megpróbálja az ember. Ezt aztán érde-
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buzgón dörzsölte a szalonnával vadonatúj ingét.
A kanászéknál töltött rövid idő leírása az-
zal végződik, hogy a kanász lehajtja fejét s ezt
mormolja maga elé: «Nemes-ember van, nemes-
ember én és vagyok!»

*

Amikor Pest felé közelednek, egyre többen
szállnak a hajóra; mennek a Medárd-napi orszá-
gos vásárra. Elragadtatással írja le Andersen
Budát, a magyar Akropolist, a Dunát, Pestet,
amely olyan, mint Bécs, a kávéházat (Kavehós),
a katonai úszóversenyt, Gül Baba sírját, a der-
vist, aki arcra borulva imádkozza, hogy «Allah
az egyedülvaló Isten és Mohammed az ő prófé-
tája.»

«De az éjszaka nem hoz nyugalmat Gül
Baba sírja köré. Éjfél előtt egy órával megjele-
nik itt egy boldogtalan szellem, egy török óriás.
Fölemeli a legnagyobb ágyút, vállára teszi és
körülsétálja vele a Rózsadombot. Tizenkettőt üt
az óra, visszateszi az ágyút a helyére és eltűnik ...
Csönd van a bástyán, csönd van a sírkamrában,
ahol Gül Baba szendereg.»

Vácnál följegyzi, hogy hajdan nagy, elha-
gyatott őserdők terültek el itt. Egyetlen, sárból s
fagallyakból épült kunyhó volt csupán s eb-
ben lakott egy szentéletű remete, akit Vácnak
hívtak. A mogyoródi csata előtt Géza és László
magyar hercegek erre lovagoltak, miközben se-
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regeik rendjéről beszélgettek. Egyszerre László
fölkiáltott: «Nem láttál semmit? Mialatt mi be-
szélgettünk, az égből leszállt egy angyal, aki
koronát tartott fejed felé; most már tudom, te
fogsz győzni.» — «Ha Isten velünk van és tel-
jesíti, amit ez a jelentés megjósol, templomot
építtetek e helyen.» — A jós-jelentés igazat mon-
dott, az ellenség elmenekült s ott, ahol a remete
kunyhó állt, hirtelenséggel szarvas ugrott elő,
égő aganccsal fején. A katonák utána nyilaztak,
a szarvas azonban a Dunába ugrott és eltűnt. —
A remete kunyhója helyén felépült a templom s
körülötte a város, Vác.

A pozsonyi városháza falán, a bejárat fölött
van egy freskó, amely egy nagyszakállú, fekete-
ruhás embert ábrázol, könyv fölé hajolva. A
mondta szörnyű históriát tud erről az emberről:

«Ez az ember egykor a város egyik leghatal-
masabb tanácsura volt. Alchimista és asztroló-
gus, félelmetes és gyűlölt ember. Mindent meg-
kaparintott magának, amit lehetett, még a szegény
özvegy asszonyok földecskéjét is. Egyszer egy
ilyen kifosztott szegény asszony berontott a
városházára, ahol ez az ember a város hatalmas-
ságaival együtt ült és kétségbeesetten jajgatva,
felszólította őt, esküdjön meg, hogy jogosan és
lelkiismeretesen cselekedett. Mire a tanácsúr elő-
vette a könyvet, fölé hajolt, tompa hangon fel-
olvasta az esküt, fölemelte a kezét és megeskü-
dött. Erre hirtelenséggel forgószél zúgott át a ter-
men és valamennyien a földre zuhantak. Mikor
újra csönd lett és valamennyien feltápászkodtak,
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a hamisan esküvő eltűnt, az ablak ízre-porrá
volt törve és künn a falon egy kép volt látható,
amely minden vonásában élethűen ábrázolta a
városi tanácsurat, amint még ma is látható, —
írja Andersen — az ördög mint árnyékképet
belefújta a tanácsurat a kőfalba.*

íme, a meseköltő egy rövid hajóúton s egy-
egy városban való rövid sétákon ennyi csodála-
tos történetet szedett össze Magyarországon. Mit
tudott volna meg Magyarországról német elődje
és kollégája E. T. A. Hoffmann, ha bebarangolta
volna az Alföldet és különösen a felvidéki vára-
kat, amelyeknek minden zugához fűződött va-
lami borzalmas, hajmeresztő monda, melyeket
ma már a legöregebb vénasszonyok is röstellenek
elbeszélni.



BIEDERMEIER UTAZÁS

Utazás delizsánszon
Aki ma jól fűtött, párnás, hatvan-nyolcvan-

kilométeres sebességgel robogó gyorsvonaton uta-
zik végig a magyar Alföldön és gyönyörködve
szemléli a szeme előtt elrohanó, végeláthatatlan
tájakat, hatalmas búzatáblákat, tanyákat, falva-
kat és városokot és öt óra leforgása alatt eljut
Budapestről Sátoraljaújhelyre, — ha megéhezik,
az étkező kocsiban, — ahogy tréfásan nevezik,
«a guruló kocsmában» — a nap minden szaká-
nak megfelelő forró ételt és jégbe hűtött italt fo-
gyaszthat, ha elfárad a sok ülésben, fölkelhet és
végigsétálhat a pullman-kocsik hosszú folyosó-
ján, — ha sötét van, fölcsavarhatja a villanyt és
villanyvilágítás mellett olvashatja a félbehagyott
regényt vagy a legfrissebb újságokat, — ha kevés
az utas, kényelmesen végigdőlhet a vasútikocsi
lócáján vagy párnázott ülésein, — az ilyen nagy
kényelemben, kínai pamlagon utazó mai ember
nehezen tudja elképzelni, hogy száz évvel ezelőtt,
amikor Magyarországon még nem volt vasút, sőt
az utak is általában cudarul rosszak voltak, mi-
ként utazhattak szépapáink.  De ha valahol az
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Alföld egyik másik tanyavidékén esős időben ki-
tekint az ablakon és látja, hogy a vendégmarasz-
taló sárban négy ló micsoda erőfeszítéssel von-
szolja a kocsit vagy a terhesszekeret, látja, hogy
a kocsis végső nekikeseredésében már az ostor
nyelével üti az izzadságtól füstölő lovakat, el-
képzelheti, milyen lehetett a száz évvel ezelőtti
utazás. Egykori leírásokból tudjuk, hogy bár
megyegyűléseken állandóan tárgyalták az utak
ügyét, sürgették megépítését, a már megépítettek
javítását és rendbentartását, a földesurak nagy
összegeket áldoztak birtokaikon utak építésére,
— az utak általában elhanyagoltak voltak Ma-
gyarországon éppúgy, mint Kelet-Európa legtöbb
országában. Egyik külföldi utazó leírása szerint
az út az Alföldön — a legtöbb helyen kövezetlen
volt, s csak arról lehetett megtudni, merre lehet
hogy a két szélén árok húzódott s az árokparton
magasabbra nőtt a fű és a dudva. Ilyen utakon
kellett végigdöcögnie az Alföldön marhát vá-
sárló pesti és bécsi kereskedőnek, ilyen utakon
robogtak föl a követek a pozsonyi diétára, ilyen
utakon kocsikáztak be a városba a nemesi kis-
asszonykák, miközben nem egyszer megtörtént,
hogy az út az esőtől sártengerré vált s a kisasz-
szonykák bál helyett vagy a kocsiban, vagy vala-
melyik közeli faluban, esetleg tanyán bosszan-
kodtak át az éjszakát.

A szegény ember, a mesterlegény, a pereg-
rinus vagy szuplikáns diák gyalogszerrel rótta az
utakat, legfeljebb akkor jutott szekérhez, ha a
gazda vagy a kocsis megszánta és irgalomból fel-
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vette szekerére, — a jobbmódú ember pedig, ha
nagyobb útra indult, vagy maga fogadott fuva-
rost, vagy igénybevette az úgynevezett posta-
kocsikat, amelyeknek már régóta minden na-
gyobb városban voltak állomásaik. A posta-
kocsik menetrendjét rendszerint egész évre előre
megállapították és már a XVIII-ik századbeli ka-
lendáriumokban az országos vásárok, a pénzér-
tékek, valuták mellett a legfontosabb közlemény
volt a tudnivalók között a postakocsik menet-
rendje, amihez még igen fontos volt tudni azt is,
hogy az egyes nagyobb városok kapuit este hány
órakor zárták be és reggel hány órakor nyitot-
ták ki. Ha tehát valaki nagyobb útra készült, pl.
Nagyenyedről vagy Kolozsvárról Pestre vagy
Bécsbe akart utazni, elővette a kalendáriumát és
abból pontosan tájékozódott arról, hogy mikor,
mely napon honnan indul az ő postakocsija. Ezt
persze nem úgy kell érteni, mint ma, hogy a me-
netrendben megnézte, hányszor indul naponta
a kocsi, és hogy melyikkel a legcélszerűbb
elindulnia, melyikhez van a legjobb csatlakozás,
hanem azt nézte meg, hogy mely napokon indul
a postakocsi, és erre ajánlatos volt levélben
előre bejelentkeznie, hogy biztosan kapjon helyet.
1837-ben pl. Budáról Nagyszebenbe havonként
két postakocsi indult: január 5-én és 19-én, feb-
ruár 2-án és 16-án, márciusban és augusztusban
háromszor indult havonta, a többi hónapokban
azonban csak kétszer. Ugyanígy, ilyen időközök-
ben indult a postakocsi Budáról Kassára és Zi-
monyba is.
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A postahivatalok a magyar királyi helytartó-
tanács ellenőrzése alatt állottak. A főpostahivatal
Budán volt a várban. Nagy szervezet volt ez a
postahivatal, élén igazgatóval, ellenőrrel, és min-
denféle hivatalnokokkal. A postakocsi-irányító-
hivatal is Budán székelt.

De lássuk közelebbről, hogy mi volt a rend
a gyorskocsival való utazásban: az egykori tudó-
sítások, hirdetmények a következőképen tájékoz-
tatnak a száz évvel ezelőtti utazások lefolyásáról:

Gyorskocsi

1. Ki a császári és királyi gyorskocsin akar
utazni, annak mindenek előtt az illető törvény-
hatóságtól, vagy policiadirekciótól való útlevéllel
kell felkészülve lennie, mely nélkül az utas egy-
általában fel nem vétetik.

A katonai személyeknek útlevelet a császári
és királyi helybeli katonai kommandó ad.

A bécsi császári és királyi postakocsik direk-
ciójánál polgári személyekre nézve csak az olyan
útleveleknek van értéke, melyek a császári és ki-
rályi policia fődirekciójától adattak ki.

2. A gyorskocsival utazni akarást, az el-
indulás előtt néhány nappal jelenteni kell a csá-
szári és királyi postakocsik expedíciójánál.

3. Az egyszer kifizetett útibér semmi esetben
sem adatik vissza, s az arról kiadott beírási cé-
dulának is csak az utazásra nézve van értéke.

4. Minden utas 20 fontnyi bagázsiát vihet
magával,   de   annak   csak   párnazsáknak,   vagy





223

más hajlékony s éppen nem kuffernek vagy más
merő pakétnak kell lennie. Azon utasok, kik a
kocsi belsejében vettek ülést, még 30 font bagá-
zsiát szabadon utánuk vitethetnek a Brankard
kocsin, vagy mind az 50 fontot magukkal vihe-
tik. A kuffereken, vagy más pakétákon rajta kell
lenni a tulajdonos nevének. Ami a kiszabott ter-
het meghaladja, azért külön kell fizetni. Azok,
kik a hátulsó fedeletlen ülésben vannak, csak 20
fontnyi terhet vihetnek magukkal.

5. Mind az ülés, mind az illendőség miatt,
kutyáját valakinek magával vinni meg nem en-
gedtetik.

6. Jó készületű pipából megengedtetik a do-
hányzás, ha abban minden utasok megegyeznek.

7. A helyek változtatását a kocsi belsejében
minden utasnak el kell szenvednie.

8. Ki az utasok számára megérkezésükkor
készen álló fölöstökből, ebédből és vacsorából
részt venni nem akar, ezt a császári és királyi
postakocsi expedíciójánál, hol az utazásra magát
beíratja, meg kell jelentenie, különben a meg-
határozott áron evők közé vétetik fel.

A fölöstököm két findzsa kávéból áll fehér
kenyérrel.

Az ebéd levesből, tehénhúsból mártással,
vastagételből hússal, tésztás ételből és pecsenyé-
ből salátával áll.

A vacsora leves, becsinált és pecsenye salá-
tával.

Az italt minden utas külön fizeti.
Azon stációkban,  melyekben a hálás törté-
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nik, az utas egy tiszta ágyat kap szobával együtt,
mely télen fűttetik. Az ételek fizetésénél a körül-
ményekhez képest a summa néha több, néha ke-
vesebb, de a különbség két ezüst krajcárnál soha-
sem több, mivel a vendégfogadóssal minden év-
negyedben újra történik az alku.

9. Fölöstökömre és vacsorára fél, ebédre
egy, és hálásra hét óra van kiszabva.

A lovak változtatása a stációkon legfeljebb
3—4 minutum időbe kerül, mivel a lovak már
mindenütt készen állanak.

10.Csak ha a szükség kívánja, állanak meg
egyik vagy másik utas kívánságára útközben.

11.Az első fedeles ülés a kalauz mellett csak
olyan áru, mint a kocsi belsejében levő ülés.

12.A postilionoknak semmi borravalót nem
tartozik az utas adni.

Az utazásért való fizetés a beírás taxájával
10 krajcár ezüst pengőben együtt, valamint az
ételért és hálásért való is minden routnál meg-
láttathatik.

Azon gyors postakocsikon, melyek Bécsből,
Pozsonyba, Prágába és Triesztből Görzbe men-
nek, csak nyáron vannak fedetlen ülések, melyért
a fizetés részint felényi, részint kevesebb, mint a
kocsi belsejében levő ülésért.

Ha olyan napon, melyen gyorskocsi nem in-
dul néhány, legalább négy személy, ha csak egy
mind a négy helyet nem fizeti, magukban min-
den kalauz kísérete nélkül akarnak utazni, azok
külön úttal, oly útilevél adatván velük, melyben
az indulás és megérkezés órája feliratnak, köny-
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nyű négyülésű kocsiban, szinte a gyorskocsira
meghatározott időben vitetnek el. Ezen külön
kocsiknál az utasoknak az útivámot még külön
kell fizetniök, de hogy útközben ne kellessék
minden vámnál megállni, az egész útért eső
mennyiség a császári és királyi postakocsi expe-
díciójánál felszámíttatik és az utas a külön
utazásra beíratásakor, egyszerre fizeti le. A gyors
postakocsi mellékszekerei nem fizetnek vámot,
mivel ez csak az olyan utasoktól kívántatik meg,
kik órás útilevéllel vannak és kalauz kísérete
nélkül utaznak.

Ezen utasoknak az ilyen külön utazáskor
útközben a meghalás is kényükre van hagyva,
de az olyan külön kocsik megrendelésének min-
dig egy vagy több napokkal kell megesnie az el-
indulás előtt, a postakocsi expedíciójánál és a
postastációkat, hol a hálások történnek, meg kell
jelenteni, hogy ezek meghatározása után a posta-
stációknál továbbá szükséges rendelések megté-
tethessenek.

A bejegyzési íráson, melyet minden utas
kap a beírás után az útra, mindaz fel van je-
gyezve, amire annak az úton vigyáznia kell.

Egy belső ülésért Bécstől Brünnig 7 forint 46
krajcárt kell fizetni (az utazás 12—14 óra alatt
esik meg), Budweisig 11 forint 22 krajcár (az út
22—24 óráig tart), Gráczig Bruck felé 11 forint
10 krajcár (az út 34—36 órányi), Laibachig 23
forint 18 krajcár (az út 50—58 óra), Lembergig
42 forint 59 krajcár (az út 93—96 óra), Linczig
10 forint 22 krajcár (az út 22—24 óra), Budáig
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és Pestig 12 forint 20 krajcár (az út 28—30 óra),
Podgorzeig 25 forint 11 krajcár (az út 56 órányi),
Prágáig Igló felé 17 forint 53 krajcár (az út 36—
39 óra), Pozsonyig 3 forint (az út 5—6 órányi).
Triestig 30 forint 14 krajcár (az út 70—75 óra),
Troppauig 15 forint 29 krajcár (az út 34—35
óra), Veneciáig 35 forint 56 krajcár (az út 75—
76 óra), Udináig 27 forint 3 krajcár (az út 53—
54 óra).
Diligence és Brancart kocsi. Az utazás taxája.

Azok, kik a postakocsin (Diligence) akarnak
utazni, néhány nappal az elutazás előtt tartoz-
nak magukat bejelenteni, a fél taxát azonnal, a
másik felét pedig a rendelt helyre érkezéskor le-
fizetni. Minden utas tartozik a maga bagázsiá-
jára gondot viselni, de azt csak 50 fontnyit vihet
magával szabadon. Pecsételt leveleket és pakéto-
kat magával vinni konfiskáció és pénzbüntetés
alatt tiltatik. Ki Bécsből külön postával akar el-
utazni, annak az udvari és státus kancelláriából
kell postacédulájának lenni. Ki a külön postával
érkezik meg, háromszor 24 óráig kell várakoznia,
míg fogadott kocsit vehet magának. Minden uta-
zónak el kell magát látnia útlevéllel, melyet az



228

illető követekkel gyakran aláíratni szükséges.
(Közhasznú Honi Vezér Kalendárium 1832. 159-
160. lap.)

Budai és Pesti postarend

Mindennap megyén a posta déltájban Ko-
máromon, Győrön, Pozsonyon keresztül Bécsbe,
és Bécsen túl, s mindennap indul onnan ide este
felé.

Kedden és pénteken reggel megyén a posta
Egeren, Tokajon, Kassán keresztül Lembergbe,
és onnan jön hétfőn és csütörtökön.

Kedden és szombaton megy a posta Vácon,
Rétságon és Gatson keresztül a bányavárosokba,
és ugyanazon nap jön vissza.

Csütörtökön és vasárnap mennek minden
többi posták Szegeden, Temesváron keresztül
Nagyszebenbe, Szabadkán, Pétervárdán és Zem-
linen keresztül Nándorfejérvárba. Székesfehér-
váron, Somogyon és Körmenden keresztül Hor-
vátországba. Szolnokon, Debrecenen, Kolozsvá-
ron keresztül Erdélybe. Nagyváradon keresztül
Aradra. Mohácson, Pécsen keresztül Eszékre;
továbbá Fürstenfelden keresztül Grazba és Fiú-
méba, s mindezen posták hétfőn és csütörtökön
jönnek meg, kivévén a horvátországit, mely hét-
főn és pénteken érkezik meg.

NB. Télen ezen posták a rossz idők és út
miatt gyakran későbben érkeznek meg.

NB. NB. A levelek Pesten legfeljebb 10 óráig
fogadtatnak el, Budán pedig tizenketted félig.
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Levél posta-taxája.

Az itt kitett taxák fizettetnek minden egy-
szerű½bécsi lat nehézségű levélért.

Nagyobb nehézségű levelekért egyenlő
arányban emelkedik a taxa ½ latról ½ latra be-
zárólag 16 latig. 16 lattól kezdve minden azután
való ½ lattól csak a fél taxa számíttatik. A 32
latnál nehezebb levelek csak lat után taxáltatnak
és a tört számok az átalvevő javára esnek.

A levélposta csak 5 fontos levelet, írást sat.
fogad el. (Közhasznú Honi Vezér Kalendárium
1832. 161. lap.)

Gyorsutazási Intézet Magyar- és Erdélyországban
Bránkárd kocsik csak a Pest és Eperjes kö-

zötti úton járnak, azért csakis ezen útvonalon
szállíttatott felényire az eddigi vitelbér. Ezen ko-
csik 12 órával indulnak előbb mint a rendes uta-
zókocsik, s annyival előbb is érkeznek meg ren-
deltetési helyükre.

Divat áruk s egyéb könnyű, de nagy helyet
foglaló portékák nem értetnek az itt álló ár-
szabásban; ezektől nagyságukhoz képest a ne-
hézségükhöz mért vitelbér kétszeresen,  sőt há-
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romszorosan vétetik, mely megrovás az illető
ügyviselők ítéletétől függ.

Pénzküldeményektől ½ procent bér vétetik
de csak térítmény mellett vétetnek föl, s ezen té-
rítményért még azon felül 8 krajcár jár.

