
Még egy megjegyzés: a Példák Könyvének 47—54. lapjairól ismert már Az élet és halál 
vetélkedése elnevezésű versezet. Latin eredetijét még Katona Lajos állította össze 1900-ban,33 

legújabban a Régi Magyar Drámai Emlékekben,34 és a Példák könyvének már említett kia
dásában35 jelent meg a magyar és latin szöveg együtt. A közölt latin szöveghez, ül. annak 
utolsó szavához van egy változatom: a bécsi Nationalbibliothek 3655. számú kódexének 190— 
91. lapjain olvasható versezet explicitje nem a minden szövegközlésben (Drevesnél is36) sze
replő „erant valde pravi", hanem: „erant valde parvi". Kétségtelenül így a jobb, a magyar 
fordítás is ezt követi: 

. . .kik állejtják vala magokat uraknak és asszonyoknak lenni, de 
maga semmi nem voltak. 

Grosz Artúr 

BALASSI BÁLINT A LIPTÓI JEGYZŐKÖNYVEKBEN* 

A liptói megyeszéki jegyzőkönyvek Balassi Bálint liptói szereplésével kapcsolatban is 
több, eddig ismeretlen adatot tartalmaznak. A jegyzőkönyvek sokoldalú képet adnak a me
gye két várának Likavának és Liptóújvárnak XVI. századi történetéről, urainak és job
bágyainak életformájáról, a Mohács után vezető szerepre törő nemesi réteg életstílusáról, a 
valamikor egy birtoktestet képező két vár urainak egymás elleni mesterkedéseiről, erőszakos
ságairól. A megyeszéki jegyzőkönyvek a két vár XVI. századi urainak, köztük Balassi János
nak és Bálintnak liptói életét is több új adalékkal világítják meg, kiegészítve a Balassi-család 
liptói szereplésével kapcsolatos ismereteinket. 

A jegyzőkönyvekben többnyire peres ügyek, panaszok, bejelentések, tárgyalásokról 
készült feljegyzések szerepelnek, melyekben a Balassi-család is igen sokszor érdekelt volt. 

II. József a megyerendszer megszüntetésekor elrendelte a megyei levéltár rendbehoza
talát. A megye a feladat végrehajtására a nótárius mellé három segéderőt (regisztrátort) 
választott Szmrecsányi Antal, Andaházy Mátyás és Matyasovszky László személyében. 
A megyei levéltár rendbehozatala nem volt könnyű munka, mert a jegyzőkönyvek kötetlenek 
voltak és különálló hosszú keskeny lapokból tevődtek össze. Ezek a lapok széthányva hevertek 
a levéltárban vagy a lomtárban. Idők folyamán sok lap elveszett, a megmaradtak közül pedig 
számos sérülten került a regisztrátorok kezébe. Sok lapot maguk a megyei tisztviselők loptak 
ki a jegyzőkönyvekből, ha azokon a családjukra vonatkozó hátrányos adatokat találtak. 
A jegyzőkönyvek anyaga nyolc kötetből áll. A VII. sz. jól bekötött jegyzőkönyv kivételével 
(lapjai 21 x 29 cm. nagyságúak), a többi (kb. 22 x 60 cm. nagyságú), hosszú lapokból áll, 
de az egyes jegyzőkönyvek lapjai nem azonos nagyságúak. A nagyobb lapokat behajtották, 
s e behajtott lapokba is nem egyszer több lapot helyeztek el. Ezeknek a különálló lapoknak 
a folytatását (a sok elveszett lap következtében) a regisztrátorok nem igen találhatták meg. 
így számos oldalon a feljegyzés nincs befejezve, s a következő oldalon már más ügyről van szó. 
Megnehezítette a rendezés munkáját, hogy a jegyzők a gyűlések évét rendszerint csak az év 
elején jelölték meg. Sokszor, a különálló lapok nem jó beillesztése következtében, az ugyan
azon ügyre vonatkozó későbbi feljegyzések előbbre kerültek, mint a korábban készültek. 
Sok lapon semmiféle keltezés nincs, némely lapon viszont megtalálható ugyan valamely gyűlés 
napja, de az évszám megjelölése nélkül. A regisztrátorok az ilyen lapokat nem tudták a meg
felelő helyre illeszteni, s bár megtartották a napok szerinti keltezés sorrendjét, de az években 
tévedtek, olykor több évvel is. 

A megyszéki jegyzőkönyvek terjedelmes anyagából az alábbiakban a Balassi János és 
Bálint életével, liptói szereplésével kapcsolatos új adalékokat foglaljuk össze. 

98 1. 26. jegyzet. 
• »-I. 449—55. Vö. Nyt. V H I . 1 1 0 - 1 2 . 

ss 236 53. 
r • »*Сь. Вых'мв —G. M. DREVES, Analecta Hymnica Medii Aevi X X X I I I . 287—88. 

*A cikk nyomdai munkálatai során értesültünk róla, hogy a szerző nyolcvan éves korában Rózsa-
.hegyen elhunyt. Fejérpataki László iskolájában kitűnően elsajátította a paleográfiát, de kora ifjúságában 
elhagyta a bölcsész pályát. Idős korában csakis a felvidéki levéltárakat ku t a t t a fel; számunkra nehezen 
hozzáférhető megyei és államosított magámlevéltárakban, plébániákon másolgatott. Folyóiratunkban is t e t t 
cikket közzé (1 . Jób János, Balassi drámájának megmentője, I tK i960.). Kevés hozzá hasonló alapos 
ismerője volt a régi történeti forrásoknak. 
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/ . Liptóújvár — Likava, a „két szomszédvár" 
Liptóújvár és Likava, ill. a vár urai, Krusith János és Balassi János ellenségeskedéseiről 

Eckhardt Sándor számos adatot, okmányt tett közzé, így a két család „viszonya" már eddig 
is ismert volt a Balassi-kutatásban. A liptói megyeszéki jegyzőkönyvek okmányai azonban az 
ellentétek előzményeiről is szolgáltatnak adatokat s azok tulajdonképpeni eredetét világítják 
meg. 

Liptóban a XVI. században már csak e két megerősített vár, Likava és Liptóújvár 
létezett. János király színai és keresztesi veresége után Kacziáner alvezérei sorra foglalják el 
a felvidéki várakat, köztük Pekry Lajos Likavát és Űjvárt 1527-ben. Pekry 1533-ban eredmé
nyesen harcolt a déli részeken a török ellen s érdemeiért (de elvesztett birtokainak kárpótlása
ként is) örökjogon megkapta Likava és Újvár várát. Ezzel egyidőben az uralkodó kinevezte 
Pekryt Liptó főispánjává is. A liptói „két szomszédvár" tehát ebben az időben még egy birtok
test volt, és birtoklásukkal együtt járt a liptói főispáni tisztség is. Csak a későbbi évtizedekben 
vált külön birtokká a két vár. A folyamatot maga a különösen erőszakos természetű Pekry 
indította meg. Ellentétbe kerülvén az uralkodóval, 1537-ben letartóztatják s csak hétévi fogság 
után, nagy áldozat árán szabadulhat; ui. le kellett mondania likavai és hrádeki birtokairól. 
Ezzel megindult a várak különválása. A király 1545 eleje táján Likava várát Brodarich Mátyás
i a k ajándékozta, Űjvárt pedig Maletestának, de egyikük sem lépett az adomány birtokába. 
Pekry halála (1551) után azonban a fiscus azonnal rátette kezét Likava várára, s az Szentpetery 
János királyi várnagy birtokába került. Szentpetery távozása után Mérey Mihály personalis 
kapta meg Likavát haszonélvezetbe a főispáni tisztséggel együtt. 1557 körül Báthory András 
országbíró vette birtokába zálogjogon a várat, majd halála után Krusith János, korponai 
várkapitány, szintén zálogjogon, 36 000 forintért. 

Pekry özvegye (somlói Báthory Erzsébet) megmaradt Újvár birtokainak haszonélve
zetében. 1554-ben ment újból férjhez Kerecslényi Lászlóhoz és elhagyta a várat. Az uralkodó 
ekkor adta Liptóújvárt a várbirtokkal együtt Balassi Jánosnak. Balassi János is zálogjogon 
vette Űjvárt 12 évre 13 500 forintért, majd ezen idő elteltével (újabb 3000 forintért) továbbra 
is a vár birtokában maradt 1577. május 6-án bekövetkezett haláláig. 

A korábban egy birtokot alkotó vár tehát, amely birtokhoz a főispáni tiszt is hozzátar
tozott, Pekry után vált csak külön s a főispánság ezután Likava urának a kezébe került. 
A hajdani egy birtoknak így lett két gazdája, de mindkét várúr csak ideiglenesnek tartotta ezt 
az állapotot s arra törekedett, hogy a két várat ismét egyesítse, természetesen a maga javára. 

A két vár különválásának története érthetőbbé teszi a két várúr, Krusith és Balassi 
János ellentétét, Bálint főispáni tisztségre pályázó terveit. Nem tekinthető véletlennek az sem, 
hogy Bálint apja halála után, Balassi András tanácsára, a család addigi ellenségének, Krusith 

Jánosnak a lányát, Ilonát akarja feleségül venni. (L. Balassi Bálintnak Liptóújvárról 1577. 
július 11-én írott levelét Balassi Andráshoz, s a Krusit Ilona nevére с versét.) A házassággal 
a két liptói vár újra egyesülhetett volna és Krusith halála után a főispáni tisztség is Bálinté 
lehetett volna. A likavai várban azonban nem úgy történtek a dolgok, ahogyan azt Bálint 
•elképzelte. Ismeretes, hogy Krusith János 1580-ban halt meg, özvegye (Pálffy Kata) pedig 
nemsokára Illésházy Istvánhoz ment feleségül. Illésházyt 1582-ben kinevezik Liptó főispán
jává. Krusith Ilonát pedig nem Balassihoz, hanem Ditrichstein Miksához adják feleségül. 
Balassi terve: a két vár birtokainak újbóli egyesítése így kudarcot vallott. 

