
NAGY MIKLÓS 

JÓKAI EGY ELBESZÉLÉSÉNEK PÁRHUZAMA A NÉPKÖLTÉSZETBEN 

Dégh Linda: A szabadságharc népköltészete (Bp. 1952.) című művének 158—9. 
lapján az alábbi népi adomát találjuk : 

34. A debreceni henteslegény és az orosz tiszt 

„A debreceni csatában menekült Nagy Sándor serege. Egy henteslegény az ágyúval 
hátramaradt és látja, hogy három orosz tiszt lovagol lóháton utánuk a sereg élén. Ez gyorsan 
megállt, célzott és az ágyúval eltalálta a középső vezért. Utána a lovak közé vágott, s nyar
galt le, Debrecenbe. Itt a mesteréhez szaladt, ledobta a katonaruhát s felvette a régi zsíros 
ruháját. Éppen itt álltak meg a tisztek és itt kellett nekik ebédet csinálni. A legény gyanús 
lett az oroszok előtt, s oda ültették maguk mellé az asztalhoz. Szembe vele az aráját. Itt erősen 
nézett a szemébe egy orosz tiszt. Majcí levette a kardját és az asztalra fektette kettőjük közé. 
Erre a legény előhozta a perzselővillát, s a kard mellé tette. Akkor a tiszt megkérdi : . 

— Mit jelentsen ez? 
— Nagykés mellé nagy villa kell. 
Erre egy kicsit megbékéltek. 
De a tiszt incselkedni kezdett a legény arájával. A legény kikérte magának s a tiszt 

ekkor a szemébe vágta, hogy felismerte benne, aki kilőtte a fővezért mellőle. A legény nem is 
tagadta. Erre a tiszt így szólt : 

— Bár ilyen katonája lett volna sok Magyarországnak, mint te vagy, mert akkor 
nem vesztitek el a háborút. Mert ti azért sirtok, hogy elveszítettétek, én meg azért, hogy 
megnyertük. Én sem vagyok orosz, én is lengyel vagyok, s nekem is fáj otthon a családom." 

-(Bernáth László, 77 éves, 
Mikepércs, Hajdú m.) 

Aki valaha olvasta Jókai kitűnő novelláját, a „Mégsem lesz belőle tekintetes asz-
szony'M:1 azonnal észreveszi, mennyire hasonlít ennek váza az előbbi történetre. Jókainál 
ugyan hosszas előzménye van a szabadságharcban lepergő főeseményeknek. Megismerkedünk 
a vitéz tüzértiszt gyermekkorával, pályaválasztásával, látjuk későbbi menyasszonya iránti 
szerelmét a kezdetektől fogva, de a novella magja megegyezik Bernáth László bácsi közlé
sével. Kondor Lajos, a főhős, Jókainál is megsebzi az orosz vezért ágyújával, menekülés 
közben ő is hentesruhát ölt, hogy aztán olyan orosz tiszttel kerüljön szembe, aki mindenáron 
le akarja leplezni kilétét, s még a menyasszonyával is incselkedni kezd, csakhogy kiugrassza 
a nyulat a bokorból. Végül párhuzamos a kis dráma frappáns kibontakozása : az ádáznak 
látszó orosz tisztről a novellában is kiderül lengyel volta. Jobban megnézve a dolgot, feltűn
nek a különbségek is : a népadoma henteslegényről szól, Jókai főszereplője prókátori okleve
let szerzett már, tekintetes úr, a hentessegéd gúnyája csak életének megmentése végett van 
rajta A „nagy kés nagy villa" motívuma, amely jellegzetesen népies, Jókai írásában nincs 
meg. Végül felötlik, mennyire másként történik az önleleplezés a két helyen. Daczos Lajos, 
mint igazi Jókai-figura szenvedélyesen, saját biztonságával mitsem törődve mondja ki az 
igazságot, valósággal dicsekszik veszélyes következményekkel járó hőstettével. A mondabeli 
henteslegény nem ilyen tüzes : ő csak a leleplezés után vallja be kilétét. Hogy a debreceni 
csatában meghalt orosz főember története mennyire foglalkoztatta a nép képzeletét, azt egy 
rokon história is bizonyítja az említett antológiában, közvetlenül az imént közölt előtt (158. L)J 

33. A debreceni csatából 
Csige Bálint bátyám 48-ban a tüzéreknél szolgált. Sokszor elbeszélte, hogy a debre

ceni csata napján Nagy-Sándor közelében volt. Egy domb aljában volt az ágyujuk. Ottan 
körül ácsorgott ő is, mert hátulsó kocsis volt, mert három pár ló húzta az ágyút és három 
kocsis ült a nyeregben. Egyszercsak látták, hogy jönnek a muszkák, lovasok Újváros felől. 