Kötelezvényekre és Váltólevelekre, ha na-
gyobb értékűek, a pénzvitelbérnek 5/6 elengedtetik.

Portékákért, melyeknek értéke kitétetik, a
nehézségi bér mellett még ½ procent vitelbér is
húzatik, mint a készpénztől. Az ügyviselők nél-
kül levő helyekre küldendő portékákat mindig
bérmentesíteni kell. Portékák és utazók, ha oly
helyen vétetnek fel, vagy oly helyekre mennek,
melyek ezen árszabásban kijelölve nincsenek,
azon helyek vitelbérét fizetik, amelyek közt ki-
tűzött helyeik esnek. Az olyan utazók a legköze-
lebbi állomáson, mely ügyviselővel van ellátva,
írassák be magukat, a helyárat lefizetvén.

A rakodásról. Az elküldésre feladandó hol-
mikat jól be kell csomagolni, hogy kár ne essék
benne. Csupán papirosba takart csomók, vala-
mint katulyába zárt holmik, ha mindjárt a ka-
tulya fából vagy vastag papirosból készült is, el
nem fogadtatnak, mert az első féle holmit erős
vászonba, az utóbbi félét faládácskába kell zárni.

Kereskedés. Értékét minden csomagnak be
kell adni; az intézet ugyan ki nem tett értékű
csomagokat is elfogad a késleltetés kerülése
miatt, de az olyanokat értékteleneknek is tekinti,
s nem kezeskedik nagyobb karú sérelmekért
azokra nézve. — Nehézség hiányért vagy sérülé-
sekért követelés az intézeten nem tétethetik, ha
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előbb a szükséges lépések meg nem tétetnek a
feladó ellen, de aki, valamint mi is, a felsőbb
hatalom által okozott balesetek, mint elemi tör-
ténetek s kifosztások miatt — továbbá a rossz
elpakolásból származott károkért és rövidsége-
kért, vagy olyanokért, melyek a kívülről jövő
portékában mások által okoztatnak, oly kevéssé
kezeskedhetik, mint a töredékeny tárgyak sérel-
meiért. Mindazon csomagok, melyek egy hónap
alatt távollét miatt kézhez nem adathatnak, is-
mét az elküldőhöz adatnak vissza a költség meg-
térítése után.

A hivatalok délelőtt 8 órától 12 óráig, dél-
után 2—7-ig vannak nyitva. Oly napokon, melye-
ken a kocsik reggel indulnak el, az utazó poggyá-
sza, mint szinte a portéka is, csak az előbbi nap
esti 7 óráig fogadtatnak el, de a nap közben tör-
ténő elindulásokra való holmik az indulás előtt
3 órával. Mindaz, mi addig fel nem adatik, min-
den tekintet nélkül csak a következő kocsival fog
elküldetni.

Az utazók felvétel helye vagyon a Váci utcá-
ban, a «Nádor» című vendégfogadónál. (Köz-
hasznú Honi Vezér Kalendárium 1839. 270. lap.)

Pesten és Budán található vízi alkalmatosságok, levél-
hordók, izenetvivők, s kocsisok

Ki a gőzhajókon kíván utazni vagy valamit
küldeni: annak tessék magát a gőzhajózási hiva-
talban, felső Dunasoron 7 szám alatt feljegyez-
tetni.
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Kik másféle hajón akarnak utazni vagy hol-
mit küldeni, tudakozódhatnak közelebbről, lefelé
a folyamon a hajó állásnál rakpiac mellett, fel-
felé pedig a Wurm udvarnál által ellenben lévő
hajó állásnál.

Az Arany hajónál és az Arany koronánál
Budán vannak alkalmatosságok Komáromba,
Győrbe, Pozsonyba és Bécsbe. Az utóbbi fogadó-
béli levélhordó nehéz terhek elküldését is felvál-
lalja, ugyan csak úgy van az a Fejér hajónál
Pesten.

A híd melletti fogadóban Budán van a pécsi,
az Arany perecnél a székesfejérvári, az Arany
csillagnál az eszéki, a Posta sípnál az esztergomi,
a Három kapásnál a tatai, a Vörös ökörnél pedig
Pesten a kassai, és a Tigrisnél Pesten a váczi
utazó kocsi, a bajai a Két kecskénél a soroksári
utcában.

Aradra és Temesvárra menő alkalmatossá-
gok vannak Pesten a Két pisztolynál.

Azon utazók, kik gyors parasztokkal, változ-
tatott lovakon maguk kocsijukban akarnak
utazni Buda-Pesttől Pozsonyba vagy Bécsbe, ta-
lálnak olyanokat Budán a Fejér farkasnál min-
den órában befogva készen. Az álladalmak, me-
lyeken ló váltatik ezek 1. Pesttől Nyergesújfaluig
4 statio; 2. Nyergesújfalutól Szőnyig 2 statio; 3.
Szőnytől Gönyűig 2 statio; 4. Gönyűtől Hoch-
strassig 2 statio; 5. Hochstrasstól Mosonyig 1̂
statio; 7. Badendorftól Schwechatig Ausztriában
3 statio, honnan azután Bécsbe (1 statio) külön
postán kell menni.



234

Más alkalmatosságok, melyek többnyire fe-
deles szekerek találtatnak még Szegedre Pesten,
a Soroksári utcában a Vörös háznál, Bács vár-
megyébe, Szabadkára, Zomborra a Két kék kecs-
kénél szinte a Soroksári utcában. Komáromba,
Győrbe, Pozsonyba, Budán a Fekete kapunál.
(Honi vezér. 1839. 269. 1.)



SZEGÉNYLEGÉNYEK,
KAPCABETYÁROK...

Rablóromantika Magyarországon

Az útonálló kapcabetyár, aki fölött pap he-
lyett «a szolgabíró tartotta a gyászbeszédet» s
akinek «a sírja alatt el lehetett menni», más volt
a valóságban és más volt a százévvel ezelőtti ro-
mantikában. Régi újságok híradásai egyetlen
szóval sem árulnak el legcsekélyebb rokonszen-
vet sem azok iránt a rablógyilkosok iránt, akik
éjszakának idején megtámadják a békés falusi
emberek tanyáját, lemészárolják a háznépet és
elrabolják minden vagyonát, vagy az erdő szélen
lesbe állanak és a vásárra haladó kereskedőt ki-
fosztják. A rabló dicsőítése, hősiességének csodá-
lata éppen a legjámborabb korszakban, az úgy-
nevezett biedermeier-korszakban jött divatba
nemcsak nálunk, hanem szerte egész Európában.

Már az első magyar újságokban sűrűn talál-
kozunk különféle rablókalandokkal Magyaror-
szágon. De az újság szerkesztői még nincsenek
megfertőzve a rabló-romantikával és vagy tár-
gyilagosan, vagy megbotránkozással, elítélő sza-
vak kíséretében adnak hírt a haramiák, lókötők,
zsiványok és rablók gaztetteiről. 1782-ben Szent
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István havának 7-ik napjáról keltezve a Magyar
Hírmondó Mátéfalváról, illetőleg Vernárról a kö-
vetkező tudósítást közli:

Szent István havának 7-ik napján egy máté-
falvai, vagyis mateoci kereskedő, a «XVI. város-
beli» Lányi János elindult a Hegyaljára, hogy
bort vásároljon. Útközben lakóhelyétől vagy öt-
órai járásra Gömör vármegyében egy Vernár
nevű faluban megszállott, a Koháry grófi urada-
lom vámosának a házánál. Este 8 óra felé a dob-
sai út felől egyszerre csak puskalövöldözés hal-
latszott és hamarosan kiderült, hogy nyolc tolvaj
közeledik a faluhoz, akik aztán a falunak az alsó
végen lévő korcsmájába bementek, ahol nagy mu-
latozást csaptak s körülbelül egy órát töltöttek
ott. Mindegyik fel volt fegyverezve furkósbottal
és csákánnyal, hatnak azonkívül még puskája
is volt. A faluban hamarosan mindenki tudta,
hogy itt vannak a tolvajok, de senki meg sem
mozdult, hogy elfogattatásuk iránt jelentést te-
gyen. A falubeli parasztok közül tíz, «ujság-
látás kedvéért-e, vagy egyébb okra nézve», be-
ment a csapszékbe és együtt mulatozott a tolva-
jokkal.

Lányi János borkereskedőt a faluban min-
denki nagyon jól ismerte, mert gyakran fogadta
meg az itteni szekeresembereket fuvarba.

A tolvajok kilenc óra tájban kivonultak a
faluból, de hamarosan újra visszatértek és egye-
nesen a vámos házának az ablakai alá rohantak.
A vámos a borkereskedővel együtt már éppen a
pisztolyokat töltögette, mert számított rá, hogy
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a tolvajok meg fogják őket látogatni. Amikor a
tolvajok megérkeztek, azonnal bezárkóztak a
szobába, azonban a tolvajok nekirohannak az
ajtónak, próbálják betörni s az ablakok rostélyo-
zatait kiemelni. A borkereskedő rásüti pisztolyát
az ablakon keresztül az egyikre, a pisztoly azon-
ban nem sül el. Miután látták, hogy magukban
elégtelenek, a ház megvédésére és a nagy lármára
sem a szomszédok, sem senki más nem jött se-
gítségükre, kénytelenségből megadták magukat,
az ajtót megnyitották és a tolvajokat bebocsátot-
ták. «Ezeknek az elöljárója legottan a kereskedőt
hajánál fogva egynehányszor a földhöz sújtja,
meg felemeli: azután kezeit kötelékkel hátrakö-
tözvén és a vámossal is hasonlóképpen cseleked-
vén, mindegyiket a földre fekteti, fejét, kezét,
mellét szörnyen csapdosták s töltött puskájukat
reájuk szegezvén addig kínozták, míg pénzüket
s egyéb elhordható vagyonukat elő nem adták.
Végre a vámosnét is megragadták, amely aranya-
kat a kereskedő a nadrágjában rejtett el, attól is
megfosztották. Miután minden ládát felvertek, a
megkötöz ötteket feloldották s rakományaikkal
nagy békében odább állottak, nem lévén senkitől
sem a legkisebb bántódásuk: ámbár a szomszéd
(mint maga mondja) a harangot is félreverette s
látván, hogy senki sem jő segítségül, a kelyhet a
templomból bátorságos helyre elrejtette.» (Ma
gyar Hírmondó, 1782.)

A másik ugyanebből az évből való tudósítás
tolvajlásról szelídebb lefolyású volt s a Magyar
Hírmondó  mint  mulatságos  esetet  közölte le:
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«A szükség néha lopásra vezérli az embere-
ket. Bácsvármegyei Becse nevű városnak két pa-
raszt lakója, azon tilalmas eszköz által kívánván
a szűk időkben magukon és családjukon segíteni
Böjt előhavának 10. napján két kocsival éjsza-
kának idején egy-egy gabonaveremhez mentek,
azt megnyitották és a szekereket gabonával meg-
rakták. Azonban valakinek a zörgését hallják.
Az egyik féltében a szekértől messzebbre távoz-
ván, a sötétben egy megnyitott verembe esett. A
másikat, aki azt botorkálva kereste, hasonló sze-
rencsétlenség érte. Így különb-különb vermekben
lappangván, sem az egyik, sem a másik magán
vagy társán segíteni nem tudott. Reggel a szeke-
reket a kifogott lovakkal a verem szájánál talál-
ták. Az uraikat is megkeresvén, a veremből ki-
vonták és a véghez nem vitt lopásért megbüntet-
ték.» (Magyar Hírmondó. 1782. 184. 1.)

A Magyar Hírmondó 1792-ik évfolyama ló-
kötési kalandról tudósít:

Miskolczról írják: «Amilyen kevés Miskolcz
táján a munkások száma: szint olyan nagy más
részről a zsiványoké, akik szörnyű tolvajlásokat
visznek véghez. Két ilyen gonosztevő meglát
nemrégiben négy derék hámos szürke lovat a le-
gelőn s mindjárt szóba álltak avval az emberrel,
aki a lovakkal volt. Amint a ló futtatásról be-
szélnek, jelentette szándékát a két zsivány, hogy
szeretné megfuttatni a szürkéket. Diktum-fak-
tum: csak felkaptak biz ők egyszer a szürkékre
s úgy ellódultak, hogy vakmerőségük hírénél
egyebet nem   hagytak   maguk   után.»
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Ugyanebben az évfolyamban Nagykátáról is
kapunk tudósítást a lókötők vakmerő vállalko-
zásáról.

Nagykátáról, írják október 4-én:
«Régi magyar példabeszéd: pénzzel járják a

vásárt. Vagynak azonban magyarok is olyanok,
akik nem tartják magukat éhez a példabeszéd-
hez; ámbár előttük a sok szomorú példák, me-
lyek hathatósan meggyőzhetnék őket, hogy nem
tanácsos a közönséges igazságoktól való eltávo-
zás. A múlt hónapokban beáll az idevaló vásárba
két szekér zsiványság, mint szintén valami be-
csületes és jó járatban lévő emberek; de csak-
hamar elárulta őket is a szavuk, mint a harist,
összevesztek t. i. s szokás szerint hányták egy-
más szemére tetteiket. A szomszéd szekerek
mellett lévők közül egynek résen volt a íüle, s
mind hallotta a tolvajok suttogó veszekedését.
Azzal fogja magát, senkinek sem szól, hanem
megy a megye esküttjéhez tekintetes Tormásy
István úrhoz, s elbeszéli neki a történteket. Nem
kellett több a vigyázó eskütt úrnak, ki is, a mel-
léje rendeltetett fegyveres emberekkel együtt,
igen példás serénységgel foglalatoskodik egyéb-
ként is a zsivány oknak kézrekerítésekben: mind-
járt ott toppan a tolvaj bandánál; vizsgálódik a
szekereik körül s hát látja azokon a nyergeket
s kötőfékeket. Tudakozza tőlük: mit szándékoz-
nának vásárolni? Ezek egyenlő hanggal felelik,
hogy ők lovat akarnak venni. — Hányat? —
kérdi az eskütt úr. Felelet: annyit, amennyi kö-
tőféket lát az úr nálunk. — Azt gondolták az
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ipsék, hogy ezen nyers válaszokkal kielégítik az
eskütt urat. De koránt sem. Mert ez azt mondja
nékik goromba feleletükre: Nosza mutassátok
hát a pénzeteket, hadd lássam: vehettek-e annyi
lovat, amennyi kötőféktek vagyon. Bezzeg el-
állott ekkor a vizek zsivány uraméknak; mert
pénz nélkül találtak jönni a vásárra. Tüstént
megcsípték tehát a nyakukon a bőrt, Gubatsi-
nak, Horvátnak és Bana Mihálynak. Ezek voltak
az elfogott tolvajoknak a neveik. Bana nagyon
ismeretes már Pesten is, mert sokat lakott ott a
vármegye alsó palotájában, ő nem együtt jött
volt a szekéren a többiekkel, hanem az elfogatás
előtt valami kevéssel érkezett lóháton, s paripá-
ját cimborásainak egyik szekeréhez kötötte. Két
társaik ezen kelepcébe jutott madaraknak —
Tanka és Púnak nevezetűek — itatni voltak,
amannak a felesége tehát utána szaladt és el-
beszélte nekik reszketve a szomorú históriát. Ezt
hallván, nem tértek ők többé vissza a szekerek-
hez, hanem egyszeribe lóra kaptak s meg sem
állottak hazáig. De utól érte őket ott is az eskütt úr
levele, melyben emlékezet volt a Patajban el-
fogott és a Magyar Hírmondóban már megírt
zsiványokról is. Mihelyst vette a levelet a helység
bírája: mindjárt vasra tetette Tanka és Púnak
gazdákat, s küldötte az eskütt úrhoz Nagy-
Kátára. Már akkor Gubatsi, Horvát és Bana há-
romfelé zörgették a vasat, t. i. a nagykátai, ceg-
lédi és nagykőrösi tömlöcökbe. Bárcsak példásan
megbüntettetnének ezen fő zsiványok: hadd ta-
nulnának róluk a még szabadon járó többi köve-
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tőik is, kik ha még tovább is gyakorolni fogják
elkezdett erőszakoskodásaikat minden tartalék
nélkül: félő, hogy meg ne unatkozzanak a marha
tartástól a gazdák a Duna és Tisza között. Mert
ki kívánna magának olyan vagyont tartani nagy
költséggel, melyet minden órában félteni kell. Az
elbeszéllett történeten kívül más példáját is em-
líthetem az ezen a részeken elhatalmazott zsi-
ványi vakmerőségnek. — Szeptembernek utolsó
napjaiban történt, hogy 8 zsivány összeadja ma-
gát éjszaka, s megy a szabadszállási pusztára.
Ott három részekre oszlottak. Az első csapat neki
esik a gulyának, megzavarja azt s hajt belőle,
amennyit hajthat. Észrevevén a dolgot a szám-
adó gulyás, utánuk ered a bunyikoknak, űzi őket
s hát azalatt a másik csapat kezdi vámolni a gu-
lyát — nyomban mindjárt a harmadik is: úgy
hogy még maguk sem tudják a gazdák, mi ká-
ruk vagyon.» (Magyar Hírmondó. II. szakasz.
1792. 554—557 1.)

1793-ban Tolna vármegyéből írják a Ma-
gyar Hírmondónak, hogy ott a vármegyében
annyira elhatalmasodott már a tolvajoknak vak-
merő gonoszsága, hogy a pásztor elől fényes
nappal seregszámra erőszakosan ugratják el a
lovakat és a szarvasmarhákat is.

Tolna vármegyéből, április 4-én: «Nálunk
annyira elhatalmasodott már a tolvajoknak vak-
merő gonoszsága, hogy a pásztor elől fényes nap-
pal seregszámra erőszakosan ugratják el a lova-
kat és szarvasmarhákat is. Ily képtelen tolvajság
csak mostanában két ízben történt meg Tolna
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mezővárosunknak határában, először a múlt
nagycsütörtökön, másodszor éppen húsvét nap-
ján és oly tájban, mikor csaknem az egész nép-
ség a templomban ájtatoskodott. A pásztor jelen-
tésére mind a két ízben a lárma dobbal hírül
adatott ugyan a lakosoknak, hogy tüstént lóra
ülvén, káruk után lássanak és a tolvajokat nyo-
mozva felkeressék; de csak valósággal megtör-
tént az, hogy a tolvajoknak senki még csak nyo-
mába sem érvén, sokan megkárosítva tértek visz-
sza. — Szükséges tehát, hogy a marhás gazdák
jól felébredjenek és sajátjukra minden vigyázás-
sál légynek.» (Magyar Hírmondó 1793. III. sza-
kasz. 514. lap.)

Törökszentmiklósról a Hadi és Más neveze-
tes Történetek című újság kap tudósítást marha-
lopásról:

Törökszentmiklósról, július 7-én: «A tolvaj-
ságnak, bár sok nyilvánvaló és titkos nemeit ol-
vasta, vagy hallotta légyen is valaki, oly formájú
marhalopást talán még sem tudna említeni, mint
amilyen Madarason történt a napokban. Elmegy
t. i. egy törökszentmiklósi ember a madarasi
pásztorhoz, mondja néki, hogy ő N. N. gazdától
megvett ilyen és ilyen hat ökröt, más gazdától,
(kit hasonlóképen megnevezett) ugyanannyit:
azért szakasztaná ki néki a pásztor a tizenkét
ökröt. Maguk a gazdák (így folytatta beszédét a
tolvaj) ki nem jöhettek, hanem hogy annál job-
ban elhigyje kend a szavamat, ímhol egy darab
szalonnát és hájat is küldtek kendnek általam.
Hitelt is adott biz a goromba pásztor a fortélyos
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zsivány beszédének és kiszaggatta néki az ök-
röket, melyeket ez elballagtatván, a mostanában
esett nagykőrösi vásár felé, el is adott jó pénzen
az úton: de amily könnyen tett szert a prédára,
csak oly rövid ideig lehetett annak az öröme is.
Mert a károsok hamar nyomába igazodván, je-
lentést tettek itten a városházánál, hová is a  zsi-
vány tüstént felidéztetett és rámára vonatott, ha-
nem a gonosztevők szokott regulájukat: Si fecisti
nega (Ha cselekedted, tagadd) vette elő. De a
vizsgálók is hirtelen feltalálván magukat, oda
küldenek egy kisbírót a zsivány feleségéhez azzal
az üzenettel, hogy a férje az ökrök árát kéreti.
Az asszony minden tartózkodás nélkül előadta a
jó summa pénzt, melyet midőn elébe mutattak
volna a tolvajnak, nem tagadhatta tovább go-
noszságát, s már most az egri tömlöcben ül. —
Ezen tolvaj tábori béres volt a lengyelekkel való
háborúban, talán akkor volt tapasztalása és gya-
korlása az eféle könnyű móddal való kereskedés-
ben, amilyent most űzött.» (Hadi... történetek.
V. 74—75. lap.)