2. A liptói pereskedések előtörténetéhez 
Már említettük, hogy az 1527. évi hadjárat után lett királyi birtokká Likava és Liptó-

lijvár s a két várat 1533-ban kapta meg örökjogon Pekry Lajos. Az ő idejéig nemigen talál
kozunk panaszokkal Liptóújvár prefektusai ellen, sőt, a későbbi tanúk vallomásai elismeréssel 
beszéltek az újvári várnagyok (Borsiczky Varkócs János, Stussky János és Sáfár János) emberies 
-uralmáról, akik a Zápolyaiak idejében a megye ügyeiben is intézkedtek. 

Pekry uralma alatt azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. Pekry érdeklődését 
különösen a megyei ún. oppidumok: Németlipcse, Rózsahegy és Hibbe, valamint néhány sza
bad község (villae liberae) viszonylagos jómódja keltette föl. A várúr Pekry és a városok polgárai 
között csakhamar éles ellenségeskedés bontakozott ki. Pekry és várnagyai a legkülönfélébb 
zsarolási módszerekkel, törvénytelen munkákkal és terhekkel zaklatták a városok polgárait, 
de a szomszédos nemesek birtokait sem kímélték. Erőszakos birtokelfoglalásokat hajtott végre 
a várbirtokkal szomszédos nemesek kárára, a bányajog birtoklásában pedig szintén erőszakos
ságokat követett el. A hatalmaskodás a vámhelyek túlkapásaiban is megmutatkozott. A váro
sokat sújtotta igazságtalanul az italmérési jog (educillatio) elkobzása. A várúr beleavatkozott 
azonban még a városok igazságszolgáltatásába is. 

A Pekry idejében szaporodó erőszakosságokról, törvénytelenségekről vallanak a jegyző
könyvek: 1. I. 159—160., 175., 199., II. 5., 28., 30., 63., 128. stb. 
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A jegyzőkönyvek tanúsága szerint azok a peres ügyek, melyekben a Balassi-család is 
szerepelt, különösen a bányajog, vámhelyek birtoklásával kapcsolatos visszaélések, erősza
kosságok következtében, többnyire nem Balassi János kezdeményezései voltak, hanem a Pekry 
Lajos idejéből örökölt „ügyek". Pekry kezdte meg a bányaművelésre alkalmasnak látszó 
területek erőszakos foglalásait, melyeknek nagyrésze a Bán, Szentiványi és Szmrecsányi 
családok birtokában voltak. Balassi János csak folytatta Pekry ezirányú kezdeményezését. 
Szintén Pekry idejében kezdődött meg Hibbe kiváltságainak a semmibevevése, a bor és sör 
kimérésének a kisajátítása. Balassi János folytatta Pekry ez irányú kezdeményezését is, és 
a város panasza ellenére sem adta vissza ezt a jogot. A vámhelyet is már Pekry helyezte át 
Dovalóról Hibbére. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Balassi János valamint a Lehoczky 
család közötti háborúság kezdetei is Pekry idejére nyúlnak vissza. 

3. Uralkodóé llßnes hangulat Liptóújvárban 
Balassi János „királyhűségével" kapcsolatban érdekes adalékok szerepelnek a jegyző

könyvekben. 1556. szeptember 20-án a járási szolgabíró szemére veti Újvárnak, hogy míg; 
a többi járásban teljesítették már a hadvezetőség által elrendelt parancsokat, addig az újvári 
jobbágyok még nem, mert uruk megtiltotta, hogy az ő parancsa nélkül tegyenek eleget azoknak 
(L. IV. 342.) 

A várban uralkodó királyellenes hangulatot idézi a jegyzőkönyvek más részlete is. 
1577-ben Dely János, az újvári várőrség parancsnoka, Pándy Zsigmond várnagy utasítására 
üldözőbe vette a megyegyűlésről hazatérő Potturnyai Andrást, szidalmakban törve ki ellene 
és „kurva császárja" ellen. A jegyzőkönyvek idevonatkozó (VI. 153.) részét közöljük: 

Sedes f, 5 ante Conductus Pasee (1577. április 10.) 

Protestatus est egr. Andreas Podthurney sollemniter, qualiter hesterna die Zigismundus 
Pándy, officialis castri Uywar cum equitibus compluribus armatis wenerat in sédem judicia-
rium nullo alie fine, nisi si ipsum extra sédem juditiariam invenisset, ut eum interfecissent 
preterea Deli Janoss evaginato gladio cucurrerat post se a luto Mayerfalwa, usque Podthurne,. 
minatus sit, quod eum velit interficere, si ideo in defensa sui aliquid fecerit, ne sibi imputetur, 
preterea quod idem Dely Jánoss protulerit contra ipsum, quod sit meretrix unacum Cesare suo. 

Protestätus est egr. Andreas Podthurney, quod dnus officialis Zigismundus Pandy 
ipsémet recognoverit, bovem sui dni, quem dicit me comedisse. 

Protestatus est Andreas Podthurney quod Carolus Podthurney hortum quendam in 
territorio Zenthpeter dho magnifico Joanni Balassa det. 

Protestatus est Carolus Podthurney et dicit, quod ipse nemini aliquid in territorio 
ipsorum in Zenthpeter dederit. 

4. Hrycz jobbágy története 
Balassi Bálintnak jobbágyaival való kapcsolatát világítja meg Hrycz jobbágy perének 

története. Balassi János halála után Bálint Liptóújvár ura s örökli (többek között) a Lehocz-
kyakkal folytatott ellenségeskedést. Már 1577. június 12-én panaszt emelnek a lehotaiak, 
hogy a vár verbiczei alattvalói elkergették a „wpolomech" nevű legelőikről ökreiket. (L. IV. 
57.) Új viszály magját képezte ui. Lehoczky András lehotai kúriája és birtokrésze, melyre 
Bálint igényt tartott. Ezzel az ellenségeskedéssel kapcsolatos tulajdonképpen Balassi pásztorai
nak a pere is. 

1578 februárjában Lipótújvár pásztorai — Hrycz alias Chervenka és András — lehotai 
földön megtámadták Lehoczky Lénártot, s erőszakkal elrabolták a tőle ellopott, de náluk meg
talált juhot. A juhot levágták, vérét szétszórták, hogy a vizsgálatot megnehezítsék. Lehoczky 
abban reménykedve, hogy a levágott juhért járó kárpótlás ügyében megegyezik Balassival,, 
késlekedett a följelentéssel. Balassi azonban maga emelt panaszt a Lehoczkyak ellen, amelye 
szerint ők voltak a támadók, mert később számos emberükkel a két pásztort elfogták és meg
kötözve átadták az alispánnak. Az alispán Hrycz pásztort és társát a likavai börtönbe záratta. 
Közben az országgyűlésen jelenlevő Balassi tiltakozik Palugyay Ferenc alispánnál, mert a 
követek előtt azt a rágalmat terjesztik róla, hogy a rabló pásztorok társa a fosztogatásban: 
„Protestatus est idem Valentinus Balassa se aufugisse propter ipsorum valachorum socium; 
esse accusatum coram Regnicolis." (L. V. 186.) Az első tárgyalás végül is Lehoczky Lénárt 
vádlevele alapján 1578. február 22-én kezdődött. Nem könnyű dolga volt a bíróságnak, mert 
két panasztévő szerepelt az ügyben s ellenkezőképpen vélekedtek a pásztorok történetéről. 
A jegyzőkönyvek tüzetesen beszámolnak az elhúzódó perről (L. V. 184., 187., 188/b., 189., 
190/b., 191., 218/b., 219—221., VI. 150., 179., 203.). A per során, a tanúvallomások alapján, 
a bíróság bizonyítottnak látja a pásztorok bűnösségét s halálos ítéletet hoz. Az ítéletet a felső-
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bírósághoz terjesztik, majd onnan változtatás nélkül visszakerül a sedriához és újabb tárgya
lások követik. A hosszas huzavona még 1580 áprilisában is folyik, amikor Balassi egy váratlan 
fordulattal befejezi a sedria két éven át tartó meddő tárgyalás-sorozatát. Balassi ui. rábírja 
Divéky Andrást, a likavai vár provisorját, hogy Hrycz jobbágyot engedje ki a megyei börtön
ből, amit (talán úrnője, Pálffy Kata tudtával) meg is tett. 1580. június 4-én Lehoczky Lénárt 
már emiatt emel panaszt a megyénél. Lehoczky panasza szerint a rabló és gonosztevő Hrycz 
kiszabadulva likavai fogságából Lipótújvár védelmét élvezi, és a lehotaiakat halállal, kifosz
tással, valamint házaik felgyújtásával fenyegeti; szándéka végrehajtására pedig már embereket 
is gyűjt. Lehoczky panaszát Hrycz kiszabadításával kapcsolatban közöljük a jegyzőkönyvből 
(VII. -l/b.): 

Congr. -nob. f. 4a post S. Corp. Cr ist. (1580. június. 4.) 

N. Leonhartus de Kiral-Lehota solemniter protestatus est, quomodo diebus non ita 
diu preteritis n. Andreas Diweky officialis et Nicolaus Kasaniczky, castellanus castri Likava,, 
nescitur, unde moti, quave temeritatis malicia ducti, quendam Hricz, Chervenka dictum, 
latronem et malefactorem, judicialiter iam damnatum et sub custodia comitis comitatus istiua 
Lipthoviensis in eodem Castro Lykawa in captivitate et vinculis constitutum benevole dimisis-
set et dimitere fecisset. Unde jam idem Hrycz Cherwenka ipsi protestanti песет et domus sue 
nobilitaris depredationem minaretur, ad quod facinus perpetrandum jam et homines coliigeret 
in prejudicium et damnum ipsius protestantis valde magnum. 

Balassi a jegyzőkönyvek szerint „lator" jobbágyai következetes védelmezőjének bizo
nyult, s amikor a két éven át húzódó tárgyalásokon nem sikerült jobbágyai érdekében semmit 
elérni, megszökteti őket börtönükből. 