— Méket lűjjem, kegyelmes uram? —• kérdezte egy tüzér. 
— A legfényesebbiket! — Kiáltotta le a dombról Nagy-Sándor. 
A tüzér célzott, és a legfényesebb ruhás tiszt leesett a lóról. Nemsokára megtudták, 

hogy az a tiszt egy orosz herceg volt. Később Debrecenben temették el. 
(id. Tarr József, 70 éves, 

Balmazújváros, Hajdú rii.) 
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Felmerül a kérdés : melyik keletkezett előbb, Jókai elbeszélése vagy a folklór anek
dotája. A problémát a rendelkezésünkre álló anyag alapján nem lehet eldönteni — ez Dégh 
Linda véleménye. Nincs jogom arra, hogy a nagytudású néprajzi kutató állítását' kétségbe
vonjam, de talán hozzátehetek valamit. Az anekdota kétségtelenül nem Jókai elméjében 
születhetett meg, hisz ő a szabadságharcra vonatkozólag mindig nagy szeretettel gyűjtötte 
a megkapó és érdekes eseteket s különösen Debrecen hagyományai iránt mindig élénk érdeklő
dést mutatott. Tehát csaknem biztosan helyi kuriózummal van dolgunk, amit az odavalósiak
tól hallhatott. De nagyon valószínű az, hogy Bernáth László, vagy az ő közvetlen forrása 
már nem pusztán a szájról szájra szálló Hajdú megyei emlékezetből merített, hanem ismerte 
a „Mégsem lesz belőle tekintetes asszony"-t is. Erre nézve érős bizonyítékot látok abban a . 
csaknem szóról szóra megálló egyezésben, amely az orosznak vélt lengyel tiszt döntő mondatá
ban mutatható ki. „Mert ti azért sírtok, hogy elveszítettétek, én meg azért, hogy megnyer
tük" — idézhetjük a népi forrásból, míg Jókainál ugyanez így hangzik : „Te siratod azt, 
hogy vesztetfél, én siratom azt, hogy győztünk . . ." Ez a csattanósan tömör mondat, véle
ményem szerint inkább műköltői eredetű lehet! 

MÁTYÁS FERENC 

ADY ÉS CSINSZKA A LŐRINCI BONCZA-HÁZBAN 

Már Virág Benedek idejében tudott dolog volt, hogy nemcsak az a költészet, amit 
a költők versbe írnak : rengeteg lerögzítetten, megíratlan költészet van az élet minden moz
dulatában. Kedvesünk szemében, a tájban, anyánk szerető csókjában, a város forgatagában 
a falu csendjében és a világmindenség számtalan villanásában. A természet gazdag kézzel 
bocsátja gyönyörködtetésünkre a meg nem írt költészet sokféle szépségeit is. 

Ilyen költészete van ennek a kjsvárosnak, Pestszentlőrincnek is. A város ma már 
Budapesthez tartozik ugyan, de kertváros jellege a régi költői tájat megtartotta. A galamb-
dú'cos, békét mutató féltetős villalakások nyugalmat, gyönyörködtető költészetet rejtenek 
fehér falaik mögött. 

A régi Kossuth Lajos utcai ház, hová most belépek, a költészet kettős emlékét idézi 
«lőttem. A poétikus táj negyven esztendővel ezelőtt ugyanebben a környezetben üdvözölte 
a nagy magyar költőt, Ady Endrét és feleségét, Boncza Bertát. 

Negyven évvel ezelőtt Boncza Miklós, az Ady-irodalomból jólismert „csúcsai várúr" 
lakott itt e lőrinci magányban akkori kedvesével, Erlesbeck Kamillával. Erlesbeck Kamilla 
gyermekgondozó volt Pestszentlőrincen s mellesleg Boncza titkára a „Magyar Közigazgatás" 
szerkesztőségében. Szabadidejének minden órájában a mogorva öregurat gondozta, vagy 
ahogy mondani szokás: vadházasságban élt vele „távoli rokon".. 

— Boncza Miklósnak szüksége volt rám akkor. Én derítettem fel, vigasztaltam, 
amikor Csúcsáról Pestre költözött s megvásárolta a pestszentlőrinci házat. Én űztem el belőle 
a haragot, amely egyre nőtt benne a költő iránt. 

Ezt mondta annak idején első lélegzetre Kamilla néni, s arra a karosszékre ültetett, 
amelyben Ady apósa ült 1916-ban és 1917 januárjában, olvasgatván a „Magyar Közigaz
gatás" cikkeit és'kefelevonatait. 

— Boncza Miklós „nagybátyám" szeretett engem. Mint ismeretes, 50 éves korában 
királyi engedéllyel feleségül vette a 22 éves Török Bertát, aki egy év múlva szülés következté
ben meghalt. Ebben az időben építettük ki régebbi kapcsolatainkat, utánam jött fel Pestre 
,a „Magyar Közigazgatás"-t szerkeszteni, amely lap egyébként saját tulajdona volt. 

— No, lám — kaptam a kínálkozó alkalmon — s ő mégis haláláig gyűlölte a vejét, « 
amiért 37 éves korában feleségül vette a 20 éves Csinszkát. 

— így vélekednek, akik csak felületesen ismerik az öreg Bonczát. Boncza „nagy
bátyám" azért haragudott Adyra elsősorban, mert irodalompolitikai iránya Tisza-ellenes 
volt. Meg aztán jól tudta, hogy a költő beteges ember és Bertácska megrontója lesz. 

A „Magyar Közigazgatásinál adminisztrációs munkát végeztem akkoriban, s jól 
emlékszem, hogy Boncza Miklós Bárczy Istvántól, Vészi Józseftől, Ady legjobb barátaitól 
érdeklődött a poétáról s felolvasta nekik azt a levelet, amelyet Bertácska írt a mátkaság 
idején Adynak': 

„Egy vágyó, tiszta és neked született, neked készült gyereklány (vagyok), aki rom
latlanabb minden volt asszonyodnál, finomabb rajzos idomokkal, gyönyörűn és nagyszerűn 
veszedelmes idegrendszerrel megáldva és megverve. . . " — olvassuk ketten is a vázlatos 
ievélszemelvény másolatát, amely azonban egy-két szóban eltér az eredetitől. 
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