Amint a Hadi és Más Nevezetes Történetek
értesül, 1790-ben Szabolcs vármegyében és a
szomszédos vármegyékben annyi tolvajlás tör-
tént abban az időben, hogy Szabolcs vármegye
Bihar vármegyével a Hajdú városokkal Debre-
cennel egyetértésben általános razziát rendelt el,
fegyveres csapatokat küldött ki, amelyek végig-
járták az összes gyanús erdőket, pusztákat, cser-
jéket és ligeteket s ami lézengő bitangot kaptak,
azokat rész-szerint a kallói, rész-szerint a debre-
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ceni tömlöcbe küldöttek. (Hadi és Már Neveze-
tes Történetek 1790. III. 197.)

A régi újságoknak minden évfolyama közöl
tudósítást a lókötőkről, zsiványokról, rablókról,
tolvajokról. Még néhány adatot megemlítünk:

1806-ban a Hazai Tudósítások Piszkéről je-
lenti, hogy november közepe táján három sze-
génylegény, amint a bakonyi kanászok nevezik
magukat, éjjel Bikolon, Süttő mellett betört Sis-
say Károly királyi tanácsos házába. A házigaz-
dát csákánnyal leütötték s leányát kényszerítet-
ték, Hogy adja át nekik a háznál lévő pénzt és
ezüstöt. Közben azonban az erdőből lövés hallat-
szott, mire a szegénylegények továbbállottak. A
leány aztán édesatyjának testvéréhez futott, en-
nek cselédjei által lármát üttetett, a nép össze-
szaladt. «Mentek azonnal borbélyért Süttőre em-
berek és minekutánna ezek a vérében addig fél-
holtan fetrengő tanácsos urat felvették és meg-
vizsgálták, azt találták, hogy sem a fején találta-
tott három vágás, sem a mellén tett mélyebb szú-
rások veszedelmesek nem volnának.» (Hazai Tu-
dósítások 1806. 366. lap.)

Ugyanebben az évben Esztergomból és Vesz-
prémből érkezik tudósítás a kapcabetyárok gaz-
ságairól:

Esztergomból, Szent Jakab hava 8. napján:
«E napokban Bécsből érkezett négy személy az
itt való városi elöljárókhoz oly felséges parancso-
lattal, hogy őket minden tehetségükkel segítsék
két gyanús gonoszoknak elfogatásában. Veisz a
neve az orgazdának. Ez azon haramiáknak tár-
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saságába tartozik, kik ezelőtt a Gréczi úton a
postakocsit kirabolták és nyolc embert megölvén,
mintegy nyolcvan ezer forintot érő jószágot fel-
prédáltak. Sopronban is lappangott ö már azóta,
de nem lévén elég bátorságban, vagy talán rabló
intézete azt kívánván Esztergomba költözött. Itt
egy kávéházat megvett és nyilvánvaló asztalt
tartott. Maga fényesen élt és vendégeit is igen jól
tartotta; de amint gyanítani lehet, az orozó tár-
saságban megmaradóit, mert most is, midőn őtet
és feleségét a város bírája és kapitánya hajdúk-
kal véletlen rámenvén és nagyobb bátorság
okáért a házat katonákkal körülvetetvén kötözve
a város tömlöcébe vitetnék, az ő biztos régi ko-
csisa és rablótársa akkor érkezett meg Budáról,
bankcédulákban néhány ezer forintot hozván.
Akit is, úgy mint rablótársát a bécsi küldöttek-
nek kívánságára a város elfogattatott. Hol és mi-
kép veszik érdemlett büntetésüket, idővel meg-
látjuk. (Hazai Tudósítások 1806. július 12. 30—
31. lap.)

Veszprémből, 13. október: «Kevés napok
előtt az álló törvény akasztófára ítélt három szö-
kött katonát, akik közül ketten Győrből, egyik
pedig Fehérvárról elszökvén a Bakonyban csa-
varogtak és többrendbeli rablásaik mellett gyil-
kosságba is keveredtek. A városlődi erdőkerülő
vadászt, ki őket borral, kenyérrel, túróval jól-
tartotta, csak azért, hogy a puskáját első kéré-
sükre oda nem adta, a szegény embert, hét árva
gyermeknek atyját tulajdon fegyverével agyon-
lőtte Dobos István nevű pajtásuk. Onnét Csesz-
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nek felé térvén, két szentkirályi zsidónak állot-
ták útját, akik közül egyik erejében bízván le-
ugrott a kocsiról és Gatai Sámuelt két ízben is
földhöz csapta, de azonban a pajtása Molnár
Józsi úgy meglőtte, hogy tüstént kiadta lelkét.
Már a másik zsidónak is nekifogták a puskát, de
a nagy könyörgésre életének mégis megkegyel-
meztek, megelégedvén a 300 forintnyi elrablott
papiros pénzzel. — Gondolván, hogy ennyi go
nosz tettek után nem lesz bátorságos maradásuk,
lovakra tettek szert, hogy az alföldre eltakarod-
janak, de az Eösküi helységbeliek a Peri er-
dőben rajtuk ütöttek és kötözve behozták Vesz-
prémbe, ahol ők is az életért élettel fizettek.»
(Hazai Tudósítások 1806. október 22. 275. lap.)

1832 október 10-én a Jelenkor közöl tudósí-
tást Doveczről, a híres felvidéki rablóról. A tudó-
sítás így hangzik:

«Egy gömöri levél előadásaként ott a múlt
szeptember közepén Dovecz, ama híres útonálló
másod magával kalandozván, az ochtinai vendég-
fogadó mellett megállította Hirsch, Martiny,
Gyürky papirosmalmok tulajdonosait s több más
arra utazó jól felfegyverkezett urakat s elszedvén
drágább vagyonaikat s fegyvereiket, egy pohár
borra hívta meg a vendéglőbe. A fogadós, egy-
kor katona, egy izmos erejű s eltökélt bátorságú
ember, kívánván ezt a kedvező alkalmat hasz-
nálni s bízván abban is, hogy tizenegyed magá-
val van a kocsmaházban, Dovecz pedig csak
egyedül, mivel cinkosát vigyázaton hagyta kint,
az   ajtót   alattomban   becsukta   s   megragadván
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ezután Doveczet, úgy a földhöz sújtotta, hogy
kései s minden fegyvere szét szóródott. A rabló
látta, hogy magán nem segíthet, kicsukott bűn-
társa után kiáltott, de ez nem tudott bejönni,
azonban az ajtón lövöldözött keresztül, mivel
úgy megrémítette a bent levő tizenegy férfit,
hogy ki kéménybe, ki kemencébe s más búvó-
helyre rejtőzött, a derék kocsmárost, ki Doveczet
már minden erejéből kifogyasztotta magára
hagyva. Azonban a kizárt haramiatárs mind-
egyre zörgetett, káromkodott, míg végre a bent
lévő nyulak egyike, egy üveges tót az ajtót kinyi-
totta, erre rohanva dűlt be a bőszült s az ajtó-
nyitónak köszönetül levágta jobb karját, azután
a Doveczet keményen tartó kocsmárosra rohant
s azt agyonsújtotta, azután a többi urakat, kik
7 kétcsövű puskával s Dovecz széthullott piszto-
lyaival szabadon bánhattak, szedegetvén elő, min-
deniket megvérezték, a kocsmáros testét pedig
darabokra koncolván borzasztó gúnykacajjal to-
vább állottak. (Jelenkor. 1832. október 10. 642.
lap.)

Ilyenek voltak a régi jó világ haramiái a va-
lóságban. A romantikus kor azonban hősöket
csinált belőlük és nemcsak népdalok, hanem mű-
dalok, sőt költői elbeszélések és eposzok is ké-
szültek róluk. Kalendáriumok, amelyek a nép
számára készültek, már zengik dicsőségüket, a
költészet megszépítő eszközeivel magasztalva fér-
fiúi erényeiket, szépségüket, daliásságukat, hősies-
ségüket vagy elégikusan siratva el őket.

A  negyvenes  évek  egyik  kalendáriumában
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Cifra Laciról szól az ének. Ebben megtudjuk,
hogy a Bakony erdejében van egy csárda, amely-
nek nagy a híre három vármegyében. Magas
bükkfák lengenek fölötte és körülötte csörgő pa-
tak futkos. De hamis egy hely ez, a bujdosók
tanyája és legény legyen a gáton, aki ide be mer
menni, mert éppen Cifra Laci iszik benne, ki az
ördögnek is nekimenne.

Ilyen legény egyszerre csak egy van,
Noha csárda több van a Bakonyban
Már ültében látni, milyen derék,
Úgy ül ott a padon, mint egy vasék.
Hátha föláll, száz közül kiválik,
Asztal hídjától a gerendáig.
S minő nyalka az ármányos fia!
Beh válnék belőle szép dalia.
Forgós csákó, beh jól állna fején
S ha tarsoly ugrálna kardhüvelyen:
Hét országban nem volna ily huszár.
Talán úgy is császár fia volt már.
Talán mégsem, mert a haja megvan,
S arcát veri jó vastag csomókban.
Széles kalap van nyomva reája,
Arany csíkkal hímes karimája.
Kék selyemből függő szalag rajta,
Szellő játszadozva lobogtatja.
Hát a szűre? Cifra mint a manó,
Egy hétig dolgozott rajt' a szabó.
Szinte ég a sok veres posztótul,
Ilyesmit nem latol, csak Dunántúl.
Vízfolyás és patkó és tulipán
S egyéb varrások ellepik cifrán,
S mint tarka madár fatetején,
Könnyen fityeg magas válla helyén.

Íme a romantikus költészet szemléletében a
szegénylegény. Gyönyörű dalia, aki kemény mint
egy vasék, ha föláll, száz közül kiválik és olyan
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szépen föl van öltözve, hogy akár mindjárt föl
is léphetne népszínműben, vagy valamelyik ope-
rett-színpadon.

Persze ez a daliás legény mit is csinálhatna
mást itt a csárdában, mint hogy mulat. «Kocs-
márosné verje meg a ragya», kéri duhajul a pint
bort, majd rárivall a dudásra: «befagyott e a
szád? — fújj bele ha reped is a dudád.» Aztán a
szűrét a ballvállára veti, — jobbik vállát rezes
csattja lepi, — kifehérlik gyönge gyolcs ruhája,
—bő inge és még bővebb gatyája, — arany csip-
kés fátyol lebeg nyakán, — tarka selyemkendő
lóg derekán, — amint kalapját fejébe nyomja,
—s feltüremlik széles inge ujja, — csudálni kell
karját olyan fehér, — piros képén majd kipattan
az ér.» Szóval elegáns betyár, elegánsabbnak
már szinte elképzelni sem lehet, gyönge gyolcs-
ból készült bő inge, gatyája, a nyakkendője
aranycsipkés fátyol, a derekán tarka selyem-
kendő s azonkívül patyolatfehér a bőre és piros
az arca, amilyennek az egészséges falusi legényt
szokás festeni.

Cifra Laci mulat. A dudás fújja a dudáját.
Laci pedig rakja kanászmódra, «ugró-, düllögő-
és dobogóra», közbe pedig a baltáját, mint a se-
bes istennyilát suhogtatja, villogtatja pergő ujjai
között.

De már kezdünk türelmetlenkedni. Hol ma-
rad a csárdáslány? Nem lehet teljes egy rendes
szabályos betyár mulatása a csárdáslány nélkül.
No, nem kell sokáig várni. Nyílik az ajtó csiko-
rogva, mire Cifra Laci megáll, szinte eltátja szá-
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ját, de a következő pillanatban már a mester-
gerendába vágja baltáját és nyomban ölelésre
nyújtja a két karját. No ki az, aki bejött?

Annyi igaz, hogy derék csont,
Kacki, hegyes és körmönfont,
Zöld cipellő kék harisnya,
Sarkig érő veres szoknya,
Csípőn szoros, fehér kötény,
Kék selyemből fodros mellény,
Rövid üngujj dagadóra
Nyakkendőcske szorítóra
Ezüst csatt mellékesítő,
Kalárisgyöngy, nyakdíszítő
Rézkarika fúrott fülben,
Fésű magas sűrű fürtben.

Ez ellen a kosztüm ellen sem lehet semmi ki-
fogás. Bár nem értjük, hogy ha a sarkáig ér ve-
res szoknyája, hogyan látszik ki alóla a kék ha-
risnyája, amelyhez egyébként a betyár ízlése sze-
rint nyilván kitűnően illett a zöld cipő. Dehát ez
még, amit eddig láttunk belőle, csak a ruhája,
csak annyit tudunk róla, hogy derék csont, kacki
hegyes és körmönfont. Ismerkedjünk meg vele
talán közelebbről:

Mint a holló, fényes barna,
Kontyra szedett hosszú haja,
Sűrű szemöldöke sugár
Két nagy szeme, mint a bogár,
Nyíló pipacs az orcája
Csókra hívó piciny szája,
Domború mell, gömbölyű kar,
Darázs derék, szitáló far,
Magasra nyúló növése
Gangos teste lebbenése.

Ejha! Erre már aztán igazán muszáj egyet
csettinteni, olyan takaros.  Nem is csodálhatjuk
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tehát, hogy Cifra Laci Pannikát azonnal át-
karolja, újra rárivall a dudásra, szűrét ledobja a
nyakáról és járja-járja egy szál ingben és gatyá-
ban. Vele szemben pedig aprózza Pannika, meg-
megperdülve mint a szélkarika. Majd elkapja
Laci és forgatja, — hol ide, hol oda mártogatja.
De végre mégis csak leülnek, Laci kalapját az
asztalra vágja és a szív kapuját így szókkal tárja
ki, azaz ily szavakkal mutatkozik be:

«Ha nem mondom is, rózsám, ki vagyok,
Látod, hogy én szegénylegény vagyok
Aratok, ahol nem is vetettem,
Ha vigadok, más búsul helyettem,
Selymet,  gyolcsot ide az erdőbe
Zsidó és más behozzák élőmbe.
Kasznár, ispán éléskamarája
Közös velem bora szalonnája
Szeress rózsám, amint én szeretlek,
Ámbár a pap előtt el nem veszlek.»

Erre a kétségkívül tisztességtelen, bár tagad-
hatatlanul őszinte ajánlatra a leány «mintegy el-
búsulva» válaszol. Megmagyarázza Lacinak, hogy
úr a vendég és ő valóban azért jött ide a csár-
dába, hogy bort töltögessen a vendég poharába,
süssön-főzzön a vendég kénye-kedve szerint és
el is járja a táncot, ha a vendég kívánja, sőt pa-
rancsára még csókot is ad neki, — «csókba úgy
sem halt bele még senki. De szerelmet többet
nem adhatok, — mert még ma estére gyűrűt vál-
tok.» És most jön a váratlan és meglepő fordu-
lat: Pannikának a vőlegénye nem más, mint a
vármegye pandúrja. Amikor ezt Laci megtudja,
foga közül sok cifra szót ereszt ki, majd a nya-
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kába veti szűrét, egy-egy pisztolyt dug mindenik
ujjába, a baltáját jobbkezébe kapja, de mielőtt
kimenne a csárdából, nem felejtkezik meg arról,
hogy a palackot fenékig hajtsa. A foga között
morogja, hogy nem lesz ma kézfogó e csárdában,
majd megindul, mint a veszedelem . . . Nagy in-
dulat forr benne a pandúrra.. . Lesi a pandúrt. . .
Gyilkos lassúsággal elsunyogva behúzódik a sűrű
pagonyba. Cifra Lacinak azonban pechje van.
Hogy, hogy nem, a vármegye megtudja, hogy ő
a nyíresben bujkál. . . egymást éri a puskaropo-
gás . . . s mit tagadjuk, Cifra Laci nem tud bosz-
szút állni a pandúrért.

Mélabúsan emlékezik meg a költő arról,
hogy most is fennáll még a bakonyi csárda, van
bora, kenyere, szalonnája, pihenést ad szegény
utazónak, — néha rejteket ad bujdosónak, de
mióta haraggal elmene, — Cifra Laci nem fordul
meg benne. Űzőbe vették Lacit, mint a vadat,
törvény szolgált fejére igazat, . . elevenen vitték
temetőbe, útmelletti kopár dombtetőre:

Magasra ment s ott egy szegen akadt
El lehetett járni lába alatt
Szóval kimúlt vármegye költségén
Főbíró prédikált temetésén.
(Mezei Naptár 1845.)

A végén a költő mintha ironizálna egy kicsit
Lacival, legalább is mi ezt az utolsó négy sort
annak éreznők, ha az egész költemény ünnepé-
lyessége nem zárná ki azt, hogy a költő éppen
gyászos halálát tartaná érdemesnek a kicsúfo-
lásra.
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De más költő is megénekelte az egyik
híres betyárt, Angyal Bandit. Tóth Endre volt ez,
az egyik Petőfi utánzó, akinek hőskölteménye
nyomán írjuk meg Angyal Bandinak, az úrból
lett betyárnak a szomorú történetét:

Angyal Bandi a biedermeier betyár

1.
A Sajó völgyében, világoszöld róna szélén,

kék hegyek bámészkodnak alá az ezüst fényben
csillogó kis folyóra. A tisztás közepén, a folyó
partján egy parányi kis vízimalom kereke cso-
bogtatja az ezüstös habokat; a nap perzselően
égeti a tikkadt mezőt, árnyékba bújtak a gyíkok,
a madarak is lankadtan húzódtak meg a bokrok
között, csak néha-néha hallatszott a sárgarigó
kacagó rikoltása. Tücskök ciripelnek valahol és
csak hébe-hóba lebbenti meg a szél a fáradt, ló-
gófejű, dús kalászokat. Odébb a nagy sárga ka-
lásztenger szélén aratnak, a keresztek között
tarka sereg hullámzik, arató jobbágylányok
lenge, piros ingvállban, csíkos szoknyában,
amely alatt munka közben a női alaknak olyan
csodás játékai villannak meg, amelyeket hiába
próbálnának utánok játszani spanyol táncosnők
a világvárosok cirkuszaiban.

A láthatár szélén gyorsan mozgó fekete pont
jelenik meg; egyre gyorsabban közeledik, nyomá-
ban porfelhő támad: bizonyára valami gyors-
posta, akit a komisszárius küld a városba üze-
nettel, — vagy haramia, aki az üldöző pandú-
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rok elől menekül. Egyre közelebb ér, egyre tisz-
tábban látható, végre, amikor az aratólányok
észreveszik, kiszaladnak elébe, a tábla szélére, és
enyelegve, incselkedve fogadják. Az úrfi jön,
Bandi úrfi, kese paripán, kalap nélkül, lobogó
fekete haját hátrakapja a szél. A lányok elállják
az utat, örvendezve, kacagva: az úrfi, a Bandi
úrfi, aki annyit barangolt esténként a faluban
és olyan kedves volt hozzájuk mindég. Bandi
úrfi azonban rossz kedvében van: közibük vág
a korbácsával, rá se néz már egyikre se, vad
vágtatással fut tovább előre a Sajó partján álló
vízimalom, a hívogató fehér ház elé.

2.

Egy álló hétig benn dorbézolt Bandi úrfi
Miskolcon. Azt mondta neki az anyja: ha még
egyszer ráveted a szemed a molnár lányára, ne
kerülj a szemem elé. Az a sápadt, mezítlábos
béka, korbácsot kap és az apját kidobom a mal-
momból, ha még egyszer elmégy hozzá. Úgy te-
szed neki a szépet, mintha kisasszony volna és
amikor a Kállay-lányok nálunk voltak, rájuk se
néztél, pedig akármelyik szebb volt annál a kré-
tapofájú, kilógó szemű, koszos molnárlánynál. . .
Lefogatlak a nemesek hadnagyával, becsukatlak
a vármegyeházába és ki nem engedlek onnan ad-
dig, amíg ki nem vered ezt a piszkot a fejedből...