5. Balassi Bálint — Potturnyai András 
A Balassi-család, valamint a Potturnyaiak közötti ellentétek már Balassi János idejében 

igen éles formában jelentkeztek. Az ellenségeskedés Bálint idején is folytatódott. Csupán 
Potturnyai Károllyal volt egyideig jó viszonya, mert ő Szentpéteren egy kertet adott ajándékba 
Balassinak, amelyet a Potturnyai rokonság nagy tiltakozása ellenére el is fogadott. Minden 
bizonnyal az itt épült nyárilak volt a színhelye a Balassi-rokonság között létrejött ügyletének,, 
mint pl. a Balassi Andrással kötött adásvételi szerződéseinek. (L. Eckhardt Sándor: Az ismeret
len Balassi Bálint, Bp. 1943. 135—139.) 

Balassi Bálint és a Potturnyaiak között azonban a hagyományos ellenségeskedés volt 
a jellemzőbb. Különösen élessé vált e viszony Potturnyai Andrással. A megyéhez kerülő viszá
lyokban hol Potturnyai, hol pedig Balassi szerepel panaszosként (L. V. 205., 212.). 

1579.. július 4-én Balassi emel panaszt Potturnyai András ellen, meg nem egedett sértő 
szavai miatt, melyek a sedrián hangzottak el. A megye az előző ülésen tárgyalta a Wawrisó 
ellen elkövetett erőszakosságokat, amelyek még Balassi János idejében, közvetlenül halála előtt 
mentek végbe, de a vád már 1577. június 12-én hangzott el a megyegyűlésen. Erről a tárgyalás
ról nem maradt fenn feljegyzés, de hogy erről volt szó, kiderül abból, hogy Kiszel Péter (Ba
lassi prokurátora) az eredeti vádat a széksértési vétséggel kiegészíteni kéri. Közvetlenül az ülés 
megnyitása előtt Potturnyai András a következő szavakkal kelt ki Balassi ellen: „Kifosztották 
községemet, Wawrisót, Balassi Bálint parancsolta, ütlegelte Kusska Mátyást és a pellengérhez 
csapta, ő a notórius rabló, őfelsége hűtlen alattvalója." Közöljük a jegyzőkönyv idevonatkozó 
részletét (VI. 209.): 

Sabbatum proximum festum Visitationis beaté Marie Virginis (1579. július 4.) 
Levata causa magnifici domini Valentini Balassa, ut actoris contra Andreám Pothurney, 

ut incausamactum ratione verborum illictorum per eundem Andreám Pothurney contra acto
rem preterita sede prolatorum, que causa partibus consentientibus ex eodem precendenti ter-
mino propter pluralitatem causarum usque hodiernum et presentem terminum discucienda, 
fuerat reiecta. In eadem Petrus Kisel de Benedekffalwa, prout protunc, ita etiam nunc saltem 
propositione prehabita dicit, quod incausamactus Andreas Pothurney eundem actorem illicitis 
et injuriosis verbis leserat dicendo: „wibrali, mi dal wibrati, pan Balazy Walent moju wes 
Wawrissow, pobacol Matthiass Kussku paniefu baczol, Fűit notórius predo infídelis Sue 
Maiestatis, eadem verba ad dominum magnificum referunt, qui non est. Ideo de verbis illictis 
udicium petit elargiri." 

6. özvegy Huszty'né 
A Balassi-fivérek szerepének megértéséhez özvegy Husztyné történetével kapcsolatban, 

szükséges a jegyzőkönyvek följegyzései alapján az előzményeket (legalább vázlatosan) ismer-
tefhi. Pongrácz László, a különösen erőszakos, kíméletlenül harácsoló földesúr „tevékenységé-
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.vei" kapcsolatos Husztyné története. Pongrácz László fivére, Pál és anyja 1580-ban panasszal 
fordul a megyéhez (VII. 5.), hogy Pongrácz László garázdálkodásával elűzi a vásárosokat a 
szentmiklósi vásárokról. Huszty Pál, Szentmiklós bírája, (akinek felesége sógornője volt 
nemes Turcsák Miklósnak), szeretett volna Pongrácz László hatóköréből távozni, s enge
délyt kért tőle, hogy Pongrácz Pálhoz költözhessek. Pongrácz László azonban egy nagyobb 
földterület elzálogosítását ígérte Husztynak, hogy maradjon. Huszty így megmaradt Pongrácz 
László birtokán és előre megfizette két évre a 6 forint censust. Amikor azonban az igért földet 
meg akarta művelni, Pongrácz azt nem engedte, de a zálogot sem adta vissza (VII. 139. 1582.) 
Huszty mindenképpen menekülni akart Pográcz hatalma alól, s újból engedélyt kért a távo
zásra. Ekkor Pongrácz László zálogba adta Husztyt Palugyay Ferencnek 3 forinton. Mikor 
Huszty tiltakozott ez ellen, arra kényszerítette, hogy Palugyaynak fizesse meg a 3 forintját, 
de neki is külön 3 forintot. Csak 1586-ban sikerült Husztynak törvényes módon távozni. Elköl
tözött Szentmiklósról, házát is eladta. Pongrácz László Huszty már eladott házát másnak újra 
eladta, s néhai sógora (Turcsák Miklós) nála letétbe helyezett 30 aranyforintját elkobozta bírság 
pénzként azon ürüggyel, hogy Huszty lopva szökött meg tőle s többször megtagadta az engedel
mességet. 1587-ben az akkor már özvegy Husztyné a sedria elé idéztette Pongrácz Lászlót, 
de csak az első tárgyalást tartották meg, s a panaszos meg a vádlott meghallgatása után 
nem történt semmi. 

Ekkor avatkozott az ügybe Balassi Ferenc, majd Bálint is. Lőkes Kristóf, Liptóújvár 
officiálisa (1586. november 1-én) Balassi Ferenc nevében bejelenti a megyén, hogy ura a szent
miklósi temetőben kérdőre vonta Pográcz Lászlót, hogy miért fosztotta ki Zsófiát, Huszty 
Pál özvegyét. Pongrácz a halottak napja táján temetőbe látogató alispán és több nemes ember 
előtt megígérte, hogy az ügyet döntőbíróság elé terjeszti. Balassi Ferenc kijelenti: minden igye
kezetével azon lesz, hogy az özvegy sérelmei orvoslást nyerjenek. Balassi Ferenc panasztételét 
közöljük (VII. 236/b.): 

Feria tertia ipso sei licet festő omnium Sanctorum in oppido Zenthmiklos (1586. november 
1-én) 

N. Christophorus Lokes iunior de Patak, officialis castri Uywar in hoc comitatu Lypt-
howiensi fundati ad partém magnifici Francisci Balassa de Gyarmath nomine et in persona 
eiusdem dni, sui coram nobis personaliter constitutis solemniter protestatus est, quomodo egr. 
Ladislaus Pongrácz de Zethmiklos hisce superioribus diebus coram dno. vicecomite et reliquis 
probis viris in cimiterio oppidi Zenthmiklos, huius comitatus Lypthowiensis personaliter 
constitutus matúra intra se prehabita deliberatione negocium quoddam racione cuiusdam debiti 
ad domus seu sessionis populose providi olim Pauli Hwsty in pretacto oppido Zenthmiklos, 
in hoc comitatu Lyphowiensi fundate, ad se recepté, arbitrio domini vicecomitis et reliquorum 
dominorum Iudlium in congregacione generali vei sedria huius comitatus pretacti Lypthowiensis 
post primitus celebrandam se submissurum obtulerat, idem tarnen Ladislaus Pongrácz, nescitur, 
qua sulterfugia sibi queritando, se die hodierna in congregacione presenti absentasset, ob hoc 
cum provida Sophia relicta prefati olim Pauli Hwsty ad presens sit subdita eiusdem dni. 
Francisci Balassa et ob supernam suam inopiam eadem Sophia iamfatum Ladislaum Pongrácz 
iure in causam convenire nequiret et memoratus no dnus. Franciscus Balassa omne damnum et 
debitum, quibus idem Ladislaus Pongrácz antelate Sophie, relicte deberet, obligaretur eidem 
relicte subdite sue refundere et recompensare, prout seiverit et poterit, daturus est sedúlam ope
rám et insuper hac protestatione petit literas-dabuntur. 

Pongrácz László azonban nem tett eleget ígéretének, s az özvegy sérelmeinek orvoslására 
nem történt semmi. Ezért 1588. július 6-án, Balassi Bálint is magáévá téve az özvegy ügyét, 
éles támadást intéz Pongrácz László ellen ügyvédje, Záborszky Márton útján. Elősorolja 
Pongrácz vétkeit: a házeladást, az árvák pénzének elkobzását stb, és megerősíti elhatározását, 
amely szerint minden eszközzel azon lesz, hogy a nyomorba döntött özvegynek járó jóvátételt, 
behajtassa s minden kárát megtéríttesse. Ha azonban ez gyors elintézést nem nyer, akkor 
ő is erőszakhoz folyamodik, mert, amit az egyiknek szabad, azt a másik is megteheti. („Quod 
uni liceret, idem ipsum liceret alteri".) Balassi Bálint panasztételét az özvegy érdekében, 
közöljük a jegyzőkönyvekből (VII. 277.): 

Sedria f. 4-a postf. Visitacionis b. Marie Viriginis (1588. július 6.) 
N. Martinus Zaborsky nostram veniens in presentiam et nomine et in persona magnifici 

dni. Valentini Balassa de Gyarmath precuratoriis literis nostris coram nobis ac simul tota 
Universitate nobilis comitatus Lypthowiensis sollemniter protestatus est, prout etiam antem 
cum sua Magnificentia, ipse cum magnificus dnus. Franciscus Balassa de Gyarmath, fráter suus 
carnalis protestatus fuisset ex parte honesté mulieris, Zophie, relicte olim Pauli Husty, subditi 
sui, qualiter egregius Ladislaus Pongrácz de Zenthmiklos absque omni via iuris pro suo saltem 
debito ab eadem relicta et olim marito suo eotunc in humanis agente domum ipsius empticiam 
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Hustowsky dictam in pretacto oppido Zenthmiklos in hoc comitatu Lypthowiensi habitam 
unacum pertinenciis eiusdem universis pro se ipso violenter occupasset et pecuniam quoque 
orphanorum olim sorosis Nicolai Turchak, protunc apud eundem olim Paulum Husty, protunc 
superstitem, tamquam ad fideles manus depositam et alia bona ipsius violenter accepisset. 
Peroinde idem Valentinus in posterum pretextu premissarum violentiarum et iniuriarum 
damnorum prefate Sophie, relicte ac olim marito suo per eundem Ladislaum Pongrácz illatorum 
et irrogatorum directe cum dicto Ladislao Pongrácz iure procedere nollet, sed sue subdite pre-
factas iniurias violentias et damna, per ipsum Ladislaum Pongrácz illata, requirere et resarci-
rere vellet, prout sciverit et poterit allegando, quod id, quod uni liceret, idem ipsum liceret 
alteri. Et petit super hoc protestati one literas sibi dari-Dabuntur. 

Záborszky alig jelentette be Balassi Bálint panaszát Pongrácz ellen, néhány nappal 
később, július 17-én már Pongrácz László, Pongrácz Gábor és Pongrácz János tesz panaszt 
a megyénél, mert Balassi rászabadította embereit a Pongráczok birtokaira, különösen Pribili-
nára, és kérik az alispánt, hogy megyei követek útján szólítsa föl Balassit az erőszakosságok 
abbahagyására. Pongrácz Lászlóék panaszát is közöljük a jegyzőkönyvekből (VII. 278.): 

Sedria f. 4-apostf. Divisionis aplórum (1588. július 17.) 

Generosi et egregii Ladislaus, Pangracius Gabriel et Joannes Pongrácz de Zenthmiklos 
nomine ас persona simul Universitatis nobilium comitatus ipsius Lypthowiensis in presentiam 
proposita quedam querimonia pretextu certarum violenciarum per magnificum dnum. Valenti-
num Balassa de Gyarmath ac homines et servitores suos in bonis et Iuribus possessionariis 
eorumdem dnorum. Pongrácz possessorum in possessione ipsorum Prybylyna in hoc comitatu 
Lypthowiensi existenti habita violenter illatarum apud nos ac pariter dictam Universitatem 
institerunt dicta in peticione, ut nos ac simul ipsa Universitas nobilium dnum. Valentinum 
Balassa ac ibidem magnificum dnum. Franciscum Balassa de ipsa Gyarmath, fratrem Sue 
Magnificentie carnalem per homines nostros ipsius Universitatis nobilium ammoneremus et 
ammonuerunt, ut a talibus similibus violentiis patrandis supersederent, servitores et homines 
suos ab iisdem patrandis retraherent et compescerent. Et pro nuntiit cum nostris tum Univer
sitatis nobilium ad eosdem dnos. pro. ipsa ammunicione peragenda eliguntur egregii et nobiles 
dnus. Joannes Rakowsky de Rakow, vicecomes dnus. Daniel Kubiny de felsew Kubin ac 

lii quoscumque idem dnus. vicecomes' penes se recipére voluerit. 
Az ügy további fejleményeiről — sajnos — már nem tájékoztatnak a jegyzőkönyvek. 

7. Balassi Bálint szavait idézve 
1588. június 1-én, egy Liptóújvár birtoklása ügyében tartott tárgyaláson, Balassi 

András és Balassi Bálint megbízottai jelenlétében idézik Bálintnak egy korábbi felszólítással 
kapcsolatban adott válaszát. A jegyzőkönyv ezen részét is közöljük (VI. 269): 

Congr. feria 4-a post dominicam Exaudi (1588. június 1.) 
N. Nícolaus Pmzinsky Iudlium e medio nostri exurgendo nobis sub iuramento suo, in 

generali decreto contento, fideliter retulit in hunc modum: quod ipse f. 2 immediate sequenti 
dnicam. Quasimodo geniti, recens elapsam accepta et commissione et mandato mei Vicecomitis 
cum Sigíllo itidem meo cum egregio Symone Kyzzel de Benedekfalwa erga magnificum dnum 
Valentinum Balassa de Gyarmath, protunc in castro Uywar, in hoc commitatu Lypthowiensi 
íundato constitutum ас personaliter repertum, facie ad faciem aecessisset, Suamque magnificam 
Dominationem ex commissione et mandato meo, nomine et in persona magnifici dni. Andree 
similiter Balassa de dicta Gyarmath, comitis comitatus Newgradiensis super eo, ut sua Magnifi-
centia totalem portionem pretacti Castri Uywar cum pertinentis eiusdem et rebus mobilibus 
ipsius dni. Andree Balassa ibidem habitis, per nominatum dnum. Valentinum Balassa postpo-
sitis sue Cesaree Regie Maiestatis, dni. Imperatoris et Regis dni. nostri clementissimi mandatis, 
prout idem dnus. Andreas Balassa pretendissent, reoccupatam, eidem dno. Andree Balassa, 
remitteret et restitueret. Idem Iudl. noster ex debito officii sui cum pretacto Symone Kyzzel 

xommonuisset, tunc prefatus dnus. Valentinus Balassa ad prescriptam iudicis nobilium nostri 
ac dicti Symonis Kyzzel admonitionem, modo premisso factam, eisdem respondisset, isto modo: 
Se nihil eiusdem dni. Andree Balassa occupasse, sed se saltem perretractationem transactionis 
cum eodem Andree factam certis et rationalibus de causis sua propria bona ad se recepisse 
neque ea eiusdem dni. Andree Balassa fuissent manibus meis vicecomitis assignasse, ut idem 
dnus. Andreas Balassa si voluerit, quod eiusdem fuerit apud me vicecomitem depositum requi-
reret, tolleret et ad se reciperet* 

* A jegyzőkönyvekben található néhány apróbb adat is Balassi Bálintról: pl. liptóújvári tartózkodásá
ról 1588 márciusában (VII. 262. —1588. március 23.), s amikor a Lehoczkyak kéréssel fordulnak az uralko
dóhoz Balassi ellen; 1578. március 27-én (VI. 25.) 
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Szabó Ferenc 

A „DICSŐSÉGES NAGYURAK" EGY SZEGEDI IZGATÁSI PÖRBEN (1932) 

A hivatalos úri Magyarország a „megszelídített", meghamisított Petőfi kultuszát ápolta,, 
a rebellis versek szellemében gondolkodó, elégedetlen tömegektől állandóan rettegett. Különö-
sen az 1929—33-as gazdasági válság idején, a munkásság megmozdulásai láttán, féltek az 
uralkodó körök a forradalmi elégedetlenséget tápláló megnyilatkozásoktól. 

Ezt a szinte hisztérikus félelmet, egyben a Horthy-rendszer igazságügyi apparátusának 
korlátoltságát és nevetségesen gyarló irodalmi tájékozottságát mutatja az a pör, amely Petőfi 
közismert „Dicsőséges nagyurak"-ja körül folyt 1932 végén, a szegedi m. kir. törvényszéken. 
Az ügy részleteit tartalmazó egykorú iratok mostanában kerültek elő, a volt szegedi államügyész
ség aktái közül.1 Sajnos, az elmúlt háború idején az okmányok egy része megsemmisült,2 

az eset tanulságos történetének döntő dokumentumai azonban megmaradtak. 
A pör legfontosabb momentumát abban látjuk, hogy sem a vádlottak, sem az ügyészség, 

sem az ügyet tárgyaló törvényszék jogászai nem tudták, hogy az izgatásért elítélt vers Petőfi 
költeménye, mindvégig a század elejéről származó, szocialista agitációs versnek vélték, a vizsgálat 
és a tárgyalás során is ennek megfelelően kezelték. Ha Petőfi neve felmerül a pörben, a vádat 
el kellett volna ejteniök, így azonban — anélkül, hogy tudták volna — őszintén megmondták, 
mi az ellenforradalmi rendszer véleménye Petőfi forradalmi költészetéről. 

Az ügy másik lényeges tanulsága a híres vers eljutása a folklorizálódás kezdeti fokáig. 
Az elsőrendű vádlott dobozi parasztasszony 1906-ban, a nagy aratósztrájkok idején, a megerő
södött agrárszocialista szervezkedés során alakult, helybeli dalárdában tanulta a szöveget, s 
úgy tudta róla, hogy az egyik dobozi szocialista alkotása! A Petőfi kötet szövegével3 össze
vetve az is kiderül, hogy a vers legforradalmibb, leglendületesebb részeit terjesztették Do
bozon, s lényegtelen átalakítással megtanulható terjedelmű, könnyen fejben tartható hosszú
ságú költeménnyé, mozgalmi dalszöveggé változtatták. Petőfi sokat emlegetett népiségének ragyo
gó bizonyítéka ez az eset. Mondanivalóját, kifejezési formáját a nehéz életű, válsággal nyomorí
tott dobozi parasztok teljesen a magukénak érezték. 

Az alábbiakban az előkerült dokumentumok legfontosabbjait, a nyomozást elrendelő 
ügyészségi intézkedést, a vádiratot és az ítéletet adjuk közre pontos másolatban. Az iratok kie
gészítéséül a szegedi sajtóban a pörről megjelent tudósításokat is megkerestük, mivel azok rész
ben olyan tényeket közölnek, amelyek az aktákban nem szerepelnek, másrészt pedig sajnála
tosan mutatják, a korabeli szegedi sajtó munkásaira nézve nem éppen hízelgőén, hogy az újság
írók se ismerték föl: A pör Petőfi körül forog. 

1. 
A szegedi kir. ügyészségtől 

Községi Elöljáróságnak 
D o b o z 

Hivatalból tett feljelentése folytán Jámbor Imre és özv. Sarkadi Istvánné dobozi lako
sok ellen a panaszolt és az 1921. évi III. te. 5. §. 1. bekezdésében4 meghatározott vétség miatt 
az 1896. évi XXXIII. t. с 14. §-a értelmében a 

n y o m o z á s t e l r e n d e l e m 
és egyben megkeresem, hogy a nyomozást a m. kir. Belügyminiszter Űr 130 000. B., 16. 1890. 
szám alatt kiadott Utasítás 3., 12., 40., 4L, 46., 47. és 57. §-ai értelmében teljesíteni, gyanú
sított erkölcsi és vagyoni bizonyítványát beszerezni szíveskedjék. A vagyoni bizonyítványban 
a gyanúsított rendes keresete is feltüntetendő.5 

Ezen határozat az iratokhoz csatolandó és az iratok iratjegyzékbe foglalandók. 
1 Ma a Szegedi Állami Levéltár őrizetében vannak s az alábbi jelzet mellett találhatók: Szegedi Állam

ügyészség iratai IV. 4162/1932. a Az eset iratainak értékesebb részét (a tárgyalás jegyzőkönyvét, a bizonyítékként lefoglalt jegyzet
füzetet, amely más versekkel együtt a perbefogott Dicsőséges nagyurakat is tartalmazta) a volt szegedi törvény
szék iratai között hiába kerestük. A megyei bíróság mai irattárosának tájékoztatása és más ügyek kapcsán 
szerzett tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a szovjet csapatok közeledésekor, 1944 őszén, a törvény
szék politikai ügyeket tartalmazó aktáit ki kellett emelni s azokat Szegedről Sárbogárdra szállították. Onnan 
nem kerültek vissza többé, minden valószínűség szerint megsemmisültek. 