Nem az anya beszélt az anyából, hanem a
gőg. Angyal Bandi nem mert szembeszállni ez-
zel a sovány, magas, zilált, őszhajú asszonnyal,
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akit szeretett és akitől rettegve félt. Nem szólt
egy szót sem. Nyergeltetett, belovagolt Miskolcra
és egy hétig ivott — egyedül, cigány mellett a
Makkhetesben, egy hét múlva elaludt és amikor
két óra múlva felébredt, lóra ugrott és sebes vág-
tatva rohant a Sajó-parti vízimalomhoz, a fehér
arcú, szomorú, feketeszemű molnárlányhoz, aki
ott szokta varrogatni a kertben a szilvafák alatt
a zsákokat, meg az apja szükséges nyári ruháit...

3.

— Itthon van az apád?
— Nincs itthol, elment. Hol voltál egy hétig,

kedvesem?
— Azt mondta az anyám, hogy elfogat a ne-

mesek hadnagyával, ha ki nem verlek a fejemből
és el akarlak venni téged, szép halavány rózsa-
szálam. Másnak a szerelem elringató dajkája,
nekem nyugtalanság és rettegés. Bementem
Miskolcra, hogy kiigyalak magamból, szép hala-
vány rózsaszálam, szilaj cigányokkal muzsikál-
tattam magamnak — egy álló hétig, azt hittem,
el tudlak feledni és mindég csak te jártál az
eszembe, szép rózsaszálam... Nem tudlak el-
feledni ... Ha szeretsz, gyere velem, holnap éjt-
szaka bezörgetek az ablakodon és — elmegyünk
valahová messze, ahol az ördög se bánt bennün-
ket... Eljössz?

—  El, Bandi úrfi, a világ végére is...
— Ej, nem Bandi úrfi! — Gyere ide rózsa-

szálam, hadd csókoljalak meg.
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A molnár lánya kikerült a kapun, a ló mel-
lett felágaskodott, Bandi lehajolt a nyeregből és
jobb karjával dereka alá nyúlva a lánynak, föl-
emelte a levegőbe és percekig perzselték egymás
ajkát forró, tüzes- szerelmes csókkal.. .

— Eljössz holnap? — kérdezte Bandi, ami-
kor leengedte a sápadt molnár lányt a földre.

—A világ végére . ..
Bandi megsarkantyúzta lovát. A Kesely fel-

ágaskodott, aztán kiugrott és elnyúlva vágtatott
előre... A molnár lánya sokáig nézett utána áb-
rándozva, de nem látott mást, csak a porfelhőket;
amely a lovast eltakarta előle, mint egy függöny,
amelyet Isten bocsátott alá az égből...

Ez alatt a molnár már előbújt rejtekéből és
rövidebb úton, hegyeken át sietett a nemzetes
asszonyhoz, védekezni, hogy ő nem tehet róla, ő
nem akarja a dolgot és segítsen a nemzetes asz-
szony, ha tud, mert ha a fiatalok egyszer meg-
bolondulnak, az öregek nem lehetnek elég oko-
sok ...

4.

Bandi útközben elaludt... Amint a Kesely
észrevette, hogy gazdája alszik, lassítani kezdett,
bekanyarodott az erdőbe és lassan, óvatosan,
jobbra-balra hajtva, emelve derekát, hogy lovasa
le ne forduljon — halkan lépkedett előre, aztán
egy sűrű lombú tölgyfa alatt megállt, Bandi a
nyakára borult és úgy aludt, míg a nap le nem
bukott a gömöri Bükk mögött. Már bealkonyult,
mikor felébredt. Megértette, hogy került ide, meg-
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csókolta, végigveregette a Kesely nyakát, aztán
szép lassú ügetésben megindult hazafelé. Útköz-
ben, a falu végén találkozott az öreg német mol-
nárral, aki lehajtott fővel gubbasztott a bakon,
agyoncsigázott szamara mögött. Bandi vállat
vont, — nem billentette volna oda süvegét a fél-
világért sem, az öreg úgy tett, mintha észre sem
vette volna, hogy az úrfi lovagol vele szemben.

Az udvaron odadobta a gyeplőszárat két vá-
rakozó fullajtárnak, aztán lábujjhegyen végig-
lopakodva a folyosón, beosont a szobájába, végig-
terült, azonmód, ruhástól, csizmástól a csikó-
bőrös kanapén és elaludt újra, igaz álommal,
szeme héján röpkedő, halovány arcú kedvesével.

Már mélyen aludt, mikor egyszerre kemény
kezek rángatására fölriadt. Az anyja állott előtte.

— Itt vannak a Kállay-lányok, — szólt kur-
tán az őszhajú, sasszemű matróna. — Bandi
érezte, hogy megint nem az anya, hanem a gőg
beszél belőle.

— Bánom is én, — felelte Bandi — mulas-
sanak jól, semmi közöm hozzájuk. Van nekem
már, akit szeressek, nem kellenek nekem a Kál-
lay-lányok.

— Tudom, — szólt az anya szigorúan — de
ne felejtsd, hogy kiskorú vagy. Lefogatlak a ne-
mesek hadnagyával, azt a békát kiseprűzöm a
vármegyéből és keresheted majd, kiseprűztetem
az országból és mehetsz utána a kék Úristen
Bajorországába.

— Anyám, ne bántsa Annát, — szólt izga-
tottan Bandi. — A feleségem lesz, ha bármi tör-
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ténik is, az apám vagyona az enyém, de inkább
azt is itthagyom, csak ő az enyém lehessen.

Az őszhajú matróna kinyitotta az ajtót: há-
rom poroszló lépett be, kezében kivont karddal.
Bandi fölragadta buzogányát, kiugrott a nyitott
ablakon. A bokrok, mintha megelevenedtek
volna, — vasvillás emberek rohantak feléje min-
denfelől.

— Hozzám ne nyúljon senki, — kiáltotta
Bandi és a vasvillás emberek sorfala között ro-
hant az istállóba a Keselyért. Az egyik fullajtár
fölnyergelt neki, de mikor felpattant rá Bandi,
a másik fullajtár megragadta a zablát és vissza
akarta tartani; a tornácról hallatszott a nemze-
tes asszony sivítása: ki ne engedjétek a kapun.
Tartsd erősen, már elküldtem a nemesek had-
nagyáért. Erre Bandi hókon vágta buzogányával
a fullajtárt, aki azon mód kinyújtózkodott az
udvar közepén, megsarkantyúzta a Keselyt, a
Kesely felágaskodott, neki szaladt, átugrott az
alacsony, vasrácsos kapun és egy pár pillanat
múlva csak messzi lódobogás jelezte, hogy Bandi
elment és merre vágtat.

5.

Vágtat előre, lova lába alatt porzik az út.
A távolból villám fénye szikrázik, aztán halk mo-
raj kél. Sikongatni kezd a mező, valami fütyül a
tarlón a levágott lyukas gabonaszárakon, va-
lami kísérteties, pokoli zenekar kezdi játékát a
rónán. A lovas megsarkantyúzza a lovát és re-
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pülve vágtat előre, a fehér malom fehér leánya
felé. Az erdő szélén harsogás támad, mintha
ezer meg ezer ördög fúna balról a tarlón a
gabonaszár-sípokat és jobbról az erdőben a bod-
zafát és ütnék a kutyabőr-dobot. A ló lába alatt
döng a föld, az égen cikk-cakkok nyargalnak vé-
gig, aztán a dörgés egyre közelebb-közelebb ér,
vad erők kapaszkodnak bele a lovas lobogó ha-
jába, tolják, tartják vissza, de nincs hatalom,
mely visszatartsa. Sűrű záporeső szakad, az égen
tomboló táncot őrjöngenek a villámok és át-
hasogatják a levegőt, százados tölgyeket dönte-
nek földre, Bandi azonban nem riad meg, vágtat
előre, hűséges cinkostársával, Kesellyel.

Mire megérkeztek a fehérház elé, az ég mo-
solyogni kezdett, kiderült és a murcos fellegek
mögül elődugta kandi képét a szerelmesek hűsé-
ges barátja, az örökös éji kalandozó, aki talán
éppen azért kalandozik annyit az éjszakában,
hogy lámpát tartson a vakon járó szerelmesek
elé. Bandi megzörgette az ablakot:

«Ébredj, ébredj, gyöngyvirágom.»

6.

A fehér arcú, fekete szemű leány, hófehér,
lenge öltözetében, ingecskéjét összeszorítva keb-
lén, csodálkozva, lábujjhegyen suhan oda az ab-
lakhoz. Kihajtja a deszkaablaktáblát, kitekint és
megismeri Keselyt és a Keselyen Bandit.

— Ma jöttem tegnap helyett, nincs idő
magyarázkodásra. Majd aztán. Most jöjj, ahogy
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vagy, drága kis violám, mire fölkel a nap, messze
leszünk innét. Siess, siess. Anyám el akar fogatni,
apád délután nála járt, az egyik fullajtárt főbe
vágtam a buzogányommal. . .

És a fehér arcú lány gyorsan öltözködni
kezd. A szoknyácskáját háromszor is kiejti a ke-
zéből, aztán fonákul veszi föl a sötétben, resz-
ket minden ízében, fejében valami csodás kábu-
lat, a kis kamarácskában ide-oda szalad, nem ta-
lálja a hajtűjét, a szalagot, amit hajába szokott
kötni, a szíve ver, valami marasztalja itthon, de
aztán — hirtelen kiszökik az ablakon és a követ-
kező pillanatban már ott ül Bandi úrfi előtt a
nyeregben... a ló megindul, aztán felhorkan,
Bandi nagyot hördül, a ház körül van véve a ne-
mesek őrségével, sűrű gyűrű fonódik körötte ...
Egy szökellés, három buzogánycsapás, a gyűrű
megszakad, a Kesely nagyot lódul, a leány na-
gyot sikolt, elalél és egy pár perc múlva már
messze hallatszik hátuk mögött az üldözők zaja.

Fönn az erdőben, egy tisztáson, Bandi óva-
tosan leemeli terhét a lóról és lefekteti a fűre.
Megnézi jobban, — csupa vér — a feléje dobott
buzogány a malomnál a fehér arcú, bánatos
szemű leányt találta el; még élt, de már szállni
készült belőle a lélek. Amikor az ég kezdett kelet
felől rózsaszínűvé válni és a madarak elkezdtek
csicseregni és elhalványult az esthajnal csillag
ragyogó szeme is, — Anna mélyet sóhajtott, rá-
vetette szemét Bandira, aztán — úgy maradt,
nyitott szemmel, kinyújtózkodva, holtan a ma-
gas fű között.
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Egy nagy tölgyfa alatt, mély gödörbe he-
lyezte el, virággal hintette, zöld lombokat tépett,
azzal takarta be, három napig siratta itt, — az-
tán felült a Keselyre és elvágtatott.

7.
Szomorúra vált az erdő. Sárgult levelek pe-

regtek le a zörgő ágakról, a rónaságon fehéren
húzódott, röpült át az ökörnyál, a galagonyát,
csipkét megcsípte a dér, a fákon varjúkárogás
volt az egyetlen madárdal. Mord volt az idő, mint
az öregember. Sasok borongtak a levegőben és
komor sötétség meredt elő a tölgyfák alól. A me-
zőkön nem mosolygott többé virág. Olyan volt a
föld, mint egy avult, kopott, rongyos, régi sző-
nyeg, amelyet kidobtak, hogy ne zavarja tovább
a hangulatot a jó meleg kandalló mellett.

Szomorú ember bandukol az úttalan erdő-
ben. Nagy haja már a válláig lóg, széles válláról
kopott, ócska suba fityeg, subája alól vastag
fütykös vége kandikál ki. Már a Kesely sincs
meg, el kellett adni, mert kellett a pénz kenyérre,
subára, csizmára, sőt már a Kesely ára is el-
fogyott, nincs pénz, nincs kenyér, nincs semmi,
csak amit az erdőben találni: galagonya, csipke,
vackor, berkenye, csicsóka ...

8.

Leszállt az első hó. Fehér volt, mint a meny-
asszonyi fátyol, érintetlen, mint a mirtusos
menyasszony, puha, mint a menyasszonyi ágy,
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de hideg, mint a halott kebele, amelyre hiába bo-
rult rá az itt maradt kedves. Bandi kilépett bar-
langjából és keserűen nézett végig a föld fehér
szemfedőjén. Mit csináljon itt? Miből éljen?
Üvöltsön együtt a farkasokkal, rókákkal, ame-
lyek egyre bátrabban és hangosabban ugattak
körülötte? Menjen rabolni velük a közeli fal-
vakba, az anyja falujába? Nem, nem lehet. Nem
kell semmi, ami a szívtelen, gőgös anyáé, inkább
itt hal éhen az erdő közepén.

Egy kegyetlen zimankós téli éjszakán azon-
ban már nem bírta tovább. A fák zúgtak, nye-
kegtek, a sötét erdőben iszonytató hangok sírtak
elő, néha kikukucskált a hold a fellegek mögül
és ilyenkor — mintha fehér lepedős kísértetek
nyargaltak volna végig a havon. És Bandi meg-
indult. Sietve nekivágott a völgynek, ment egye-
nest előre, ki az erdőből, akárhová, csak ki a ha-
lott, sötét erdőből, emberek közé a farkasüvöltés,
varjúkárogás hangversenyéből. Mint bús vad szá-
guldott végig faluja mellett és másnap este már
messze járt, lenn az Alföld szélén. Csárda-padján
meghált, aztán másnap reggel nekivágott megint
a nagyvilágnak, az alföldi rónának.

Déltájban, úgy harangszókorán, amikor egy
akácos erdő mellett bandukolt, hirtelen lovas le-
gény toppant eléje.

— Hej legény, — szólt rá a lovas; — hallot-
tad-é hírét Palatinszkynak?

— Te vagy az? Hallottam. Mit akarsz velem?
— Hát aztán ide azzal a lapos bugyelláris-

sal,  egy-kettőre,  mert ketté szelem  a fejed, —
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szólt Palatinszky és megforgatta fokosát a feje
fölött.

— Vedd el, ha tudod — felelte Bandi és ő is
megforgatta a maga fokosát a levegőben. És e
pillanatban Palatinszky lesújtott, Bandi félre
ugrott, utána sújtott az ellenséges fokosnak,
amely zúgva vágódott ki ellenfele kezéből. Aztán
főbe kólintotta a híres rablóvezért, aki leszédült
a lóról. Bandi nyeregbe kapott. Rábízta magát a
lóra: vigye ahová akarja, akárhová, csak fedél
alá, emberek közé, fűtött szobába.

Késő este volt már, amikor a ló egy alacsony
magános épület előtt megállott, a puszta kellős
közepén. A ház kis ablakából halovány világos-
ság szűrődött ki. A lódobogásra megpattant az
ajtón a kallantyú, nyikorgás hallatszik, aztán egy
asszonyi hang: — ember, megjött a Palatinszky.
Nehéz csizmacsoszogás hallatszik az ajtó felől,
aztán valaki megfogja a ló zablájánál a gyeplőt,
jó estét kíván. Bandi leszállt a lóról.
  — Itt vannak mind. Már régen várják.
Bandi nem válaszol rá, csak egyenest a ház-
nak indul és a következő pillanatban egy kis szo-
bában találja magát, ahol a faggyúmécses mellett
négy ember ül a bor mellett, lekönyökölve a
kecskelábú asztalra. A korcsmárosné poharat ad
elébe, meg egy nagy darab kenyéren jó darab
kolbászt. Bandi nekilát, de amint evés közben
egyszer fölemeli a fejét, felugrik az asztaltól
mind a négy legény:

— Ez nem Palatinszky. Hol vetted a Pala-
tinszky lovát? — kérdik tőle egyszerre mind.
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—Ahonnan akartam, — felelte Bandi s a
következő pillanatban ő is fölugrott az asztal
mellől. Fokosa megvillant a levegőben — s a
négy betyárt vérében hagyva —, kirohant az is-
tállóba, elkötötte a négy betyár lovát, maga fel-
pattant az ötödikre, a Palatinszkyéra és újra
nekivágott az alföldi téli éjszakának.

Másnap reggel Madarason eladta a négy lo-
vat és újra nekivágott a világnak, az alföldi nagy
pusztaságnak.

9.

A pályi puszta erdejében ütötte fel tanyáját.
Egyetlen társa, inkább szolgája, Barna Ferke
volt, egy cigánylegény, akivel a madarasi csárdá-
ban barátkozott össze. Eleinte hetekig ki se moz-
dult az erdőből, Barna Ferke járt be a városba
bevásárolni, de aztán hamarosan elfogyott a négy
ló ára és megint sötét napok következtek rájuk.

—Hej, nem jól van ez így, fiatal úr! — szólt
Barna Ferke. Laposra száradunk mind a ketten,
mint a tetű. Talán jó volna szétnézni a mezőtúri
vásárban.

—Nem bánom, — szólt Angyal Bandi. —
Holnap van a vásár. Egy pár lovat könnyen sze-
rezhetnénk. A jövő héten lesz a debreceni vásár.
Ott eladhatod a lovakat.

10.

Lókötő, haramia lett Bandi úrfiból. Legen-
dás hős, akit szeretett és nótáiba foglalt a nép.
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«Ahol Angyal Bandi
Lovát pihenteti,
Még a madárkák is
Szállást adnak neki.
Ahol alszik, ahol mulat,
Még az ág is gyöngyöt hullat.
Nem bántja a szegény
Járó-kelő utast:
Ne búsulj kenyeres!
Hadd lám, mid van? mutasd.
S fele részét erszényének,
Oda adja a szegénynek.
Nem bánt úri asszonyi,
Sem gangos leányát;
Nem is erőteti
Csókra sem a száját.
S elkíséri, ha rettegnek,
Fecskéjén, a kocsi mellett.

Bús az ő két szeme,
Az Ő szép orcája,
Siralmas panasszal
Szól a furulyája.
Mosolygása keserűség,
Pedig maga gyönyörűség!

Így énekelt róla eposzában még 1856-ban is
Tóth Endre, elfelejtett jeles költőnk s így énekelt
róla a nép, amely nem szenvedett tőle, inkább
csak betyárhőstetteit hallotta vagy betyáros mula-
tozásait magasztalta.

11.
Mint felhőfolt az égen, olyan volt a sík me-

zőben ez a kerek erdő, ahol Angyal Bandi tanyá-
zott. Az egyik százados tölgyfa mögött egy há-
rom méter magas domb, tövében hatalmas fa-
tönk,  a  fatönk  mögött barlang,   akkora,   hogy
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nemcsak a betyárok, de a paripájuk is elfért
benne. Hosszú, sötét, mohos üreg, a fáklya fé-
nyénél látni, amint a haramiavezér egy nagy ke-
rek tőkén üldögél, fél térdére könyökölve: könyö-
kölő karjáról visszahull a lobogós ingujj s arcát
eltakarja hosszú fürtös, barna haja. A kérges
asztalon csákány, pisztoly, a falba vert faéken
kantár, nyereg, szironyozott hevederek s «balra
nyílás feketéllik — Lova szeme onnan fénylik».

Egyszerre lódobogás, aztán kopogtatás hal-
latszik kívülről s Barna Ferke vágódik be a bar-
lang száján.

— Siess, uram! — kiáltja a cigány. — Jó
hírt hozok, de amíg elmondanám, felkantározom
a lovadat. Anyád még ma erre megy el az ország-
úton, egy vigadozó nászsereggel. Most a Szeles
csárdában etetnek. Anyád hintójába öt ló van be-
fogva, mind az ötnek kese a lába.

Még el se mondta Barna Ferke, már fel volt
kantározva a ló s néhány perc múlva együtt vág-
tattak az országúton a nászsereg elé. Bandi
Barna Ferkét elbújtatta a Becsali-csárdában s
egyedül rohant tovább, lova nyakára hajolva a
násznép felé. Körötte ragyogó napsütés, tündér-
világ a pusztában, messziről a délibáb reng,
mintha a tenger kiöntött volna és közelednék,
tündöklő köd, ezüst fátyol, — de Bandi ebből
nem látott semmit, annyira elfoglalta az a gon-
dolat, hogy látni fogja az anyját.

S egyszerre feltűnik a láthatáron egy fekete
csík: kocsik, hintók hosszú sora. Bandi bátran
oda vágtat, megállítja az első hintót, mire a többi
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is kénytelen megállni. Mindkét kezében pisztolyt
tartva, így szól a lakodalmas sereghez:

—Angyal Bandi van itt! S ha én elállóm az
utat, hozzá vagyok szokva, hogy egyszeribe min-
denki leszáll a kocsiról. Hát csak tessék kiszál-
lani mindenkinek.