3 Petőfi Sándor költeményei III. k. Bp. 1951. Akadémiai Kiadó. 35-37. 4 A hivatkozott törvényhely szövege: „Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos fel
forgatását vagy megsemmisítését, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos 
úton való létesítését követeli, erre izgat, vagy mást felhív, vétséget követ el, és három évig terjedhető fog
házzal büntetendő." (Az 1921. évi törvények gyűjteménye. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium Bp. 1922. 

s A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a dobozi elöljáróság és a dobozi csendőrőrs által kiállított 
erkölcsi bizonyítványok szerint Sarkadiné „nem megbízható", Jámbor Imre pedig „megbízhatatlan" volt. 
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Megállapítandó, szóról szóra a „Dicsőséges nagy urak" című versnek szószerinti szövege, 
annak szerzője, keletkezésének ideje. 

Kihallgatandók terheltek a vádra és a védekezésre, tisztázandó az, hogy özv. Sarkadi 
Istvánné kitől és mily körülmények között sajátította el ezt a verset, hol és kinek a jelenlétében 
szavalta el, illetve mondta tollba Jámbor Imrének. 

A netaláni nyomtatott szöveg szintén beszerzendő. 
A nyomozás soronkívül lefolytatandó. 

Szeged, 1932. évi VIII. 3. 

2-
Méltóságos kir. Főügyész Úrnak 

S z e g e d 
Tisztelettel jelentem, hogy a dobozi m. kir. csendőrörs feljelentéséből megállapítható, 

hogy Jámbor Imre Dobozon 1932 május havában ceruzával leírta az özv. Sarkadi Istvánné 
által elszavalt „Dicsőséges nagy urak" kezdetű verset, majd ezt ő maga is a felesége előtt 
felolvasta, ezenkívül özv. Sarkadi Istvánné többek jelenlétében szintén elszavalta. 

A vers jelenleg rendelkezésre álló tartalmából arra vonható következtetés, hogy abban 
felhívás foglaltatik a milliókhoz, hogy azok fogjanak ásót, kapát, vasvillát, az urakat dobják a 
szemétre, hogy ott a kutyák egyék meg, és pediglen azért, mert a szegény népet nem vették 
be az emberek sorába, noha kérték, és mert ezt nem tették meg, egy új divatú nyakkendő készül 
jó szorosan a nyakukra. 

Minthogy a vers tartalmából az állam törvényes rendjének felforgatására és a munkás 
osztály kizárólagos részesítésére irányuló törekvésre vonható következtetés, terheltek ellen— 
-a nyomozást elrendeltem, azt a dobozi községi elöljáróság foganatosítja. 

Kmft. 
Laky dr. Kalmár 

3. 

19321/1932. kü. szám. A szegedi kir. ügyészségtől. 
Kir. törvényszék főtárgyalási Tanácsa Elnökének! 

S z e g e d 

A.), alatti nyomozati iratokat a következő 
v á d i r a t 

•mellett küldöm meg. 
Szabadlábon levő özv. Sarkadi Istvánné szül. Szabó Mária tótbánhegyesi születésű, 

dobozi lakos, 47 éves, ref. vallású, vagyontalan, írni-olvasni tudó, büntetlen előéletű terhelt 
kétrendbeli; 

Jámbor Imre dobozi születésű és lakos, 37 éves, rkat., a gyulai kir. törvényszék B. 
29421/1922. számú ítéletével, hatósági közeg elleni erőszak vétsége miatt, egy hónapi fogházzal 
büntetett terheltet egy rendbeli, az 1921. évi III. te. 5. §-ának 1. bekezdésébe ütköző, az állam 
és társadalom törvényes rendje elleni izgatás vétsége miatt azzal vádolom, hogy özv. Sarkadi 
Istvánné terhelt Dobozon, 1932 május havában, egy napon azon cselekménye által, hogy Jám
bor Imre előtt elmondotta a „Dicsőséges nagy urak" kezdetű, következő szövegű 

Dicsőséges nagyurak, hát hogy vagytok? 
Ugye viszket egy kicsit a nyakatok 
Űj divatos nyakravaló készül most, 
Számotokra, nem cifra de jó szoros. 

Tudjátok-e mennyit kértünk titeket? 
Hogy irántunk emberiek legyetek! 
Vegyetek be az emberek sorába, 
Rimánkodott a szegénynép hiába. 

Állatoknak tartottátok a népet 
Hátha állat most rohan tinéktek. 
Ha megrohan mint vadállat bennetek 
Körmét, fogát véretekkel festi meg. 
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Ki a síkra a kunyhóból milHÖK 
Kapát ásót és vasvillát fogjatok. 
Fogjátok meg, dobjátok a szemétre 
Ott egyék meg a sok kutyák ebédre. 

verset, amihez azt a megjegyzést is fűzte, hogy már 1906. évben volt Dobozon a szocialistáknak 
dalárdája, akkor is tanítottak dalokat, még Kádár Lajos külön nótát is írt (t.i. az említett 
szövegűt), mégsem értek el semmit; 

ezt követőleg 1932 június havában egy napon a maksári határrészen levő tengeri 
földön munka közben, társai, Gál Mihályné Szél Zsófia és F. Szabó Lajos előtt szintén elmon
dotta a „Dicsőséges nagy urak" kezdetű, említett verset, — az állam és társadalom törvényes 
rendjének erőszakos felforgatására és megsemmisítésére izgatott. 

Jámbor Imre terhelt pedig azon cselekménye által, hogy a fenti esetet követőleg az általa 
leírt verset Jámbor Imréné előtt felolvasta, az állam és társadalom törvényes rendjének erősza
kos felforgatására és megsemmisítésére izgatott. 

Főtárgyalásra a szegedi kir. törvényszék, mint büntető bíróság illetékes. Az idézendők 
jegyzékét vádiratom végén közlöm. 

Indokok: 
Terheltek beismerésével, valamint a kihallgatandó tanúk vallomásaival a fenti tényál

lásban leírt cselekmények elkövetése bizonyítható. 
Minthogy a „Dicsőséges nagy urak" kezdetű vers szövegében olyan kitételek foglaltat

nak, melyek alkalmasak arra, hogy a hallgatókat az állam és társadalom törvényes rendjének 
erőszakos felforgatására és megsemmisítésére, a munkás osztály kizárólagos uralmának erősza
kos létesítésére izgassa, a körülírt vétségek megállapíthatók, ezért a terheltek elleni vádemelés 
indokolt. 

Szeged, 1932. aug. 29. 
(Két olvashatatlan kézjegy) 

Idézendők: 
1. Özv. Sarkadi Istvánné szül. Szabó Mária terhelt, Újtelep 71. 
2. Jámbor Imre terhelt, Újtelep 131. 
3. Jámbor Imréné szül. Rácz Mária tanú, Újtelep 131. 
4. Gál Mihályné szül. Óré Zsófia tanú, Újtelep 22. 

7—4. Doboz. 

4. 

A szegedi kir. törvényszéktől 
B. 6237/2. szám. 

1932. 

A MAGYAR SZENT KORONA NEVÉBEN! 

A szegedi kir. törvényszék, mint büntető bíróság állam és társadalom törvényes rendje 
elleni izgatás vétsége miatt özv. Sarkadi Istvánné sz. Szabó Mária és Jámbor Imre ellen megtar
tott nyilvános főtárgyalás alapján meghozta a következő. 

í t é l e t e t : 
I. özv. Sarkadi Istvánné sz. Szabó Mária vádlott, 47 éves, ref. vallású, tótbánhegyesi 

szül., dobozi (Újtelep 71) lakos, magyar állampolgár, háztartásbeli, özvegy, 2 gyermek gondo
zója, ír-olvas, csekély vagyona van, bűnös két rendbeli, 

II. Jámbor Imre vádlott, 37 éves, rk. vallású, dobozi születésű és (Újtelep 131) lakos, 
magyar állampolgár, gabonakereskedő (kofa), nős, 1 gyermek apja, katona volt, ír-olvas, 
csekély vagyona van, bűnös egy rendbeli, az 1921. év III. te. 5. §.1. bek-be ütköző, az állam és 
társadalom törvényes rendje elleni izgatás vétségében. 

A kir. törvényszék ezért I. özv. Sarkadi Istvánné sz. Szabó Mária vádlottat az 1921: 
III. te. 5. §-ának 1. bk. és 9. §-a alapján a Btk. 96. és 97. §-ok felhívásával összbüntetésként 
14 (tizennégy) napi fogházra mint főbüntetésre, továbbá 1 évi hivatalvesztésre és politikai jogai 
gyakorlatának ugyanilyen tartamú felfüggesztésére, mint mellékbüntetésre ítéli. 

II. Jámbor Imre vádlottat az 1921: III. te. 5. §. 1. bek. és 9. §-a alapján 8 (nyolc) napi 
fogházra, mint főbüntetésre, továbbá 1 évi hivatalvesztésre és politikai jogai gyakorlatának
ugyanilyen tartamú felfüggesztésére, mint mellékbüntetésre ítéli. 
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A szabadságvesztés büntetést megkezdésének napjától, a hivatalvesztést és a politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztését a szabadságvesztés büntetésnek vagy a szabadságvesztés 
büntetés elévülésének befejezésétől, a büntetés felfüggesztése esetében a felfüggesztő ítélet 
jogerőre emelkedésének napjától kell számítani. 

A vádlottak a Bp. 480. és 481. §-a értelmében kötelesek az eddig felmerült bűnügyi költ
ség fejében 10 P. 20 fillért egyetemlegesen, az ezután felmerülő bűnügyi költségeket pedig^ 
külön-külön az államkincstárnak megtéríteni. 

I n d о к о Iá s :. 
A kir. törvényszék vádlottak beismerő és egymást kölcsönösen terhelő vallomása, a 

a bűnügyhöz csatolt feljegyzési könyvecske és Gál Mihályné sz. Óré Zsófia tanú vallomása 
alapján a következő tényállást állapította meg: 

özv. Sarkadi Istvánné vádlott Dobozon 1932 május havában elmondta illetve tollba 
mondta Jámbor Imre vádlottnak a következő verset: 

„Dicsőséges Nagyurak J Dicsőséges Nagyurak! Hát hogy vagytok? Ugye viszket egy 
kicsit a nyakatok? Űj divatos nyakravaló készül most, Számotokra nem cifra, de jó szoros. 
Tudjátok-e mennyit kértünk titeket? Hogy irántunk emberiek legyetek! Vegyetek be az embe
rek sorába, Rimánkodott a szegény nép hiába. Állatoknak tartottátok, a népet, Hát ha állat, 
most rohan.tinéktek. Ha megrohan mint vadállat benneteket, körmét, fogát véretekkel festi 
meg. Ki a síkra a kunyhókból milliók, kapát ásót és vasvillát fogjatok, Fogjátok meg, dobjátok 
a szemétre, ott egyék meg ások kutyák ebédre". A vershez azt a megjegyzést fűzte özv. Sarkadi 
Istvánné vádlott Jámbor Imre előtt, hogy hiába írták ezt a verset és hiába tanítottak a szocia
listák még 1906-ban dalokat, mégsem értek el semmit. 1932 júniusban özv. Sarkadi Istvánné 
vádlott a fenti verset mezei munka közben Gál Mihályné és F. Szabó Lajos munkástársai 
előtt újból elmondta. 

Jámbor Imre ugyancsak Dobozon, 1932 május havában a fenti verset leírta és azt fele
sége előtt felolvasta. 

Jámbor Imre vádlott a vád tárgyává tett bűncselekményben való bűnösségét beismerte. 
A bűnösségét tagadó özv. Sarkadi Istvánné vádlott ténybeli beismerésben volt. Mint a fenti 
tényállásból kitűnik, az ott írt vers tartalma kétségtelenül a mai állami és társadalmi rend, 
különösen az úri osztály elleni gyűlölet felkeltésére alkalmas, és ezt a vádlottak is tudják, tehát 
a kérdéses vers más előtt elmondásával az a szándékuk nyilvánvaló, hogy az állam és társada
lom törvényes rendje ellen izgassanak, a bíróság a vádlottak bűnösségét a vád szerint állapí
totta meg. 

A büntetés kiszabásánál mindkét vádlottnál enyhítő körülménynek vette beismerésü
ket és családos állapotukat. Jámbor Imre vádlottnál súlyosító körülményt képez büntetett 
előélete, özv. Sarkadi Istvánné vádlottal szemben súlyosító körülmény nem merült fel. 

Az ítélet egyéb rendelkezése a felhívott törvényhelyeken alapul. 

Szeged, 1932. évi november hó 28 napján. 
Vild Károly sk. kir. törvényszéki tanácselnök, mint elnök 
dr. Molnár József sk. kir. törvényszéki bíró, mint előadó. 

A kiadmány hiteléül: 
Olvashatatlan aláírás törvényszéki díjnok. 
Ez a határozat jogerős és végrehajtható.* 

Szeged, 1932. november hó 28. 
Dr. Konczvald Endre 

a szegedi kir. törvényszék elnöke 

5. 

E g y v e r s é r t 2 2 napi fogház. 
(A Délmagyarország munkatársától). Hétfőn délelőtt két vádlott állott a szegedi törvény

szék Vild-tanácsa elé, az állam és társadalom törvényes rendje elleni izgatással vádolva. Az első
rendű vádlott egy idős parasztasszony: özv. Sarkadi Istvánné, a másodrendű vádlott Jámbor 
Imre búzakereskedő volt. Az asszonyt azzal vádolta az ügyészség, hogy májusban elszavalta a 
kereskedőnek a „Dicsőséges nagy urak" című verset, mely arról szól, hogy az úriosztály nem 
törődik a szegényekkel. Egy hónappal később ugyanezt a verset elénekelte a mezőn dolgozó 
napszámosasszonyoknak is. A kereskedőnek a vers megtetszett, lediktáltatta magának az 
asszonnyal és a verset azután odahaza felolvasta feleségének. • 

6 A kiszabott büntetést 1933. januárjában mindkét elítélt letöltötte a gyulai fogházban. 
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— Bűnösnek érzi-e magát? — kérdezte az asszonytól az elnök. 
— Nem érzem magam bűnösnek — válaszolta Sarkadiné. Az igaz, hogy a verset mindkét 

helyen elszavaltam. 
— Hát olyan szépnek találta ezt a verset, hogy szavalgatta? — kérdezte ezután az elnök. 
— Úgy volt a dolog, hogy Jámbor azt kérdezte, miért nem lépek be a pártszervezetbe. 

Erre válaszoltam, hogy nem ér az semmit, mert már 1906-ban is volt egy mozgalom, az se 
vezetett eredményre. Abban az időben szavalták ezt a verset is és én leánykoromból emlékez
tem reá . . . 

Kihallgatták Jámbor Imrét is, aki azzal védekezett, nem tudta, hogy a vers törvénybe 
ütközik. Felolvasta a verset feleségének, de az nem értette meg. 

A bíróság mindkét vádlottat bűnösnek mondotta ki, és az asszonyt 14 napi, a férfit 8 
napi fogházra ítélte.7 

6. 

Izgatást bünperek a törvényszéken 

(Saját tudósítónktól.) Két izgatási bűnpert tárgyalt hétfőn délelőtt a büntetőtörvény
szék Gömöry tanácsa. 

Jámbor Imre és özv. Sarkadi Istvánná dobozi napszámosok azzal követték el az izgatást, 
hogy mindketten elszavalták a „Dicsőséges nagy urak" című verset. A vers osztályellenes izga
tást tartalmaz. 

A bíróság özv. Sarkadinét 14 napi, Jámbor Imrét 8 napi fogházra ítélte.8 

Áfra János 

MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ SZÍNPADI MŰVE 

Móricz Zsigmond első színpadi kísérletéről, a Tasziló, az aranyos című vidám operettről, 
keveset tud az irodalomtörténet. Legtöbbet Móricz Miklós foglalkozott testvérbátyja e fiatal
kori művével, de a közelebbi adatok hiányában — ő is csak néhány részletet tud elmondani 
róla.1 

Bizonyos, hogy nem volt maradandó értékű remekmű a „Tasziló", amelynek szövegét 
csak kis részben, zenéjét egyáltalában nem ismerjük. Még szerény irodalmi mértékkel mérve 
sem lehetett jelentősebb színpadi alkotás Móricz Zsigmondnak ez az első kísérlete. De mivel 
ez volt a nagy író pályakezdésének legelső ilyennemű próbálkozása, a későbbi nagysikerű 
színpadi szerző első színrevitt műve, megérdemli az utókor figyelmét az a kevés is, amit a mű 
keletkezéséről, tartalmáról és egyetlen színpadi előadásáról tudunk. 

Maga Móricz Zsigmond soha, seholsem említi „név szerint" ezt az ifjúkori művét. 
De nyilvánvalóan erről beszél a Vidéki hírek (1917) című elbeszélésének újságíró-hőse, amikor 
ezt mondja: „ . . . Volt egy kedves témája, egy bohózat, ami pénzt hoz, abban olyan ötletek 
voltak, hogy óriási... Látta a vígjátékot, amit megírt, látta az előadást, a pénzt; látta Buda
pestet, ahová nem úgy fog beszökni, mint egy árva kis Garabonciás, hanem úri módon haza
tér. . "2 

Volt idő — jóval később — az író életében, amikor úgy látta, hogy egész tehetségét 
színművek és drámák írására kellene fordítania.3 Kispesti kezdő író korában is ez volt a hite 
és az akarása. Mint költő — a szerkesztők ellenállásán — sorozatosan hajótörést szenvedett. 
Ezért a nyilvánosság felé teljesen felhagyott e kísérletekkel. Már csak önmagának és ifjú szerel
mének, Jankának, írogatott nagy ritkán költeményeket. Egy-két irodalmi tanulmány mellett 

' Délmagyarország 1932. november 29. 4. 
sSzegN 1932. november 29. 3. 
1 MÓRICZ MIKLÓS, Móricz Zsigmond indulása. Bp., 1959. Magvető. 313. s köv. 1. — MÓRICZ VIRÁG 

a (Apám regénye, Bp. I l . bőv . kiad.) nem is említi a színdarabot, NAGY P É T E R marxista-szellemű Móricz-monog-
ráfiája sem. CZINE MIHÁLY csak röviden tesz róla említést. (Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Bp., 1960. 
126-128. ) 

a L. Pesti Hírlap, 1916. okt. 31 . sz. 4. o. Idézi MÓRICZ MIKLÓS id. m. 259. . 
3 L. a Magyarország с napilap 1929. évi 77. sz. 
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az 1901—1902-es években teljes energiáját különböző színművek, operettek és drámák — több
nyire csak torzók, félbehagyott kísérletek, vázlatok — írására szentelte.4 

E korai színmű-terveinek mondanivalóját részben diákkorának emlékeiből, részben 
irodalmi és történelmi olvasmányaiból meríti. „Tasziló" című vidám operettje az első olyan 
s-zínpadi műve, amelyet teljesen befejez, sőt színpadra is vitet, és amelyben az 1900. ősze óta 
ismerd fővárosi, illetve kispesti társadalmi környezete élményvilágából, benyomásaiból, tehát 
a valóságos élet reális megfigyeléséből próbál „önálló" színpadi művet alkotni. 