Ki is ürült sorra minden hintó. Annyi szép
leányt, meg asszonyt Bandi még nem is látott
soha egy rakáson. De amint leghátul megpillan-
totta az anyját, elhalványult és ellágyult. Leeresz-
tette pisztolyait s így szólt:

—Nem bántok senkit, ha mindenki magától
emléket ad nekem.

S fehér, puha kis kezekről egymásután pe-
regtek le aranygyűrűk, drága láncok, fényes csat-
tok, ragyogó brilliánsok. S amikor a sok kincs a
haramia markában volt már, a haramiában egy-
szerre megszólalt az ember, anyja elé lépett s így
szólt hozzá:

— Asszonyom, igen megtisztelnéd szemé-
lyem, ha mindazt, amit most itt emlékül kap-
tam, elfogadnád tőlem szeretetem jeléül, mert
tudd meg jó anyám, hogy Angyal Bandi senki
más, mint a te elkárhozott fiad! — S a következő
pillanatban «Repülj Fecske!» — és ostorával vé-
gig rántott a lova hasán. Fecske nagyot ugrott,
Bandi még hátra nézett és látta, hogy anyja a
szívéhez kapott és ájultan rogyott a két Kállay-
kisasszony karjai közé.

A násznép sokáig nézett Bandi után, aki ha-
marosan eltűnt a nyomában kellő porfelhőben,
mint a rémkép, mint az álom.
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12.
«Valamennyi betyár, bunyik, — Takarodik,

vagy megbúvik», mert Angyal Bandi, bármily
nagy volt is a magyar Alföld, nem fért meg rajta.
Palatinszky után jól helyben hagyta Becskerekit
és négy társát is, kifosztotta az összes betyárokat,
vagy szétkergette őket, egyedül maradt a pusz-
tán, ő lett a puszta fejedelme. Gulyás, csikós, ju-
hász, tanyás, csárdás nem félt tőle, sohasem bán-
totta a szegény falusi, vagy pusztai embereket,
inkább csak az utasokat fosztotta ki, de azokat
sem ölte meg, ha szépszerével oda adták a pén-
züket. Hiába vadászták, hasztalan sütötték rá a
fegyvert, «bűbáj védte golyó ellen», «vérfűvel bírt
és a lakat, — ketté válik ujja alatt». — Talán
sohasem fogták volna el, ha a túri vásáron azt a
rettenetes tréfát el nem követi, hogy Barna Fer-
két beküldte a vásári nép közé.

Barna Ferke szépen belovagolt a vásárba s
ott, ahol a legnagyobb volt a tolongás, elkurjan-
totta magát: «Itt jön Angyal Bandi!» — Iszonya-
tos gomolygás támadt. Egyszerre elkezdett futká-
rozni az egész vásári nép, a sátrak, asztalok fel-
fordultak, a lovak megriadtak, szanaszét szaladt
a lóvásár s nagyon sok embert megrugdaltak,
összetapostak a riadt állatok. A toronyban félre-
verték a harangokat s a komisszárius, hat tor-
zonborz pandúrjával éppen akkor vágtatott elő
a városházáról, amikor Barna Ferke nyolc lopott
lóval el akart vágtatni. Üldözőbe vették Barna
Ferkét, de Angyal Bandi elővágtatott leshelyéről,
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harcba elegyedett a pandúrokkal, ám ezek mégis
csak elfogták Barna Ferkét s rá pár napra az
egyik csapláros ezer aranytallér jutalomért pan-
dúrkézre juttatta Angyal Bandit is.

13.

Siralomházát is oda hagyta immár,
Ami  sokkal nagyobb minden halálkínnál.
Tenger nép kíséri Kassa alatt végig,
Siratja de nem egy, mások elítélik.
Nyugodtan, halványan ül halotti széken,
El nem csüggesztette félelem, vagy szégyen.

A leáldozó nap a palloson ragyog,
Távol fehér kendő kegyelemre lobog ...
... Ne hozd édes anya, ne hozd azt a kendőt!
Elvillant a pallos ... elkésett már kendőd!
S el se takarhatnád tenhibádat véle —
Borítsd szemfedőül fiad tetemére .
(Tóth Endre:   Angyal   Bandi   című
hőskölteménye nyomán.)

Sobri Jóska

Az egyik híres betyárnak, Sobri Jóskának a
híre külföldre is eljutott.

Az Észak-Amerikában, Philadelphiában ki-
jövő Pennsylvaniai Inquirer and Daily Courier
nevű hírlapnak folyó évi április 5-én kelt számá-
ban a következőt olvashatni, —  írja a Társal-
kodó 1837-ben:
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Shubry, a magyarországi rabló

  Német újságok következő részleteket közöl-
nek Shubryról, a magyarországi rablóról:

Shubry Pécsett szülétek, hol atyja a tímár-
ságot nagy kiterjedésben folytatja. Első gyer-
mekségétől fogva oly vakmerőséget mutatott,
mely szüleit aggodalomba ejtette, s minthogy a
nemes gyermekekkel gyakorta véres verekedé-
sekbe keveredett, ez arra határozta atyját, Shubry
Ferencet, hogy őt Németországba, Góthába kül-
dené iskolába, hol szorgalma és tehetsége által
magát megkülönböztette. Azonban itt sem szűnt
meg tanulótársait erőszakos tettekkel bosszan-
tani; hanem ezek, több jeles tulajdonságiért ké-
szek valának neki mindég megengedni. Shubry
költő vala és balladákat írt, melyeket önmaga
tett muzsikára, s pajtásaival együtt azokat kó-
rusban énekelte. Ily alkalmakkor mindig dühös-
ségbe jött, ha valaki (kinek szerencsétlensége
volt oly tartományban születni, hol a német nyel-
vet nem tisztán beszélik) verseit hibásan éne-
kelte, vagy mondta ki. Később kénytelen volt a
várost elhagyni, azon lármáért, melyet okozott,
midőn előbb tanulótársait leitatta, s azután a gó-
thai numizmatikai kabinet ostromlására égő fák-
lyákkal vezette.

A rendőrség tisztjei által üldöztetve, a Leine-
folyóba ugrott és a másik partot elérvén a frie-
densteini kastélyhoz közel egy istállóban elbújt,
majd Hannoverba, Holsteinba és Lübeckbe ment,
honnan Svédországba, Upsalába hajózott.
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Itt a szép művészetek és tudományok iránti
hajlandósága arra határozta őt, hogy szokásait
változtassa meg, s magát a tudományos munká-
latokban komolyan kimutassa, amit 1836. év kez-
detéig folytatott is, midőn atyja neki pénzt kül-
dözni megszűnt. Most már szükséges segedelem
híjával lévén, mind arra, hogy Svédországban él-
hessen, mint arra hogy azt elhagyhassa, estén-
ként kiment az országútra, gödröket ásott s azo-
kat száraz ággal és hóval befedte. Ha valaki az-
tán egy ily gödörbe esett, azt megfosztotta. Egy
nap azonban a piacon keresztül menvén, szeren-
csétlenségére bizonyos haszonbérlőnek, kit nyolc
nappal azelőtt megfosztott, kutyájára bukkant.
A kutya meglátván őt, reá ugrott s ruháját szag-
gatta. Félvén, hogy nyomába akadnak, haladék
nélkül megszökött s Németországon át Magyar-
országba ment. Josephstadtból levelet írt atyjá-
hoz s bűneit őszintén megvallá, azokat a szük-
ségnek tulajdonítván; s anélkül, hogy engedel-
met kért volna, kinyilatkoztatá, hogy atyját, kire
magát méltatlannak érzi lenni, többé látni nem
fogja.

E pillanattól kezdve rablóserege felállításá-
val foglalatoskodott és seregének mind katonai,
mind polgári organizációt igyekezett adni. Hat-
hatós ékesszólása által számos tanulót, altiszteket
és tüzes, elvetemedett és adóságokkal terhelt ifja-
kat hódított magához. Rövid idő alatt száz ember
feje volt, kik majd együtt, majd kisebb osztá-
lyokban a legvakmerőbb tetteket vitték véghez.
Shubry mindig maga vezette őket ütközetre, meg-
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határozva előbb a helyet, hol elszéledés esetében
ismét találkoznak. A legközelebbi június hónap-
ban komoly ütközete volt egy század huszárral.
Shubry sebet kapott s két huszár üldözte őt,
mindazáltal siker nélkül. Ugyanazon este elég
vakmerő volt mégis bemenni Szegedre, hol a
huszárok szállásoltak; s ott enni ült a fogadó
vendégei közé, kik közt a beszéd természetesen a
híres rablóról folyt.

— Ismerik őt az urak? — felszólalt han-
gosan.

— Nem — vala a közönséges felelet.
— De én, én ismerem.
— Ugyan milyen!
— Harminckétéves, öt láb, hét hüvelyk ma-

gas, vállai elég erősek az urakat mind elbírni; s
magatartása oly szelíd és búskomoly, hogy ke-
gyeteket asszonyaim mind elhódítaná. Éppen
most karját felkötve hordja, de a másikban elég
ereje van ezt az asztalt felborítani. Bő bársony
lovagi felsőruhát hord s fekete nadrágot és ma-
gyar csizmát.

— Hiszen úgy éppen olyan, mint uraságod
— felkiált egy a jelenlévők közül.

— Kétségkívül, mert íme maga Shubry az,
ki az úr egészségére iszik. — S miután a kiürített
poharat az asztalra nyugodalmasan visszatéve,
eltűnt.

Más számos anekdotát is beszélnek róla, me-
lyek hasonlóképpen nagy bátorságot és erős ter-
mészetet mutatnak. Serege nem kiéhezett parasz-
tokból, koldusokból, közönséges   tolvajokból   és
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gazemberekből áll, hanem olyanokból, kiket
egyedül a vétek és nem a nyomorúság sülyesz-
tett el. Shubry a maga serege közt kemény rend-
tartást állított fel; s hogy katonáinak buzgóságát
gyakorolja és élessze, jutalmakat talált ki azok
számára, kik a legjobb zsiványok, s a testi gya-
korlatokban és fortélyokban legkitűnőbbek. Van
egy hozzá méltó hadnagya is, Karpfen Villiam,
regensburgi születésű, ki azelőtt színész volt.
Most az egész sereg a Kárpátok közé Sziléziába
vonta magát. Vannak mintegy ötszázan jól fel-
fegyverkezve és kitanítva; s már néhány ütköze-
tük volt a császári seregekkel. El vannak osztva
batalionokra, melyek közül mindegyiknek min-
den szükségessel ellátott társzekere van. A zsák-
mány az erdőkben van letéve és elrejtve mind-
addig, míg annak eladására alkalom nyílik. Egy
rendes kincstárnok fizeti mindenkinek díját ki s
orvosi szolgálat is van a sebesek és betegek szá-
mára. Shubrynak szándéka, erejét egy század
lovaggal   növelni.   (Társalkodó,   1837. 327—328.
lap.)

*

Íme ilyen volt a betyár a romantikus kor
szemléletében.

A hatóságok azonban egyáltalában nem vol-
tak hajlandók semmiféle elérzékenyülésre azok-
kal a bitangokkal szemben, akik a védtelen em-
bereket gyilkolták és fosztogatták s a vármegyék
a legszigorúbban léptek föl a haramiákkal szem-
ben. 1836 december 2-án nemes Fejér vármegye



274

elhatározta, hogy a legszigorúbban jár el a pusz-
tai alvilággal szemben s a megyegyűlés rendele-
téből Zlinszky Istvány Fejér vármegye első al-
jegyzője hirdetményben fordul a vidékhez a
banditák ártalmatlanná tétele érdekében.

«A szomszéd nemes vármegyékben a köz-
bátorság s jámbor lakosok csendessége Milfait
Ferkő, Sobri, Mogor, és Pap Andor cégéres go-
nosztevők által felzavartatva lévén, — olvassuk
az egykori hirdetményben, — minekutánna attól,
hogy ezen gonosztevők, kik már ezen nemes me-
gye határaihoz közelíteni, sőt már kebelében is
lappangani gyaníttathatnak, rablásaikat és kár-
tékony gonosztetteiket ezen megyebeli jámbor
lakosai ellen is folytatni merészlenék, méltán tar-
tani lehetne, ennek következésében, hogy ezen
gonosz, mint egyes polgárok károsítására s
vagyonaik veszedelmeztetésére, mint a közbátor-
ságnak veszedelmes felzavartatását célzó vak-
merő törekedéseknek eleje vétessen és szerencsét-
len következései ezáltal meggátoltassanak, hogy
ezen érintett rablók s gyilkosok az emberi társa-
ságból mint annak veszedelmes tagjai kiirtassa-
nak, e következendők közhírré tétetni rendeltet-
nek.«

A hirdetmény aztán e régi hivatalos stílus-
ban azt adja tudomására mindenkinek, hogy
azok, akik Milfait Ferkót és Sobri cégéres fő-
gonosztevőket elfogják vagy e világból kiirtják,
— legyenek azok akár vármegyei szolgák, akár
a vármegyei szolgálaton kívül élő, bármily fog-
lalkozású személyek, 200 ezüst forint jutalomban,
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— akik Pap Andort akár elevenen, akár holtan
kézreadják 150 ezüst forintban, — Mogor kézre-
kerítéséért 100 ezüst forintban, végre mindazok,
akik a nevezett rablók bandáiból való gonosz-
tevőket fogják el, 50 ezüst forint jutalomban fog-
nak részesülni. Jutalmat kapnak azok is, akik e
gonosztevők rejtekhelyét elárulják, ha jelentésük
következtében a vármegyei üldöző csapatok, vagy
mások, kézre kerítik a haramiákat. Ez esetben
100 ezüst forint lesz a jutalmuk s egyben a ható-
ságok eleve biztosítják őket «hogy az ily feladó-
nak neve örökre elhallgattatni fog.» — A vár-
megyének tudomása van arról is, hogy a falvak-
ban és pusztákban ezeket a betyárokat cimboráik
és orgazdáik rejtegetik, velük állandó összekötte-
tést tartanak fönn, ezért a hirdetmény arra is
figyelmeztet, hogy mindazok, akik a rablóktól
bármily javakat általvesznek vagy a haramiákat
házaikba, tanyáikra befogadják, és az illető já-
rásbeli szolgabíró uraknak vagy az üldöző csa-
patok tisztjeinek fel nem adják, mint orgazdák
és valóságos gonosztevők a törvény értelmében a
legszigorúbb büntetésben fognak részesülni. Tu-
domása van a vármegyének arról is, hogy a pász-
torok és bojtárok részt szoktak venni a haramiák
gaztetteiben, ezért a pásztorokat a vármegye
kötelezi arra, hogy minden pásztorember, akár
számadó, akár bojtár legyen, köteles a járásbeli
szolgabíróktól menedéklevelet szerezni a maga
nevére s ezt, melyben tökéletes személyleírása,
szolgálati és tartózkodási helye pontosan le van
írva, mindenkor tartozik magánál hordozni, mert
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ha enélkül találják meg bárhol, a legkeményebb
büntetésben részesül. Ha szolgalatja helyét vál-
toztatja, vagy egyik határból a másikba át akar
menni, ezt köteles a szolgabíró úrnak bejelen-
teni és újabb menedéklevelet kérni. — A vár-
megye biztosítja mindazokat, akik e haramiák
kiirtásában vagy elfogatásában fáradozván agyon-
lövetnek, vagy súlyosan megsebesülnek, hogy öz-
vegyeik és gyermekeik a számukra rendelendő
jutalomra igényt tarthatnak.

Ezt a rendelkezést minden helyiségben kihir-
dettették, hogy a lakosság idejében tudomást sze-
rezzen a hatósági intézkedésekről.*)

Efajta szigorú rendelkezések vetettek véget
a haramiák garázdálkodásának a romantikus
világban száz évvel ezelőtt.

*) E hirdetmény eredetije dr. Rexa Dezső, Pestvár-
megye főlevéltárnokának tulajdonában van, aki azt föl-
dolgozás végett szíves volt nekem  átengedni. T. Z.



A MAGYAR BOSZORKÁNY

Endorban lakozott egy asszonyi állat, aki
— midőn Saul király hozzá folyamodott, — tit-
kos mestersége által feltámasztotta Sámuelt. És
Saul király, aki kiirtotta a földről a varázslókat
és a jövendőmondókat, amikor végveszedelembe
jutott, a halottidéző asszony tudományához fo-
lyamodott, hogy tanácsot nyerhessen Sámueltől
a filiszteusok ellen.

Az Endorban lakozó halottidéző asszony
egyik őse a középkor boszorkányainak, részben
talán a magyar boszorkányoknak is, — de tu-
dunk olyan magyar boszorkányokról, akikre
kétségkívül a magyar pogány hitvilágból, az ősi
samánságból szállott örökségképen a varázslás
tudománya.

A boszorkánysors tragikus volt itthon és kül-
földön, régi vagy újabb korban egyaránt. A leg-
első magyar varázslónő — sehogysem illik rá a
csúf boszorkány szó, — nem repült még seprű-
nyélen a Gellérthegyre és nem rontotta meg a
szomszédasszony tehenét, hogy véres tejet adjon.
Az első magyar varázslónő, akinek hazafias célú
varázslási ceremóniáját Kinnamosz görög törté-
netíró jegyezte föl, a XII. században élt és Zi-
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mony ostroma alkalmával a várfokról igen kü-
lönös módon akarta a már nyilvánvalóan győz-
tes görög sereg erejét megtörni. A görögök azon-
ban a félig meztelen szép menyecskét (Kinna-
mosz latin fordítója mulierculá-nak becézi) a
sáncárok mögül célba veszik s nyílvesszővel úgy
találják el, hogy a szép magyar varázsló me-
nyecske — sok-sok magyar vitézzel együtt —
szörnyet hal. A másik pogány varázslónő Rasdi,
más följegyzés szerint Vraslo; ezt a bűbájos asz-
szonyt a legkeresztényibb Béla király Vata fia,
János, pogány lázadása alkalmával elfogatta és
addig tartotta a börtönben, míg ez — kezét-lábát
lerágta és úgy pusztult el.

Ennek a két Árpád-kori boszorkánynak még
semmi köze sincs a bibliai boszorkányősökhöz,
sőt a harmadik, Tardoskeddi Szerencse Benedek-
né is, akinek bájoló imádságait Bornemisza
Péter*) ördöghivő protestáns prédikátor jegyezte
föl, leszármazását illetőleg független az Endor-
ban lakozó halottidéző asszonytól. Szerencse Be-
nedekné még pogány bájoló imádságokat mond
betegségek ellen, de már biztonság okáért a ke-
resztény Istent, Krisztust és Szűz Máriát is bele-
keveri ráolvasásaiba: «kelevénye oszoljon, ro-
moljon, Istennek hatalmából, Boldog Anya pa-
rancsolatjával*.

Ez a három régi magyar tudákos asszony
még régi pogány szokás szerint varázsolt. A XVI.

*) Bornemisza adatát az 1574-ben, Pozsony táján
megégetett boszorkányokról 1. M. Régiségek és Furcsasá-
gok c. művem V. kötetének 41. lapján.
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század óta azonban, — hiába állapította meg oly
bölcsen Könyves Kálmán királyunk, hogy bo-
szorkányok nincsenek, — nem hittük a régi igaz-
ságot, annál kevésbé, mert a szomszédos orszá-
gokban is még mindenütt garázdálkodtak s éget-
tük őket mi is, hogy haláluk után vissza ne jár-
hassanak a föld színére, ijeszteni és rontani em-
bereket és állatokat. Ezek a Gellérthegyre seprű-
nyélen, lapáton, szénvonón lovagló, bak-ördö-
gökkel táncoló, fekete kutya képében sétáló gonosz
boszorkányok azonban nem voltak a magyar fan-
tázia teremtményei. Ismerjük minden mesterke-
désüket, nemcsak a boszorkánypörökből, amelye-
ket tudós Komáromi András oly nagy szorgalom-
mal kutatott fel, hanem könyvénél régebbi forrás-
ból: a szegedi Néma Mester Házi könyvecskéjé-
ből is, amely a XVIII. században készült, (máso-
dik kiadása 1802-ben jelent meg) s már régóta
tudjuk, hogy a boszorkányoknak ez a fajtája kö-
zönséges nemzetközi népség volt. Nálunk «halá-
los büntetés terhe alatt meg is tiltották a boszor-
kányságot, ... mint haszontalan képzelődésen,
sült hazugságon épült vélekedést» és csak a mű-
velt nyugat hatásának tulajdoníthatjuk, hogy
mégis sok ezer ártatlan boszorkányt vittek az
égető helyre, ahol nagy nézőközönség előtt, cigá-
nyokkal égettették meg őket.