Valószínű, hogy az író már az 1901. év őszétől kezdve csaknem állandóan Kispesten 
tartózkodott. A kispesti postamesteri hivatalban való segédkezése, a Majthényi— Hildenstab 
család ismeretségi köre, Janka iskolai társasága, a Jótékony Nőegylet és saját baráti környezete 
révén is „benne élt" a kisváros — akkor igen élénken lüktető — társadalmi életében, mint ezt 
A fáklya című regényéből is tudjuk. Volt alkalma bőven megfigyelni, ami körülötte történt. 
A legnagyobb érdeklődéssel kíséri a kisváros színházi és műkedvelői életét, amely ekkor különö
sen eleven-volt.5 

Minden bizonnyal a városban sűrűn rendezett színházi és műkedvelői előadások látoga
tásának is része volt abban, hogy Móricz Zsigmond 1902. február havában Kisújszálláson 
hozzáfogott az akkor még Poddy címmel tervezett vidám operettjének, illetve bohóza tának 
megírásához. A sok félbemaradt kísérlet után ezt már nem hagyja abba. Nagy kedvvel és kitar
tóan dolgozik az operetten s azt mindenképpen be akarja fejezni. Kell a rég várt siker, kellene 
a „bizonyság" Janka felé is, mások irányában is, hogy ő valóban nagyrahivatott író, akire 
nyugodtan bízhatja jövőjét az imádott leány.. . 

Ezen az operetten dolgozik a fiatal író Kispesten 1902., március végén is. Űjra, meg 
tijra előveszi a kéziratot, s mert nincs megelégedve a librettóval, állandóan formálja, alakít
gatja. Májusban — megint Kisújszálláson — új jelenetekkel, új változatokkal egészíti ki. 
Munkanaplója szerint júliusban készen van az operett I. felvonása, a további két felvonást 
is hamarosan befejezi. A kéziratot többször is bemutatja Szentgyörgyi Györe Károlynak, 
a kisújszállási gimnázium zenetanárának, aki — nyilván zenei szempontból — maga is javítá
sokat tesz rajta. A szerző augusztus 2-án azt írja Györe Károlynak, hogy „A javításba bele
egyezem", — ami nyilván az utolsó simításokra vonatkozott. 

Ismeretes, hogy az író 1902. őszén — mint „IV. éves tanárjelölt" — rövid ideig Kisúj
szálláson helyettes tanár volt. (Ekkor adták elő tanítványai a városi színházban „Kossuth 
Lajos 1848-ban"с ifjúsági színdarabját.) Lejárván itteni megbízatása, november elején vissza
siet Kispestre. Várja új állása: díjnok lesz a Központi Statisztikai Hivatalban. De várja — ami 
számára pillanatnyilag sokkal f ontosabb — első színpadi művének, vidám operettjének kispesti 
bemutatója is. 

Az óbudai színtársulat, amely Móricz Zsigmond víg operettjét bemutatta, 1902. 
október 18-án érkezett Kispestre. Ezúttal „soron kívül" jött, mert a Kisfaludy Színház reno
válása miatt saját otthonában egy ideig nem tarthato'tt előadásokat. így a társulat néhány hétre 
„kénytelen-kelletlen" Kispesten ütötte fel sátorfáját, annak ellenére, hogy egy másik társulat 

4 A szétszórt adatok rendezése után megállapítható, hogy az író az 1901 —1902-es években a követ
kező színmű-tervekkel foglalkozott: 

1. Réjja —Réja. Idillikus játék. (1901. elején.) 
2. Tanulmány a Zsibogóban. Kispest, 1901. nyarán. 
3. Hári bá' az Iliászban. 1901. nov. 
4. A legátus. Három felv. operett-terv. 1901. őszén. 
5. Dózsa György. Pár lapos vázlat. 1901. őszén. 
6. A kérők. „Kisfaludy Károly u tán" . Három felv. operett terve. 
7. Csák Máté, 2 részben. Vázlat. 1902. május. 
8. Ágó és Teudelinda. Romantikus verses történet. 
9. Kossuth Lajos 1848-ban. nov. 1902. 
Ezekhez sorolható még 
10. A gimnazista korában írott Sertorius. Verses dráma. 

5 A főváros tőszomszédságában rohamosan benépesülő Kispest a század elején abban a szerencsés 
és kivételes helyzetben volt, hogy 600 személyt befogadó önálló kőszínházzal rendelkezett, amelyet 1894. 
aug. 27-én nyitottak meg. Ez a Bódy János-féle színház az Üllői út és az Árpád utca sarkán állott. Évtizedeken 
•át valóságos központja volt a község társasági és kulturális, sőt politikai életének'is. 

Az évente 6—8 héten á t i t t szereplő, turnézó hivatásos színtársulatok előadásain kívül i t t t a r to t ták az 
1898-ban alakult Kispesti Műkedvelő Kör előadásait, az egymást követő farsangi bálokat, az akkor még nagy
ban divatozó vidám szüreti mulatságokat, a Jótékony Nőegylet műsoros estjeit, a polgári és a munkás dalkör 
hangversenyeit, dalosünnepélyeit, a polgári leányiskola ifjúsági előadásait, sőt az akkoriban szervezkedni 
kezdő ipari munkásság különféle ünnepségeit, népgyűléseit is. Ez a színházépület volt abban az időben Kispest 
legnagyobb befogadóképességű zárt terme. 

A színházi és műkedvelői előadásokon kívül a különböző hangulatos, vidám mulatságoknak, farsangi 
tréfás felvonulásoknak, báloknak, szüreti ünnepélyeknek is tanúja volt — tanúja lehetett — a fiatal Móricz 
Zsigmond. Az 1902. év elején is szinte minden vasárnapra ju to t t egy-egy műkedvelői előadás a Kispesti Szín
házban. Az előadások után az ülőhelyeket kihordták a teremből és aztán „kivilágos kivirradtig" t a r to t t 
a tánc. 
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alig két hónapja hagyta el — csalódott reményekkel — a várost. Az új igazgató október 19-én,. 
vasárnap este, Gerő Károly „Próbaházasság" című énekes vígjátékával kezdte meg az előadá
sokat. 

Az 1902. okt. 31-i előadás előtt kiadott színházi plakát közli először a nyilvánossággal,, 
hogy a színtársulatnál rendkívüli előkészületben van a Taszilló, az aranyos című kitűnő bohózat 
helybeli szerzőtől. Ezt az előzetes jelentést ettől kezdve naponta lehetett olvasni a színlapok 
alján, így a november 2., 3., 5. és 6-i színlapon is. 

A „helybeli szerző" darabjának bemutatásáról a Kispest-Szentlőrinczi Friss Újság 
1902. november 2-i száma is megemlékezett. Első ízben ekkor írja meg a lap, hogy — miközben 
Kőrösy Bertalan társulata készül Paul M. és Pottier, Trilby című színműve előadására — helyi 
terméket is színre akar hozni, a darab írója azonban névtelen kíván maradni. 

A megelőző sok sikertelen kísérlet, főleg verseinek sorozatos visszautasítása miatt 
a fiatal szerző eleinte nem merte vállalni eme első színpadi műve nyilvános előadásának „ódi
umát". Félt az újabb sikertelenségtől — minél erősebben kívánta, ostromolta a sikert, annál-
inkább —, félt a bukástól, a nevetségessé-válástól, tehetségtelensége nyilvánosságra kerülé
sétől.6 De hát a dolog mégse maradhatott sokáig titokban. 

Egyelőre nem tudjuk pontosan, mi módon jutott kapcsolatba a fiatal szerző a Kőrösy-
féle színtársulattal és hogyan tudta keresztülvinni vidám operettjének színpadra-vitelét. 
Nem tudjuk azt sem, mi vezette a színházigazgatót, amikor a teljesen ismeretlen — s ráadásul 
még a névtelenséghez is ragaszkodó — fiatal szerző ,helyi termékét' műsorra tűzte. 

Más vidéki városokhoz hasonlóan Kispesten is szokásban volt, hogy a turnézó színtár
sulatok a rendes repertoire-darabokon kívül a szezon vége felé egy-egy helybeli szerző darabját 
is bemutatták a közönségnek. Ezek a „helyi szerzők" Kispesten is jól ismert személyiségek,, 
régen megtelepedett „közszeretetben álló" polgárok voltak, akik közé azonban abban az idő
ben még semmiképpen sem lehetett Móricz Zsigmondot sorolni. 

Vajon valóban „kitűnő bohózat"-nak találta-e'a színigazgató a művet, ahogy a szín
lapokon hirdette, vagy csak némi anyagi többleteredményt remélt a helybeli mű színrehozata
lától — egyelőre eldöntetlen kérdés. 

Maga Móricz Zsigmond nem adhatta az igazgató kezébe a darab kéziratát, mert abban 
az időben, amikor a színtársulat Kispestre érkezett, a szerző — mint említettük — még Kisúj
szálláson.segédtanárkodott és szinte csak közvetlenül a bemutató előtt érkezett meg Kispestre. 

Minden bizonnyal igaza van Móricz Miklósnak, amikor azt írja (id. m. 314. 1.), hogy 
a Majthényi—Hildenstab-gyerekek nagybátyja, Klára néni testvére, Szombatfalvy Albert 
hozta kapcsolatba a színtársulattal Móricz Zsigmondot. Ő lehetett az a jóakaratú pártfogó,, 
illetve támogató, aki a fiatal szerző kéziratát a színtársulat egyik tagjának, Deák Gyulának 
átadta és elfogadásra ajánlotta.7 

A Kispest-Szentlőrinczi Friss Űjság egyik karcolatából arra kell ugyanis következ
tetni, hogy a színtársulat népszerű komikusa, Deák Gyula volt az, aki az operettet elsőnek 
olvasta és az igazgatónak előadásra ajánlotta. Ez a kis karcolat elmondja, hogy Raupach, 
Molnár és gyermeke című darabjának október 31-i előadása után a színészek a kispesti színházi 
vendéglőben reggelig mulatva „kalap alatt virradtak meg". Közöttük volt — mindvégig 
józanul — Deák'Gyula, a népszerű komikus és dalénekes is, aki — mint a lap írja — „Deák 
létére igazgatói aspirációkat táplál önmagában, közben pedig titkos színműírókat födözget 
fel Kispesten. . ,"8 

November 6-án a helybeli Friss Űjság színházi rovata „Premier Kispesten" című híré
ben már megírja, hogy szombaton, november 8-án, este a „Tassiló, az aranyozó" (így!) című 
énekes bohózatot adják elő a színházban. Az új darab szerzője — folytatja a lap — kispesti 
lakos, Móricz Zsigmond tanárjelölt. Ez alkalommal említi meg legelőször a lap — két nappal 
a bemutató előtt — a szerző nevét, akit — eszerint — mégis sikerült rávenni inkognitójának 
feladására. Megírta a lap, hogy a címszerepet a közkedvelt komikus, Deák Gyula játssza, majd 
felsorolja a főbb szerepeket játszó többi színészeket is. 