*

Könyves Kálmán királyunk rendelete és sok
fölvilágosító magyarázat után is virult azonban a
boszorkány-hit Magyarországon a XVIII. század
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végéig. S nemcsak a nép, még a papok is hittek
benne, akik prédikáltak ellene. Az egyik a Bib-
liából vett idézetekkel bizonyítja, hogy boszor-
kányok vannak (Nagy Ferenc, 1771.), de hozzá-
teszi mindjárt, hogy «hanem oly sokan nincse-
nek, mint az együgyű község vélekedik». Nagy
Ferenc uram szerint a boszorkányság «az ördög-
gel nyilván, vagy alattomban való szerződés és
kötés, mely által szokatlan dolgok és cselekede-
tek vitetnek végbe, úgymint: hirtelen messze
földre menni, semmibül vendégeskedni, embert
lóvá tenni, pemetén nyargalódzni, füvet-fát meg
táncoltatni». S a boszorkányok gazságai a követ-
kezők: «gyülekezeteket tartanak, melyekben
bika vagy bak képében imádják az ördögöt. —
A keresztségét és a Krisztusban való hitet tagad-
ják . . . gyermekeiket az ördögnek ajánlják, min-
denkor szentségtörésben vannak,... az embe-
rekre és állatokra betegséget eresztenek, égi há-
borúk, jég, zápor által a szőlőket és a vetéseket
megrontják.*)

Íme, ez már nem pogány boszorkány, ez
nem a magyar bűbájos asszony, hanem az euró-
pai boszorkány, aki ellen harcot visel egész
Európa, irtván és égetvén fajtájukat mindenfelé.
Ennek már őse az Endorban lakozó asszonyi
állat, aki némely fordítások szerint «boszorkány-
nak» neveztetik.

Almási Szálai János bán-horváti prédikátor-
nak esze ágában sincs hinni bennük. A bán-hor-

*) L. bővebben m. Régiségek és Furcsaságok V. kö-
tet 5-19  1.
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váti prédikátor is prédikál ellenük a XVIII. szá-
zad végén, de szerinte a nép a boszorkányról azt
hiszi, hogy ha valamely asszonyi állat ingét ma-
gához kerítheti, megronthatja, az embert meg-
nyergeli és a Szent Gellért-hegyére, vagy (ők tud-
ják) hova lovagol rajta; az üres szekeret meg
tudja állítani, csak puszta nézésével is, hogy egy
tapodtat sem mehessen tovább, a tehenet, bor-
jut, kis gyermeket ezer meg ezerféleképen meg
tudja rontani, csak a szeme mozdulatával. «De
Ti jobban tudjátok, mint én — mondja a szó-
székről a prédikátor, — mit tartanak, mit nem
még ezeken kívül a boszorkányokról».

Kár, hogy nem írta meg bővebben is a bán-
horváti prédikátor, hogy mit tudott még a ma-
gyar nép a boszorkányokról. Mert az ő boszor-
kánya már nem az Endorban lakozó boszor-
kánynak volt a leszármazottja, hanem rendes
magyar boszorkány volt, a Kinnamosz-féle ma-
gyar «muliercuia» utóda, meg a Vrasdié és a
Vraslóé, akik tudományukat nem a bibiliából,
meg a nemzetközi boszorkánytudományból merí-
tették, hanem rendes jó ősmagyar pogány va-
rázsló családtól kapták örökségképen.

*

A XIX. század második felében is találunk
még egész komoly boszorkánynyomokat, ame-
lyek alapján némi fogalmat nyerhetünk szókin-
csükről. Vas Gereben Falu könyvének egyik
cikke szerint a boszorkány-üdvözlés így hang-
zott:
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— Bórum buttg!
Mire jól nevelt boszorkány a következőkép-

pen mondta a «fogadj Istent»:
— Korábilé, édes fiam!
Népi hagyományok szerint a megnyergelt

bakkecskét ily módon kellett gyorsabb ügetésre
biztatni:

— Buzera, buzera bakkecske!
Az alföldi boszorkányok nem ragaszkodtak

okvetlen a Gellért-hegyhez, ha egy kicsit táncolni
akartak. Beérték ők a Tokaji-heggyel is, amely
közelebb volt nekik.

Ide meg így biztatták a bakkecskét:
—Babona, babona juhszélre

A Tokaji hegyére.
*

Valahogy így szórakoztak és beszélgettek a
boszorkányok még a múlt században is.

S a mai boszorkányok?
Talán tangót táncolnak éjféltájban a frakkba

öltözött bakkecskékkel.

Pápai Páriz Imre
De lássuk részletesebben, mi volt a régi ma-

gyar világ felfogása a boszorkányról, varázsló-
ról és a nézőről. Az első boszorkány- és varázsló-
nyomot a XVIII. század nyomtatott irodalmában
Pápai Páriz Imrének Keskeny út című Debrecen-
ben, 1719-ben. megjelent művében találjuk;
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Pápai Páriz Imre (1719)
A varázslókról

Kérdés. Miért incselkedik az ördög annyira
az ember után?

Felelet. 1. Azért, mert gyűlöli az Istent, és az
Istennek való Embert: mivel Isten az embert az
esetből felvette, az ördögöket pediglen nem,
immár meg-engesztelhetetlen irigységgel viselte-
tik az emberhez.

2.Mert örül a gonosz lélek azon, midőn az
Istennek valamely munkáját elronthatja az em-
berben.

3.Mert telhetetlen kívánsággal vagyon,
hogy az Istennek nemes teremtett állatját, az
embert, kiben vagyon az Istennek képe és hason-
latossága, az ő utálatos és veszett természetihez
hasonlóvá tegye és formálja.

K. Hallottam, hogy nagy dolgokat cseleked-
hetik az ördög?

F. Úgy vagyon, ha az Isten reá bocsátja.
Nagy dolgokat cselekszik néha maga az ördög;
de gyakrabban inkább az ő tagjai által, kikkel
kötése s szövetsége vagyon.

K. Kicsodák azok?
F. A varázsló, aki jövendöl a viaszból, em-

bernek körméből, a madárnak béliből.
2. A vesztő, aki az embert, vagy a barmot

megveszti, s ismét meggyógyítja.
K. Nem hittem eddig, hogy az embert meg-

veszthetik?
F. Miért  nem?  Megölhette a Jóbnak gyer-
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mekit:   könnyebb  megveszteni  az  embert,   mint
megölni.

K. Igaz-é az, hogy az emberben valakihez
gyűlölséget, vagy éktelen szerelmet indíthasson
az ördög.

F. Bé méné a Sátán a Júdás Iskáriótesbe és
a Krisztus ellen halálos gyűlölséget indíta a go-
nosz emberben: így gyakorta ma is a házas sze-
mélyekben.

K. Hallottam azt is, hogy az embert felveszi
egy helyből s másuvá viszi?

F. Még a Krisztus kísérteti felől is úgy érte-
nek némelyek, hogy a Sátán felvette a Krisztust
és állatta a Templom tetejére. Mát. 4.

K. Egy állatot más állattá változtathat-é az
ördög?

F. Nem: mert isteni hatalom az.
K. Lám Egyiptomban a varázslók a botot

kígyóvá változtatták?
F. Ha a varázslók kígyója valóságos kígyó

volt, mint szintén a Mózesé: tehát az így lehetett
meg: hogy az ördög, mint gyors lélek, hirtelen-
séggel hozta valahonnat azt a kígyót és úgy
csalta meg az embereket, mintha a bot változott
volna kígyóvá: De hihetőbb inkább, hogy csak
szemfény-vesztés volt: mert a Móses kígyója el-
nyelte a varázslók kígyóját, a kígyó pedig a
valóságos kígyót el nem nyeli.

K. Talán a Móses dolga is csak afféle szem-
fény-vesztés volt?

F. Nem: mert megtetszik a több csudákról;
mikor a békákat egy rakásra hányták, az egész
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föld meg-büszhödött miattok, valóságos béka
volt tehát a Móses csuda-tétele; de a varázslók
békái csak eltűntenek, mint afféle tündér álla-
tok. 2. Mos. 8:7—14.

K. Hallottam azt is, hogy megjelenik ember
képében?

F. Mind férjfiú, mind aszszony-ember ké-
pében, mind oktalan állat képében jelenik meg:
elég példa erre a Saul ördöge, ki megjelenek a
megholt Sámuel képében; és ma is oktalan állat
képében való ördögi jelenések gyakor helyen lát-
tatnak.

K. Láttam azt is, a  Nézőhöz elment a
káros ember s jó útba igazította a Néző?

F. így lehet meg: mivel a nézőnek kötése
vagyon az ördöggel, hogy egymásnak engednek,
s egymásnak szolgálnak; ettől a kötéstől és
szövetségtől viseltetvén az ördög, mivelhogy ő
gyors és sebes lélek mint a villámás, hirtelen
nagy földet eljárván, és az eltévedett marhát
megtudván, megbúgatja fülébe a Nézőnek, mint
czimborájának, és ekképen a néző gyakran iga-
zat tud mondani.

K. Nem híjába futnak hát a nézőhöz?
F. Lássa, aki az ördögtől kérd tanácsot, és

annak segítségéhez folyamodik: te azt ne csele-
kedjed.

K. Csuda dolgot hallottam, ha igaz; a Va-
rázsló a farkast beidézte törvényre, a mezőrül a
faluba?

F. Ez is nem oly dolog, hogy meg nem
lehetne. Mert a Sátán, a varázslóval való köteles
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szövetségtől viseltetvén, enged a varázsló kíván-
ságának, bémégyen a farkasba és a farkas a
benne lévő ördögtől kételenség alatt indíttatván,
elmégyen a varázslónak hívására, s ekképen ját-
szottatja az embereket a farkas, vagy inkább az
ördög a farkasban.

K. Mondj vagy két regulát, mihez tartsam
ez aránt magamat?

F. Soha csak mi kicsiny dologban is tiltott
dologban ne élj, ha nagy hasznod fordulna is
belőle.

2. Annál inkább az ördöghöz, avagy azzal
cimborálókhoz ne folyamodjál: mert jövendő-
ben kínnal fizet.

3. Ne vitess senkit az ördöggel: mert elég
gondja néki arra.

4. Féljed az Istent és imádkozzál, hogy
kísértetbe ne juss.

5. Akármint igyekezzék az ördög, ha az
Isten megtiltja, Mát. 8:31, nem mehet csak a
disznóba is.

Csuzy Zsigmond szerzetes (1724)

Megemlékezik a bűbájosokról páter Csuzy
Zsigmond, Első Remete Szent Pál szerzetebéli
pap is, 1724-ben megjelent Evangeliomi Trom-
bita című művében, ahol ezt írja: .... büölö bü-
bályosok ... akik ezekben a szent napokban
(karácsony után) sokféle képen babonáskodnak.
S hogyan is reményihetik az ilyetén varázslók
üdvösséges feltámadásokat? Holott még azok is
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utálatossak az Úr előtt és kitörli az élet könyvé-
ből, akik nézetnek vagy csak kérdezősködnek is
tanácskozva az ilyektől: mert azok által az
ördöggel szövetkezvén, néki hajtanak térdet-
fejet mint az Izrael fiai Báalnak.  (65. lap.)

Almási Szálai János bánhorváti prédikátor
a babonákról, boszorkányokról, kan ördögökről

és garabonciás diákokról 1794)

A babona, balvélekedés igen sokféle. Ba-
bona, bal vélekedés mindaz, mihelyt valaki min-
den igaz ok és fundamentum nélkül jót remél,
vagy gonosztól fél, mindezt babonának lehet
nevezni.

Babona, akármely nem örömest halljátok
is ezen szót, babona az, midőn valaki hever,
hasal, lebzsel, nem dolgozik az olyantén napon,
melyet a régibb időkben a király és az eklézsia
ünnepe rendelt, de ma ugyan a király és az eklé-
zsia közönséges nappá tettek. Babona mindez!
De a babonának az ilyetén nemeiről gyakorta
megintettelek titeket más egyéb prédikációkban
is, — írja Almási Szálai János — most hát én a
babonának más neméről akarok szólni, amely
tudniillik nem abban áll, hogy a vallásra, isten-
tiszteletre tartozó valamely dolgot, nem helyesen
ért és becsül az ember, hanem abban, hogy a kö-
zönséges életben, némely időnek, jeleknek és bi-
zonyos személyeknek természet felett való erőt
és munkásságot tulajdonítanak némelyek.

Kezdem az eféle babonának előszámlálását,
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az idő részeinek válogatásán. Mely sokféle kalen-
dáriumbeli regulákat hall az ember a köznépben
a férfiaktól is, de kivált az asszonyoktól. Min-
dent — ezt tartják sokan, — az időnek, a hó-
napnak bizonyos résziben kell plántálni, véle-
ményezni, mert ha újságon plántálod a fádat,
veted a veteményedet, majd csak virágzik, de
teremni nem fog. Nem jó, némelyek azt tartják,
nem jó újságon, vagy a hónapnak nem tudom
melyik fertályában eret vágatni. Nem jó a kis
gyermeket naplemente után füröszteni, mert
nem fog éjtszaka jól aludni. Nem jó tehénfejés-
kor megengedni, hogy a kutadból vizet vegye-
nek, mert a tehened hasznát elviszik véle. Mind-
ezen és több ezekhez hasonló idő válogatások,
babona, helytelen vélekedés, mert az ezekben
egymáshoz köttetett dolgoknak semmi közi
nincs egymáshoz, mindezeknek semmi okát nem
találjuk, sem a józan okosságban, sem az Isten
beszédében. Sőt az ilyen időválogatást tiltja az
Isten. Ne találtassák te közötted jövendőmondó,
vagy napválogató, vagy varázsló. Mert utálja az
Úr, valaki ezeket míveli és ez ilyen utálatossá-
gokért űzi ki a pogányokat a te Urad Istened te
előled. Ide tartoznak —

a különféle jelekből, dolgokból való jöven-
dölések. Mint p. o. ha valamely veresség vagy
üstökös csillag látszik az égen, ebből némelyek
mindjárt hadakozást vagy vérontásokat jöven-
dölnek, holott pedig ezek nem prófétáknak kül-
detnek az Istentől: hanem természeti okból lesz-
nek. Ha csuklasz, valahol emlegetnek, ha a ház-
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ajtó kinyílik, valaki meghal a házban. Ezek ne-
vetségre inkább, mint megcáfolásra méltó ha-
szontalanságok.

A babonás vélekedések között harmadik
rendben teszem a — némely személyek egy vagy
más emberek felől való babonás vélekedéseket.
Mely nagy bizodalommal vannak némely egy-
ügyű emberek, némely olyatén csábító marha-
orvosokhoz és azt ígérik, hogy a marha jobban
lesz. Hasonló, vagy még utálatosabb babonás
vélekedés cselekedet az, midőn némely kárval-
lott emberek, a nézőhöz mennek, hogy mondja,
nevezze ki nekik a tolvajt, aki jószágokat ellopta.
Ezek az Istent gyalázattal illető babonás véleke-
dések, mivelhogy ezekben csuda tévő erő, min-
denhatóság és minden tudóság tulajdoníttatik az
alávaló haszontalan embereknek.

Eszembe jutnak itt, a boszorkányról, kísér-
tetekről, rontásról, kötésről és megnyomásról
való babonás vélekedések. Ami illeti az utolsót,
midőn valakit megnyomnak éjszaka, álmában,
ez nem egyéb, hanem a vérnek szerfelett való
sűrűsége és a szívben való megszorulása, amely
közönségesen félelmes álmokat okoz az ember-
nek. — Azon éjszakai tüzek, amelyeket látunk
néhányszor a mezőben, melyet Németországban
a tanulatlan köznép tüzes embernek nevez, a
magyarok között pedig a tanulatlanabbak azt
mondják felőle, hogy ahol ilyen tűz látszik, ott a
pénz veti fel magát, a pénz tiltakozik, ezen éjsza-
kai tüzek nem egyebek, hanem a földből, holt
testekből,   dögökből  kijött  büdösköves,   salétro-
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mos gőzölgések, a levegőbe összevegyült páráza-
tok meggyuladása, közel a földszínéhez.

A kísértetet ami illeti, erről tartsuk meg azt,
hogy kísértetet soha senki nem látott egyéb, ha-
nem csak az olyan emberek, akik gyermekségek-
től fogva hallották és hitték azt, hogy van kisér-
tet és ezek többnyire erőtlen, félelmes szívű asz-
szonyok vagy emberek. Soha jó filozófus és teo-
lógus keresztény kísértetet nem látott, nem is
láthat, hanem csak az olyan emberek mondják,
hogy láttak kísértetet, akiknek agyvelejük tele
van az efelől való haszontalan képzelődésekkel,
mégpedig ezek is csak éjszaka mondják, hogy
láttak kísértetet, amidőn a szemek igen könnyen
csalhatnak.

Nincs Atyámfiai, nem is lehet ilyen éjszaka
járó kísértet. Mert ha volna, az vagy a magát
felakasztott, vagy másképen magukat megölt
embereknek lelkükből lenne, némelyeknek véle-
kedése szerint. Vagy az ördög látható testébe
öltözve játszódna az emberekkel, amint megint
mások vélekednek. De hol van csak a legkisebb
nyoma is a Szent-írásban annak, hogy a magu-
kat megölt embereknek lelke kísértetté vált volna,
hol olvassuk azt a Szent-írásban, hogy Áchi-
tófel vagy Júdás Iskariótes kísértetté vált volna?
Nem olvassuk-e ellenben az utolsó Júdásról,
hogy elment a maga helyére. Hogyha az ilyetén
maguk gyilkosai az ő Istentelen gonosz életekből
rájuk következett kétségbevaló esésből ölték meg
magukat, mi okon lenne az, hogy ily gonosz
embereknek lelke nem jutott a Lelkek seregébe,
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hanem itt maradna és bujdosna az élők között?
Ellenben, mely sokan vannak az ilyetén szeren-
csétlen, maguk gyilkosai között olyanok, akik-
nek vérek megromolván, nem tudták mit cselek-
szenek, mikor magukat megölték, következéské-
pen tehát ezekről szerfelett keményen nem kell
ítélnünk. Az ilyeneknek, némely európai nemze-
teknél, az ő testeknek és elméjeknek állapotjá-
nak szorgalmatos megvizsgálása után, megen-
gedtetik a tisztességes eltemettetés is, — hát ti,
babonás vélekedésetekkel, nem szégyelnétek-é
ezeket kísértetekké változtatni? Hogy az ördö-
gök testben öltözvén kísérnék az embert éjszaka
kivált régi puszta templomokban, temető helyek-
ben, ez is Szentírással ellenkező babonás véleke-
dés. Ugyanis, ha szintén sokféleképen játszott
vala is az ördög régenten az emberekkel, de az
Isten fia eljővén, elvette annak hatalmát, úgy
hogy a Krisztusnak elégtétele után ezt mondja
Szent Júdás Apostol az ördögökről, hogy az
Isten ama nagy napnak ítéletire örökké való
kötélben és setétségben tartja.

Nem öltözik hát az örög testbe s nem kisérti
az embereket eképen. Sem emberekbe nem bú-
jik, hogy azokból ördöngösök legyenek, mint
valának a Krisztus idejében. Ekkor a Krisztus
testének napjaiban az ördög, látva jelen lenni az
asszonyi állatnak ama magvát, aki megtörendő
vala az ő fejét, ekkor az ördög a maga vesztét
érezvén, leginkább talpra állott, leggonoszabbul
dühösködött az emberek ellen, soha oly sok
ördöngösök nem voltak, mint Krisztus Urunk-
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nak e földön jártában. Ekkor az Isten kívánván
a maga Szent Fiát megdicsőíteni, nagyon eleresz-
tette vala az ördögöket, hogy így az emberek lát-
ván, hogy az ördögök is Isten fiának lenni meg-
esmérik a Jézust és engedelmeskednek neki, az
emberek is ismernék meg őtet Uruknak lenni, és
engednének neki. De minekutánna az Isten Fia
megdicsőíttetett, nincs többé ok reá, hogy az
Isten az ördögöt eképpen eleressze. Már az asz-
szonyi állatnak magva megtörte, megrontotta
ezen régi kígyónak, az ördögnek fejét, azaz el-
vette hatalmát. Ez a régi kígyó már örökké való
kötélben és setétségben tartatik. Nincs hát már
ma, a Krisztusnak elégtétele, megdicsőítíetése
után ördöngös, mint volt Krisztus testének nap-
jaiban. Akkor uralkodott ezen nyavalya kivált-
képen való módon, midőn ennek orvosa itt e föl-
dön járt, ezért pedig csak, hogy ezen nyavalyá-
nak megorvosoltatása által megismertessék Isten
Fiának lenni és ő felmenvén a mennybe, meg-
szűnt ezen nyavalya is e földön.

Látjuk ezekből, hogy nincs kísértet (oly ér-
telembe mondom, mint az együgyű köznépnek
némely része tartja, hogy a lelkek éjszaka vala-
kit megkísértenének, mert hogy a test a világ és
a sátánnak sugallási által való kísértet legyen,
hanem azért veletek együtt könyörgök is, hogy
az Isten az ilyen kísértetbe ne vigyen) de, nincs
éjszaka kóborló gonosz lelkek által való kisér-
tet; nem is volt soha, nincs Ördöngös a mai idők-
ben, ha szintén volt is a Krisztus e földön jártá-
ban. Hát a boszorkányokról mit tartsunk?
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Óh, mely sok boszorkányokat, Kan ördögö-
ket, Garabonciás Diákokat hisz a köznépnek
némely része, még a keresztények között is, a
keresztény vallásnak gyalázatjára, és mely csu-
dálatos hatalmas munkákat, mely nagy erőt
tulajdonítanak ezeknek? Irtódzás az okosan gon-
dolkodni tudó embereknek, még csak emlékezni
is róla, mely csudálatos dolgokat mondanak
ezek felől! A boszorkányokról, kan ördögökről
azt mondják, hogy ezek, ha magukhoz keríthe-
tik valamely ifjú asszonyi állatnak ingét vagy
valamely ruháját, ezáltal az asszonynak méhét
megkötik, megrontják, hogy magtalan legyen az
asszony. Azt mondják ezekről, hogy ezek az
embert megnyergelik és a Szent Gellért hegyére,
vagy (ők tudják) hova lovagolnak rajta, az üres
szekeret megállítják csak puszta nézésekkel is,
úgy hogy egy tapodtat se mehessen, a tehenet,
borjút, kis gyermeket, ezer meg ezer féleképen
megronthatják csupán csak szemeikkel, nézésük-
kel is. De ti jobban tudjátok mint én, mit tarta-
nak, mit nem még ezeken kívül a boszorká-
nyokról.

Hát a Garabonciás Deákról mit nem mon-
danak?

Ezekről azt mondják, némely együgyű em-
berek, hogy ezek a sárkányokat megnyergelik,
azokon lovagolnak a felhőbe és amely faluba
valamely emberre megharagusznak, azon falu-
nak mezejére nagy szeles záporesőt, jégesőt
bocsátanak. Óh, esztelen nemzet, tefelőled
mondja  azt  az   Úr:  elvész az én  népem,  mert
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tudomány nélkül való. Vájjon kicsoda parancso-
latjából vagyon valami, ha az Ura nem paran-
csolta? Hát te tudatlan, együgyű ember, nem
olvastad-e Jóbnál, hogy a felhők embernek sza-
vára össze nem gyűlnek. Nem tudod-e, hogy a
felhők egyedül csak Isten szekere. Hát nem
hiszed-e, hogy egyedül az Isten ad mennyből
esőt és termő vidéket, ő tölti be eledellel és öröm-
mel a mi szíveinket.

Gondoljátok meg, édes Atyámfiai, mely
nagy kisebbségre vagyon az Isten dicsőségének
ezen boszorkányokról és Garabonciás Deákokról
való babonás vélekedés. Ezáltal az Isten meg-
fosztatik felséges tökéletességétől, az Istennek
dicsősége emberre, erőtlen emberre ruháztatik.
Gondoljátok meg, mely igen ellenkezik ez a fele-
baráti szeretettel, amely azt kívánja, hogy min-
denekről ítéljünk jól. Midőn te valaki felől azt
tartod, hogy neki az ördöggel van társalkodása,
hogy cimborál az ördöggel: ekkor őtet kárhozta-
tod, ekkor őtet az Istennek és az emberi nemzet-
nek világos ellenségének ítéled lenni, és az ilyen
emberrel való minden templomba való járásod,
könyörgésed, Úr vacsorájával való élésed csupa
botránkozás és utálatosság.

Boszorkány, kan ördög, Garabonciás Deák
nincs, édes Atyámfia, nem is volt soha, nem is
lesz e világban. Azok, akik a régibb időkben
magukat boszorkányoknak lenni megvallottak,)
tudatlan, részszerint féleszű, részszerint gyer-
mekségektől fogva a boszorkányokról való
mesékkel    megvesztegetett    agyvelejű    emberek
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voltak, akik végezetre valamikor csak valami
gonosz gondolat ötlött elméjükbe, valamikor
csak valami gonoszt cselekedtek, mindenkor azt
hitték, azt tartották, hogy azt a gonoszlélek cse-
lekszi őbennük vagy ő általuk. Midőn a régibb
időkben valaki maga felől megvallotta, hogy ő
boszorkány, ez csak olyan volt, mint midőn ma
azt mondják, némely goromba ember maga
felől, hogy az ő szeme megárt a kisgyermeknek:
mert ő a belső részit is által látja a kis gyermek-
nek. Ez csak bolond képzelés az ilyen együgyű
emberekben. Mert miképen lehetne az, hogy ha
általlátná is valamely embernek szeme, valaki-
nek belsőrészeit (ilyen emberi szem ugyan nincs
e világban), de ha volna is, miképen lehetne az,
hogy a látás megárthatna az egészségnek? Ennek
semmi oka, nyoma nincs, sem a józan okosság-
ban, sem a Szentírásban és így babona, hazug-
ság, hamis képzelődés. Ily haszontalan megcsa-
lattatás, hamis képzelődés volt az a régibb idők-
ben, midőn némely együgyű asszonyok maguk
felől azt vallották, hogy ők boszorkányok. Mert
valósággal nincs, nem is volt soha boszorkány
ezen a világon.

Azt olvassuk az Ó-testamentumban, az
Endorban lakozó asszonyi állatról, akit némely
fordítások boszorkánynak neveznek, hogy midőn
Saul király az ő tudományához folyamodott, ő
titkos mestersége által Sámuelt a Saul király
kívánságára feltámasztotta. Ebből tehát talán azt
következtetheti valaki, hogy ha ma nincs is, de
a régibb időkben mégis csak volt boszorkány.
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Azonban nem volt régen sem. Tudnunk kell,
hogy a zsidók a régibb időkben a pogányoknak
sokféle babonáit és balvélekedéseit átvették. E
babonák között átvették azt a hihetetlen véle-
ményt is, hogy a halottaknak lelkeit titkos mes-
terséggel vissza lehet hívni. Ez a babona általá-
nos volt a pogányoknál, amit sok példával
lehetne igazolni. Az az érdekes a dologban, hogy
Izrael több bölcs és kegyes fejedelme, köztük
maga Saul is, üldözte a babonaságot és a babo-
nás mesterséget űző embereket és mégis, amikor
kétségbeesett, maga is eme babonához folyamo-
dott. Saul, míg boldog állapotban és eszén volt,
Isten parancsolatja szerint üldözte a maga orszá-
gában az ilyen varázslókat, de amikor az Isten
eltávozott őtőle és sem a próféták által, sem
álomlátás által nem felelt neki, az Istennek vilá-
gos parancsolatja ellen a varázslóhoz, a halot-
takhoz folyamodik felvilágosításért. És bolond
ésszel azt kívánja, hogy az Isten rendkívül való
csoda által, a halott Sámuel által feleljen neki
és ezt nem az Istentől, hanem egy alávaló asz-
szonytól kéri. Az öregasszony a könnyen hívő
királyt alaposan megcsalja, mert amikor meg-
idézi Sámuel szellemét, a könnyen hívő király
megkérdi, mit láttál? — az asszonyi állat azt
felelte neki, Isteneket látok, hogy jönnek föl a
földből. — Aztán a további kérdésére így vála-
szolt: ime egy vén ember jő föl és bő köntös va-
gyon rajta, — azaz palást, amilyent akkoriban
a fejedelmek és más nagy emberek viselnek vala.
A boldogtalan Saul nem lát semmit, de a csábító
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vénasszony szavára meghajtotta magát, hogy
tisztességet tegyen a képzelt Sámuelnek. Erre a
gonosz vénasszony annyira nekibátorodott, hogy
Sámuel képében még meg is dorgálta Sault ily-
képen: Miért háborítottál meg engemet, hogy
engemet a földből kihívattál. A kétségbeesett
Saul nagy szomorúságában, — bár nem látott
semmit, — könnyen elhitte azt, amit igen kívánt,
hogy t. i. Sámuel szelleme megjelent neki, hogy
tanácsot adjon. Nyilvánvaló itt a csalás, mert
egy tehetetlen vénasszony halottat feltámasztani
nem tud, hiszen ehhez oly mindenható isteni erő
kívántatik, hogy azt a pogányok a maguk Iste-
neinek sem merték tulajdonítani. De az ördög
ereje által sein vihette véghez a halott föltámasz-
tását a varázsló, mert az ördög csak addig me-
het, ameddig az Isten ereszti. És a Sámuel lelkét
csak azért sem hozhatta vissza, mert ennek a
szent embernek tiszta lelkét a tisztátalan lélek-
nek, a Sátánnak hatalma alá nem adta az Isten.
S különben is, — amint a Jób könyvében olvas-
suk, — aki a koporsóba száll, nem jő fel többé.

Világos ezekből, hogy az Endor-beli boszor-
kánynak nevezett asszony nem támasztotta fel
Sámuelt, hanem csak elámította, elbolondította
a már különben is kétségbeesésében megzavaro-
dott Sault. Tehát ezzel a históriával helytelenül
támogatják némelyek a boszorkányok felől való
hamis vélekedésüket. Világos, hogy nem volt
boszorkány a régi időkben sem, bár a boszorká-
nyokról és varázslókról való bal vélekedés élt a
zsidók között is, a köznép tudatlanabb részeiben,
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kikhez ez a bolond hit a pogányok közül csú-
szott be. De ha lett volna is a régibb időben
boszorkány és ördög, — már ma nincsen.
Bolondság tehát még ma is hinni abban, hogy az
emberek sorsára befolyást gyakorolhatna az
ördög és a vele cimboráló boszorkányok, halott-
idézők és más varázslók. Ez csak némely egy-
ügyű, tanulatlan, tudatlan pesztonkáktól elbolon-
dított agyvelejű emberek tartják és hiszik még,
— írja a XVIII.-ik század végén Almási Szálai
János bánhorváti prédikátor  (1794.).

*

Almási Szálai János elmélkedése a követ-
kező című könyvben jelent meg: «Szülék kézi-
könyve, avagy a' Gyermek Nevelésre út-mutató
tíz prédikációk, mellyeket nagyobb részint Dut-
tenhofer' Grúnaui Prédikátor Prédikátzióiból ki
szedegetett; Most pedig . .. más két Prédikátziók-
kal együtt... köz haszonra botsát Almási Szálai
János Bán-Horváti Prédikátor. Nyomtatódott
Kassán, Ellinger János' királyi privilegiált
Könyv-nyomtató betűivel.»

Szálai János az Elő-beszédben azt írja:
«Ezen Nevelésre tanító Prédikációkhoz, hozzá
adtam még más két Prédikációkat is; egyet az
embernek ifjúságában való meg-térésének szük«
séges voltáról; mást: a' Boszorkányokról, és több
babonás vélekedésekről.»

A boszorkányokról szóló prédikáció tehát
eredeti, magyar prédikáció.
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A szegedi Néma Mester

   Esnek néha az emberekre oly nyavalyák, —
írja a szegedi Néma Mester (könyvének második,
1802-ben megjelent kiadását használtam) —
amelyeknek eredetét és okát nem lehet kitanulni,
mint például aki azt gondolta, hogy ő egészen
üvegből van, vagy aki azt hitte magáról, hogy
az ő fejében kígyók, hasában macskák, egerek
és más effélék vannak. Némely gyermekeken
megesik, hogy igen sokat esznek és mégsem fog
rajtuk az étel, — aminek okai a giliszták. A
marhán is gyakran megesik, hogy elvész a teje,
midőn tudniillik valami rossz füvet talál meg-
enni, a lovak néha véletlen lerogynak a földre,
mikor tudniillik a rossz cselédnek gondviselet-
lensége miatt valami bajuk esik. Ilyenkor aztán
azt hiszi a tudatlan nép, hogy a beteg embert
vagy marhát a gonoszok rontották meg és az
emberek között is mindjárt akadnak oly csalár-
dok, akik azt mondogatják, hogy ők azt meg
tudnák gyógyítani és a boszorkányokat el tud-
nák kergetni, kiket a szegény betegek ..., örö-
mest megfogadván, ezek egyszeribe holmi füvek-
kel orvosolják őket, vagy más oly hiába valósá-
gokat visznek körülöttük véghez, amelyek sem
nem ártanak, sem nem használnak magukban.
Ha annakokáért az alatt, míg ők a beteg mellett
berbitélnek, segíteni talál a természet, mindjárt
ráfogják, hogy ez a vén asszony vagy ama elhi-
tető ember gyógyította meg a beteget és eképpen
elhíresedvén, úgy tekintenék őket, mintha ördö-
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göt is tudnának űzni. És ezek jó fizetéseket kap-
nak imitt-amott a megcsalatott, együgyű közsé-
gektől.

E bolond vélekedés oly nagy károkat szült
sokszor, hogy egyik asszony a másikat boszor-
kánysággal vádolván, hosszas törvénykezések,
holtig való gyűlölség, sőt sokszor gyilkosság is
származott belőle. Holott a boszorkányság
semmi egyéb, hanem a pogányoktól és zsidóktól
a keresztények közé által ment és csupa hazug-
ságon és ámításon épült babonás vélekedés. Van-
nak ugyanis olyan füvek, melyek az embert
megbódítják és mélyen elaltatván, oly eleven
képzelődésekkel töltik be elméjét, mintha mind-
azok csupa valóságok és nem álmok volnának,
amiket álmodnak. Olyan emberek is voltak pe-
dig eleitől fogva, akik az eféle füveket ismerték
és midőn ők valamely asszonynak pénzét kíván-
ták kicsikarni és más úton rá nem mehettek,
mindjárt a boszorkányságról kezdettek előtte
hazudozni, hogy tudniillik az által legkönnyeb-
ben meggazdagodni és valamit csak az ember
akar, mindent véghez vinni és akárkitől akár-
mit megnyerni, amelyen ha látták, hogy az asz-
szonyok kapnak, mindjárt elejekbe adták nekik
miképpen eshetik az meg. (Miképpen lehet va-
laki boszorkánnyá.)

Úgy tudniillik, hogy az ember tartozik a
maga nevét felírni és az ördögnek átadni,
továbbá akkor meg is kell keresztelkedni és
keresztatyát választani, azután mindegyik bo-
szorkánynak egy-egy kanördögöt kell magához
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fogadni, aki őneki férje legyen, a kanördögnek
pedig boszorkányt kell feleségül venni. Ezen kí-
vül: minden esztendőben össze szokott a boszor-
kányság gyűlni Budán, Szent György éjszakáján
a Szent Gellért hegyére és az ilyen gyűlések al-
kalmatosságával egész éjszaka esznek-isznak,
hegedülnek, táncolnak. Mikor az ámítók ezt el-
beszélték a boszorkányságot tanuló asszonyok
előtt, megneveztek az ő kívánságukra némely
más asszonyokat is, akiket amazok ismertek és
azt mondták felőlük, hogy azok is boszorkányok.
Midőn hát a Szent György éjszakája eljött, adtak
ezek az ördögi tanítók az általuk megtanított asz-
szonyoknak az álom fűvel készített kenőcsből
egy-egy keveset, hogy azzal kenjék még tenyerü-
ket, talpukat és hónaljukat, mely meglévén, —
mélyen elaludtak. Mivel pedig az ember sokszor
szokott azzal álmodni éjszaka, amiről nappal
gondolkozik s amiről gyakran beszélget, ezeknek
az asszonyoknak is eszükbe jutott álmukban az
egész ördögi história, melyet az ámítóktól hallot-
tak és úgy tetszett nekik, mintha seprőn, lapáton,
szénvonón nyargaltak volna, vagy egyéb aféle
magasan a levegő égen és Szent Gellért hegyén
vendégeskedtek és táncoltak volna és mintha ott
maga is jelen lett volna az ördög, szakállas far-
kas képében. Ebből a mély álomból azután mi-
helyt felkeltek, az ilyen asszonyok mindjárt meg-
beszélték szokás szerint, ki komaasszonyának, ki
a szomszédasszonynak, hogy ők a boszorkányok
lakodalmában voltak és hogy ott miket láttak és
tapasztaltak, mert elhitették volt magukkal, hogy
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mindazok nem álmok, hanem valóság. Hogy pe-
dig ezeket az ő ismerőseikkel is elhitessék, egy-
egy kis kenőcsöt is adtak nekik, amellyel meg-
kenekedvén, ők is szintúgy jártak és az előbb-
előbb menvén egész helységek és faluk lettek
aztán, amelyekben lakó asszonyokról elhírelték,
hogy azok boszorkányok, sőt maguk az asszo-
nyok úgy vélték, hogy ők valósággal boszorká-
nyok. Mivel hát a boszorkányhír így ment elébb-
tovább a világon, az elöljárók is azt meghallván,
elhitték végre, hogy igaz és halálos büntetés alatt
megtiltották a boszorkányságot, amint is emiatt
a haszontalan képzelődésen és sült hazugságon
épült vélekedés miatt aztán sokezer ártatlanokat
vittek az égető helyre és elevenen megégették.

A mai időben pedig — írja a Néma Mester —
immár nem hiszik az elöljárók az ilyen bolondsá-
got és korántsem a boszorkányt büntetik meg,
hanem mint rágalmazót azt, aki mást boszor-
kánysággal vádol. Mert már ma minden okos
tudja, hogy boszorkány sohasem volt és nincs is
ezen a világon, ámbár holmi eszközök vannak a
természetben, melyek az emberben és a marhá-
ban betegséget vagy mást kárt okozhatnak. Ilye-
nek a mérges füvek, gyökerek és bimbók, úgy-
mint a fekete belindgyökér vagy bolondító fű,
melyet néhol disznóbabnak, néhol pedig nadra-
gulyának is neveznek. A vízi bürök, vagyis mér-
ges bürök. Farkasrépa, melynek gyökere majd
olyan, mint a kolompér, de igen mérges. Farkas
almabimbó; ez olyan, mint az apró szemű vad-
cseresznye.   Ezenkívül  a  maszlag,   egérmaszlag,
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aranyglét, kényeső, gálickő, kristályplajbász, ösz-
szetört üvegkristály, választóvíz, kőrisbogár, mi-
nium és minden festék és így, akinek az efélék
nem szükségesek és velük bánni nem tud, soha
ezek közül egyet se tartson a házánál.

Fábián József
Tündérek és boszorkányok a természettudomány

megvilágításában (1803)
A régi időkben azt hitték sokan, sőt úgy hi-

szik még ma is némely tudatlanok, — írja Fá-
bián József, — hogy vannak olyan emberek a
világon, mint az úgynevezett tündérek és boszor-
kányok, akik magukat láthatatlanná tudják
tenni és tetszés szerint nyúllá, farkassá, kutyává,
macskává és más eféle oktalan állattá tudják vál-
toztatni; nemcsak, hanem a kulcslyukon, ablak-
lyukon és magán az ajtón is át tudnak bújni. De
aki e közönséges tulajdonságokat meggondolja,
amelyeket a testekről elmondottunk, egyszerűen
átlátja, hogy ez igen képtelen értelem. Mert ami
az olyanoknak láthatatlan voltukat illeti, ugyan
hogy tudnák ők azt megcsinálni? Az embernek
teste, valamint egyéb testek is, számtalan aok
apró és különböző részekből áll. Vagy ennek
kellene azért ekkor oly iszonyú apró részekre ei-
szedődni, hogy azokat a szem ne láthassa és az-
után ezeknek a részeknek összerakódniok, hogy
azokat ismét megláthassa; vagy pedig a mi sze
meinknek kellene olyan állapotban helyeztetőd-
niök, hogy egyszer ne lássuk az ember testét, az-
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után pedig ismét lássuk. Úgy de nincs ember,
nincs angyal vagy akármi teremtett állat, aki  ezt
véghez vigye. Következésképen nem is lehet senki
láthatatlanná az emberek közül.

Az elváltozás, vagy hogy valaki más tormái
vehessen magára és amikor tetszik, azt ismét le
vehesse, szinte olyan lehetetlenség. Nem lehet
megfogni, mivel és miképpen tudná azt valaki
véghez vinni. Mert az, amit beszélnek, hogy va-
lami kenettel megkenik magokat az olyanok és
ez okozná aztán az elváltozást, csupa nevetséges
dolog. Nincs olyan kenet a világon, amely az em-
ber testét más oktalan állat testévé átváltoztassa.
De ha feltennénk, hogy van, ismét az lenne a kér-
dés, ki csinálja az olyan hathatós kenetet? Ki
adja azt annak az embernek? Erre pedig ki
tudna felelni, ha legjobban akarná is?

Mit mondjak a kulcslyukon, az ablakon, az
ajtón való bebújásról? Ez olyan képtelenség,
amelynél már nagyobbat alig lehet elképzelni. A
testek és azoknak minden részei, bizonyos és ma-
gokhoz illő nagyságú helyet foglalnak el, a na-
gyobbak nagyobbat, a kisebbek kisebbet; azon-
ban minden testek áthatatlanok. Hogyan búj-
hatna tehát át az emberek vastag teste egy kulcs-
lyukon? Hogy mehetne keresztül az ajtó fáján?
Ez természet ellen való dolog és valóban nagy
gyalázatjára van ez az emberi okosságnak, hogy
valaha ilyet hittek, sőt még most is hisznek. Ma-
radjon hát az ilyen bolondság! Soha ezeknek
nem kell hitelt adni, akárki mondja is és beszélje
előttetek.
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A láthatatlanná létei és elváltozás felől való
értelemre, úgy látszik a régieknek meséik és ta-
nítások módja szolgáltatott alkalmat. A régi böl-
csek sok és különféle jelenségeket költöttek. A
virtust úgy írták le, mint valamely személyes
valóságot, mint amely most megjelenik az embe-
rek között, majd ismét eltűnik közülök. A vétket
pedig úgy adták elő, mint amely egész barommá
változtatja az embert át. Az ilyen jelenségeknek
és elváltozásoknak ma is van még helyük; mert
ha az emberek követik a virtust, az akkor meg is
jelenik nekik, ha pedig azt megutálják, eltűnik
közülök. Hasonlóképpen, ha az emberek a bar-
moknak hajlandóságait magokra öltözik, azok-
hoz hasonlókká lesznek. Így a kegyetlenek és ha-
ragosok oroszlánokká változnak, a nagy ehetők
és telhetetlenek farkasokká, a fösvények és sob-
rákok kutyákká, mások ismét egyebekké. Igen
hihető hát, hogy az említett bolondságoknak itt
van a legelső kútfejök és eredetök.

Fábián József e vélekedésekhez a következő
megjegyzéseket fűzi:

A babonázok azt tartják közönségesen, hogy
az említett dolgokat az ördög segítségével viszik
véghez azok az emberek, sőt egyéb csodálatos
munkákat is azok által cselekszenek. Igen szük-
ség annak okáért itt szólani és röviden értekezni
arról, vájjon tehetnek-e valamit az ördögök?
árthatnak-e ezek valamit az embereknek? elfog-
lalhatják-e ők ezeket? Lehetnek ők valakivel
olyan titkos egyességben, hogy annak mindjárt
megjelennek, amikor akarja, és kívánságát telje-
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sítsék? támaszthatnak-e szélvészeket, mennydör-
géseket? vehetnek-e ilyen vagy amolyan formát
magokra? és magokban is munkálkodhatnak-e
valamit az embereken?

Krisztus ideje előtt s kivált az ő idejében,
bizonyos az a Szent Írásból, hogy igen nagy ha-
talmuk volt ezeknek a gonosz lelkeknek; az em-
berek körül mindent véghez vittek, azokat gyö-
törték, tűzbe, vízbe vetették, sőt egészen is elfog-
lalták. De már ma, minekutána Krisztus meg-
győzte azokat, éppen nem hihető, hogy az embe-
rekkel így bánjanak; sőt ezt hozza Krisztusnak
dicsősége, hogy ez többet soha meg ne essen,
hogy eképpen innen is kitessék, hogy Krisztus
ezeket minden hatalmoktól megfosztotta.

Az sem hihető, hogy valaki velők szövetséget
köthessen és akármi által is arra vegye, hogy
amikor nekik tetszik, akkor megjelenhessenek s
kívánságát teljesítsék. Ugyan hogy engedné meg
azt az Isten, hogy ezekkel az ember szövetkez-
hessek? hogy velük barátságot tartson? annyival
inkább, hogy azoknak segítségök által valami
csodálatos dolgot véghez vigyen? hogy valakit
megrontson, csonkasággal, félszegséggel, össze-
zsugorodással megverjen?

Nem lehet feltenni azt is, hogy ők szélvésze-
ket, mennydörgéseket támaszthatnának s jég-
esőket hozhatnának. Ezek a dolgok a természet-
nek tüneményei és sokszáz esztendei tapasztalá-
sokból megbizonyodott az, hogy minden levegői
történetek testi okokból származnak és azokhoz
a törvényekhez   tartják   ők   magukat,   melyeket
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nekik kezdetben kiszabott a Teremtő. Aki hát az
ördögöknek ilyen cselekedetet tulajdonít, azzal
gyalázattal illeti az az Istent, amidőn megfosztja
őket a természeten való legfőbb uraságtól és ru-
házza azt az ördögökre.

Hogy valami testet vehetnének fel magokra,
amely ez vagy amaz oktalan állathoz, amely
valamely emberhez hasonló volna és hogy lát-
ható formákat tudnának előhozni: hasonlókép-
pen nem lehet gondolni azt is, hogy ezeknek a
dolgoknak véghezvitelére véghetetlen erő, min
denhatóság kívántatik. Már pedig ezek a gonosz
lelkek nem mindenhatók és ha nagy erejök van
is, de nem véghetetlen erejűek. Nincsenek is a
magok hatalmokban, hanem az istenében és amit
cselekedhetnek, csak úgy cselekedhetik, ha azt az
Isten megengedi.

Végül, hogy csak magokban és minden esz-
köz nélkül munkálódhatnának valamit az em-
berben, azt sem lehet elhinni. Lelkek ezek, hogy
cselekedhetnének hát testileg vagy olyan dolgo-
kat, melyek a testnek tulajdonai? nincsenek ezek
az emberrel természeti összeköttetésben, hogy ve-
hetnének hát őt erre vagy arra a dologra? mi-
csoda befolyásuk lehetne ő beléje?

Ezeket meggondolván látni való, hogy az
ördögi megjelenésekről, boszorkányokról, gara-
bonciás diákokról, tátosokról való haszontalan
képzelődések önként elenyésznek. Haszontalan-
ságok azok, mikor azt beszélik, hogy némely vén
asszonyok seprőn lovagolnak, a levegőben jár-
nak, messze földre hirtelen  elmennek és ismét
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visszajönnek. És valóban magok menthetetlenek
az olyan szülők, akik a magok gyermekeiknek
fejeiket a boszorkányokról, ördögi megjelené-
sekről és kísértetekről való félelmes históriákkal
töltik be. Az ilyenekkel oly félelmet vernek gyer-
mekeikbe, hogy azoktól soha életükben meg nem
szabadulnak. (Fábián József: Természeti tudo-
mány a köznépnek, 1803; 6—10. 1.)

Árvay József (1845)

A tizenkilencedik század közepe táján
vagyunk! S ki hinné, hogy még most is mennyi
babona uralkodik a nép között, miszerint azokat
egészben elősorolni bárkinek is teljesíthetetlen
feladat volna. Azért én csak némely ismeretesebb
s leginkább szokásban lévőket kívántam —
mulatság kedvéért — azon rendbeli nyájas olva-
sónőkkel tudatni, kiknek azokról alkalom hiánya
miatt tapasztalatuk, s talán fogalmuk sincs, —
írja 1845-ben Árvay József. Rendezésüket szük-
ségtelennek tartva, úgy adom azokat elő, miként
eszembe ötlöttek, nevezet szerint:

1. A rostaforgatás. Ez valamely elveszett
jószág kipuhatolására használatos, következő
módon: a rosta kerületébe ollónak a hegyét szúr-
juk, fokát két személy közép ujjahegyén tartva,
s egyike valamely gyanús személyt megnevezve,
ezeket a bűbájos igéket mondja: Szent Péter,
Szent Pál, mondd meg nekem, N. vitte-e el elve-
szett holmimat? Ez a foglalatosság addig tart,
míg valamely idézettre nézve a rosta meg nem for-
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dul, mi többnyire megtörténik, mert csak kevés
billentés kell, s a rosta megfordul; mire kemény
kutatás következik, s ebből azután perpatvar,
harag és gyűlölség támad. Ha azonban a kár
másúton térül meg, akkor azt vetik okul, hogy a
rostát vagy rosszul tartotta, vagy nem voltak
mindnyájan egy szándékban.

Néhány évvel ezelőtt a szomszéd város-
ban nevezetes lopás történt, a nyereségvágy,
minthogy a tolvaj felfedezőjének szép összeget
ajánlottak, ez az egyik szomszéd község jegyző-
jét is rostaforgatásra ingerelte, s ennek következ-
tében több érdemes s előkelő egyént a tény esz-
közéül állítva, becsület és lelkinyugalmukban
megzavarni vakmerősködött. — Ehhez a babo-
nához tartozik a kártyavetés is, melyet legin-
kább az úgy nevezett oláh cigányok gyakorolnak
s nem csekély behatással a nőszülő falusi lány-
kák, sőt a fiatal menyecskékre is.

2. Holttestet más határba általvinni nem
tanácsos! mert azt a határt, melyből kivitetik,
elveri a jégeső. 1839. tavaszán Visegrád és Nagy-
maros között elmerült egy 6 személlyel terhelt
csónak, azok között, kik életüket elvesztették,
volt a nagymarosi szerencsétlen főerdész is, ki-
nek holttestét néhány nap múlva helységünk
alatt vonták ki; keseredett fiatal özvegye haza
akarta őt vitetni, hogy az ottani sírkertben elta-
karíthassa, s hogy ott neki legalább könnyeivel
áldozhasson, — de a világért sem engedték a
lakosok, sikertelen volt a helybeli lelkész s az én
állításom, hogy ez  csak babona, kevésen múlt,
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hogy minket is nem mondottak istenkáromlók-
nak, s így kénytelen volt a szegény özvegy férjét
itt eltakaríttatni, és ez igen jól történt, mert a jég
csakugyan elverte azon rész szőlőiket, melyen
a holttestet át kellett volna szállítani, ha tehát
rábeszélésünkre engednek a lakosok, nincs az az
ember, aki elhitethette volna velük, hogy ez a
csapás nem amiatt történt, így azonban az ellen-
kezőről kellett nekik meggyőződniök.

3. A terhes felhők elé mindaddig harangoz-
nak, míg az el nem vonul, vagy ki nem adja
mérgét, — milyen veszélyes pedig ez a harango-
zás, azt a legközelebb is tapasztalhatták, mikor
ilyen alkalommal a szomszédos nagymarosi
toronyba ütött a villám, s azok közül, kik haran-
goztak, többeket megsértett. De vájjon volt-e
sikere e veszélyteljes harangozásnak? egy mák-
szemnyi sem, mert a következő alkalommal a
tornyosuló fellegek elé — a helybeli lelkész ellen-
zése mellett — ismét csak harangoztak.

4. Vannak, kik garabonciás diákokat hisz-
nek, kik szerintük, — ha őket megbosszantják
— égiháborút idéznek elő, s a sárkányokat ki
tudják olvasni, — miért az előttük e nemben
gyanús kóborlóknak édes tejjel és tojással szol-
gálnak.

5. Lidércekről is álmodoznak, melyek a sá-
tánt képviselve, kiscsirke alakban tartózkodnak
azoknál, kik lelkeiket lekötötték részükre, ezek-
nek a tüzes sárkány kéményen lebocsátkozva
hordja a pénzt és ördöngös mesterségeikkel má-
sokat is meg tudnak rontani.
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6. Főtlen barátokat is emlegetnek, kik hó-
nuk alatt hordják a fejüket, s azt, ki a rossznak
a nyomába hág, pocsolyákba és árkokba vezetik.
— Tüzes embereket és állatokat vallanak, termé-
szetesen az úgynevezett bolygótüzeket képzelik
ezeknek. — Tátos lovak is vannak — melyek
mesékben sokszor fordulnak elő, s beszélő tehet-
séggel ruháztatnak fel. Mindössze 1101 különféle
kisértetek nemeit számlálták össze.

7. Sütnivaló kovászt, ecetet, tejet nap-
lemente után kölcsön adni nem jó, mert a kovász
nem kel meg, az ecet elromlik, s a tej hasznát
veszti.

8. Gyanús öregasszonyokat boszorkányok-
nak hisznek, kik embereket és állatokat meg tud-
nak rontani, ugyan ezeket pemetére ültetve a
kendertiló nyelvével fegyverkezve Szent Gellért
hegyére szoktak háborúba járni, s haragosaikat
legmélyebb álmukban megnyomják.

9. Az akasztott ember ruhadarabjainak
csodaerőt tulajdonítanak, a gyilkoló rablókról
pedig úgy vélekednek, hogy ezek az anya méhé-
ből kimetszett gyermeknek lecsonkított s meg-
aszalt ujjait meggyújtva, minden aggály nélkül
kirabolhatják a házakat, mert azon világítás fel-
ocsúdhatatlan mély álomba süllyeszti a ház-
belieket.

10. Az igaz gyöngyökről azt a varázserőt
teszik fel, hogy ha valaki az elorzott jószágot
vissza nem szolgáltatja, s a károsult egy olyan
gyöngyszemet a tűzbe vet, akkor a tolvaj szeme
kiugrik.
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11. Abban az esetben, ha a kisded gyermek
nem mer megindulni, vasárnap, midőn a Nagy
Misére beharangoznak, az ajtó küszöbére állítják
s az anya egy fejszével a gyermek lába között a
küszöbön három vágást tesz, mire a gyermek
azonnal megindul járni.

12. Szent András napján a férjhez készülő
leánĵka estig böjtöl, besötétedvén, a favágatón
egy marék kendermagot vet el s térdre eresz-
kedve ezt mondja: Szent András, Szent Andrási
kendert vetek, adjad uram tudni, kivel fogom
nőszni? s ekkor egy lábravalóval a helyet beboro-
nálja, fohászkodik, és elmegy anélkül, hogy visz-
szatekintene; éjszakára azt a férfiruhát feje alá
rejti, s ki őt nőül veszi, álmában megjelenik.

13. Luca napján a tyúkokat abroncsba éte-
tik, hogy a tojásokat egy helyre tegyék le, ugyan
ezen a napon fonni és varrni nem tanácsos, mert
a tyúkok megdugulnak; a teheneket meg kell
füstölni és az ízeléket eltakarítani, hogy a tehén
hasznát a boszorkányok el ne vihessék. Ugyan
ennek a napnak az estéjén az ajtókat fokhagy-
mával szokták megkeresztelni, hogy a gonoszok
be ne jöhessenek; aki pedig ennek a napnak az
estéjétől naponként valamit munkálkodva készít,
egy székecskét karácsony estéig, éjfélkor ezen
ülve a misén, megismeri a boszorkányokat.

14. Virágvasárnapi passió alatt kimennek
pénzt keresni, mert mondják, — hogy ekkor a
földalatti kincsek megnyílnak. — Az ekkor meg-
szentelt barkát pedig nem tanácsos a szobába be-
vinni, mivel ettől a legyek megszaporodnak.
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15. Karácsony vacsoráján minden ételből
félre szoktak tenni valamit, s azt megaszalva a
tehenet vele megfüstölni, — igen hasznos. Tör-
tént már azonban, hogy az ilyen bűbájoskodás
alkalmával tűz esett a szalmába s nem egyedül
a tehén veszett oda hasznával együtt, hanem
magukat s  több becsületes szomszédjukat is ki-
perzselik. — De ki tehet Isten akaratáról? —
Tíz órakor, midőn elsőt harangoznak s férjet
óhajtó hajadon egy nyaláb olvasatlan fát visz a
szobába, melyet éjféli miséről hazajövet olvas
meg, ha páros, a reákövetkező farsangon férjhez
megy, de ha nem páros, akkor otthon marad.
Beharangozáskor a pincében a tele hordókat
csapig meg kell tölteni, ha mise alatt a bor meg-
csordul, akkor bő szüretre lesz kilátás. Szinte a
beharangozáskor a házhoz tartozó minden sze
mélyre egy darab hasított fát számlálva, ha
azokból a templomból visszajövetelig, valame-
lyik eldől, az, akire a darabot számították, az
utána következő évben meghal. Ugyan ezen az
estén vacsora után a hajadon a szoba négy szeg-
letét keresztben megsöpri, s a szemetet szakaj-
tóba szedi, első harangozáskor az udvarra Önti
és a szakajtóra áll s hallgatózik, amely oldalról
először hall kutyaugatást, arra fogják férjhez
vinni. Éjféli miséről megtérve valamely szalma-
fedelet megráznak s a kötőjükbe hullott gazt
hazaviszik, ha tiszta búzát talál benne, gazdag-
hoz, ha feleset, középrendűhöz, s ha csupa rozst,
szegény emberhez megy férjhez. Szinte ekkor a
sertésólhoz vitetik magukat, hol a nő a sertésólat
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egyik lábával megrúgva azt mondja: röhencs
egy esztendőre, röhencs két esztendőre s úgy
tovább, míg végre a röfögő csakugyan jelenti
magát, mi a hányadik rúgásra történik, annyi
év múlva viszik férjhez. A gazdasszony pedig
piszkafával közelít a tyúkólhoz, s azt meg-
kotorva ezen bűbájos igéket mondja: szomszéd
tyúkja kotkodács, az én tyúkom tojást ád, — ezt,
hogy használjon, háromszor kell egymásután
megakadás nélkül elmondani. Templomból
hazafelé jövet az ablakon be szoktak tekinteni,
ki a következő esztendőben meghal, azt az aszta-
lon kiterítve meg lehet látni. — Ólmot felolvaszt-
ván, azt vízbe öntik s képződött alakjából nézik
ki a jövendőbeli férjüknek az állapotát. — Mond-
ják, hogy karácsony éjszakáján a barom is meg-
szólal, az egyszeri gazda meg akart erről győ-
ződni s lefeküdt az istállóban; éjféli mise alatt
hallja, hogy az egyik ökör megszólal —- s óh!
szerencsétlen felfedezés! azt mondja ökörtársá-
hoz: «szegény gazdánk meghal a jövő esztendő-
ben!» — mire a gazda elszomorodva távozott az
istállóból s keserűségében nemsokára meg is
halt.

16. Nagypéntek éjszakáján keresztutakra
mennek az elszánt pénzszomjasok, hová a go-
nosz szellemet idézik, ki bizonyos bűbájos kény-
szerítésre kénytelen nekik pénzt hozni. De ezt az
elszánt lépését nagyon veszélyesnek mondják,
mert a gonoszlélek különféle rémalakokban ipar-
kodik az őt idézőt a szentelt krétával formált
körből kizavarni, — hová nem áll hatalmában
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belépni — de ha ijedtében elhagyja körét, akkor
a sátán hatalmába kerül, mi pedig igen köny-
nyen megeshetnék, mert a szegény ember legjob-
ban fél az ördögtől 1 kivált ha az ördög egyszers-
mind a szolgabíró volna.

És eképen befejeztem babonás meséimet,
mert bizony kegyes engedelmükből ezúttal már
nem jut több az eszembe.» (Honderű. 1845.
179—180, 200. 1.)

Akit a boszorkányok története ezeken az
adatokon túl is érdekel, vegye elő néhai tudós
Komáromy András könyvét, a «Magyarországi
boszorkányperek oklevéltárát», s az én Magyar
Régiségek és Furcsaságok c. munkám V. kötetét,
amelyekben a boszorkányokról sok különös
dolog és furcsa eset olvasható.
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