• Ezt a nyilvánosságtól rettegő kezdő Írói lelkiállapotát egy 30 évvel később írott elbeszélésében („Az : 
ügyvéd") így ábrázolja Móricz Zsigmond: 

„ . . .Már megjelent egy versem, amit a szerkesztő azért adott ki, hogy nyomtatásban jobban lássam, . 
milyen gyenge . . . Ezt a . . . verset, mint bűnjelet (szégyenbélyeget, A. J.) viseltem s csak annyi vígasztalt, 
hogy nem volt aláírva a teljes nevem, csak a kezdőbetűk: talán az egész világ mégse vette tudomásul, hogy 
mennyire rossz vagyok költőnek . . . " (Idézi Kiss TAMÁS, M. ZS. ifjúsága. A kisújszállási évek с írásában, ItK 
1954. 184.—) Móricz Miklós is mégírja (i. m. 313.), hogy a kispesti bemutató előtt (vagy alatt) „a szerző a 
mezőn száguldott rettenetes szégyenben és önvádban és elkeseredetten amiatt, hogy neki még ez után is talál
koznia kell emberekkel". 7 Abban viszont téved Móricz Miklós, hogy a színmű bemutatását 1903. nyarára teszi és Miklósi 
Ödön,színtársulatának tulajdonítja. (Uo. 314.) 

* L. A helyi Friss Újság 1902. nov. 2.-i sz. az Innen-onnan rovatban a „Kalap alatt . . . " c. karcolatot». 
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A következő napon, november 7-én, a lap „Taszilló, az aranyos" — most már helyesen 
címzett — hírében újból közli, hogy „szombaton (nov. 8.) premier lesz" a színházban. „Mint 
már megírtuk, Moricc (így!) Zsigmondnak, a nagytehetségű írónak első színpadi termékét 
adják. A Taszilló (így!) című kitűnő énekes bohózat címszerepét Deák Gyula játssza." 

Az előadás előtti napon — az új darab próbája és színpadi előkészítése miatt — nem 
tartottak előadást a színházban. Az előadás napján, nov. 8-án, a Friss Újság — kiemelt garmond 
betűszedéssel— ismétf elkesen hirdeti a darabot: 

„Tasziló, az aranyos. E címmel érdekes bohózatot írt Móricz Zsigmond tanárjelölt,1 

kispesti lakos. A talentumos fiatal írónak, kinek a fővárosi és a vidéki lapokban sok szép írása 
látott napvilágot, ez az első színdarabja. 

Kőrösy igazgató egész amerikai módra intézi a darab sorsát — folytatja a tudósítás. 
Az alábbi nyomtatott hirdetéssel reklamírozza azt: Vigyázz ! Vigyázz ! A Kispesti Színházban 
szombaton, f. hó 8-án adatik itt először Tasziló, az aranyos. Bohózat 3 felvonásban. írta 
Móricz Zsigmond helybeli lakos".9 

Ekkor már az utcán volt a nyolcad-íves formában nyomott színházi plakát is a mellékelt 
fényképmásolaton látható szöveggel.10 

A vidám operett librettóját és zeneszámainak kottáit nem ismerjük. Ezek nyomtalanul 
eltűntek, vagy még lappanganak valahol. A szövegből, a darab meséjéből csak annyit ismerünk, 
amennyit Móricz Miklós közölt bátyja fennmaradt kézirat-töredékei alapján (L. id. mű 314— 
318.), illetve amennyit a feltalált színlap szövegéből és szereposztásából következtethetünk.11 

Azt például, hogy a lányok zárdában nevelkedtek, abból sejthetjük, hogy a színlapon 
is jelzett énekszámok közül kettő a lányok zárdai nevelésével kapcsolatos. Egyiket az ügyvédek 
Ella nevű leánya énekli, a másikat, a „Zárda kuplé"-t, aTaszilót játszó Deák Gyula. De a szín
lapon közölt négy énekszámon kívül még több más betétdal, kettős (duo) is lehetett a darab
ban. Aranka, a rokon árvalány is énekel egyet, a „Jár a modern lány iskolába, De szívesebben 
zsúrra, bálba.. ." kezdetűt. (L. Móricz M. id. m. 317.) 

A darabnak mindössze 10 szereplője volt (a társulatnak ebben a szezonban 50—60 
tagja is volt.) Tíznél több szereplőt még nem tudott a színpadon foglalkoztatni, szerephez 
juttatni, jellemezni a kezdő színműíró Móricz Zsigmond. A férjhezmenési bonyodalom a három 
leány és a három fiú között játszódik a szülők asszisztálása mellett. Mint a klasszikus drámák
ban és vígjátékokban, vagy a középkori iskoladrámákban: éppen csak a „kiosztott" mondani
valókhoz szükséges szereplők jelennek meg a színpadon, epizódszereplők, vagy népesebb 
csoportok nélkül. 

A felvetett probléma is egyszerű: a férjhezmenés, a férjfogás módja és lehetősége a 
korabeli városi polgári (értelmiségi) osztályban. Ügyvéd, orvos, számtanácsos, miniszteri 
fogalmazók a darab szereplői az eladó lányokon kívül. Mindnyájan abból a kisvárosi és fővárosi 
társaságból valók, amelyet akkor már mintegy két év óta közelebbről is volt alkalma meg
figyelni és megismerni a fiatal színpadi szerzőnek, amelynek környezetében ebben az időben 
maga is élt. Későbbi színpadi műveiben és nagysikerű regényeiben még sokszor találkozunk 
majd ezzel a társadalmi réteggel, illetve ennek egyes képviselőivel, amelynek színpadi ábrázo
lását ezúttal kísérli meg legelőször, bár egyelőre kevés sikerrel.12 

* Érdekes, hogy még 21 évvel később is — már a nagy színpadi és írói sikerek után — a Móricz Zsig
mond „helyi szerző"-ségével igyekezett egy vándor-színtársulat igazgatója Leányfalun a Sári bíró előadására 
közönséget gyűjteni. 

A Pesti Napló 1924. jan. 20-i számában (&. 1.) megjelent Tarka krónika rovatban '„A helyi szerző" 
cím alatt olvashatjuk a következő karcolatot: 

„Móricz Zsigmond hosszú idő óta Leányfalun szokott nyaralni családjával e g y ü t t . . . . Nyáron . . . 
vándorszíntársulat is megfordul a községben. A legnépszerűbb műveket adja elő meglepően olcsó helyárak 
m e l l e t t . . . A tavalyi (1923.) szezonban is egy teljes hétig vendégszerepelt a társulat. Előadta a legkiválóbb 
műveket és búcsúzóul a következő plakátot ragasztotta ki: „Ma búcsúelőadási Színre kerül e g y h e l y i 
s z e r z ő darabja, a Sári bíró. I r ta Móricz Zsigmond leányfalui villatulajdonos". 

10 Az egykorú színlapok eredeti példányait 1. a Magyar Nemzeti Múzeum, ill. az országos Széchenyi 
Könyvtár Színháztörténeti Osztályának plakátgyűjteményében. Ugyanitt — a Kisnyomtatvány Osztályon — 
őrzik az egykori Kispesti Színházról készült képeslevelezőlapot is. 

11 A Móricz Miklós könyvében közölt 6. és 7. jelenet arról szól, hogy váratlanul betoppan az ügyvé
dek lakásába Tasziló, az „aranyos ifjú". A meglepődött ügyvéd kérdésére eldanolja, hogy ő az aranyos Tasziló, 
aki az eladó lányok szívébe akar fészkelni, szerelmet kelteni. A három leány kacagva utasítja vissza a „csoda
bogárt", aki „ideálnak szörnyű but i" , „vénlányoknak jó lesz férjnek" és kórusban zengik feléje a papa tömör 
véleményét: „Lipótmezőn van számos zárka —, Hogy' le nem csukják egy kicsit!" Tasziló hebegve és zavaro
dottan fut egyik lánytól a másikig „pártfogásért", de a papánál „szakad a türelem húrja s Harcz a fickót 
kirúgja". 

12 Nem egészen egy évvel később, 1903. szeptemberében már„Gyárnép" címmel ír (vagy tervez) színda
rabot ugyanitt , Kispesten. Akkorra m á r a helybeli ipari proletariátus életét is annyira megismerte, hogy azt is 
megpróbálta színpadra vinni. (L. erről a darabjáról MÓRICZ MIKLÓS i. m. 318—320.) 

Érdekes, hogy ekkor még — népköltési gyűjtőútjai, falusi, vidéki barangolásai előtt — meg sem kísérli 
a magyar parasztság életét „dramatizálni", mert Kispesten csak gyári munkásokat és „amerikássá vá l t " 
parasztokat ismert: Ezeket meg is írta egy-egy versében. Hét évnek kell még elmúlnia ahhoz — közben renge
teget kell járnia a falvak útjait, ismerkedni a falvak népével — hogy a Sári bíróval színpadra tudja vinni az 
,igazi népéletet". 
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A színpadra állított szereplők közül csak a bolondoskedvű Taszilónak nincs foglalkozása. 
Ő nyilván csak vidám dalaival, ellenállhatatlan humorával, víg kedélyével, táncos bolondozá-
saival — no, meg a pénzével akart szívet hódítani, az eladó lányok szívében „fészket rakni". 

A fiatal Móricz Zsigmond addigi — sok szenvedéssel, keserűséggel, küzdéssel és csaló
dással teli — életének ismeretében nem nehéz elképzelnünk, milyen lelki átalakuláson kellett 
neki átmennie ezekben a vidám kispesti években ahhoz, hogy ezt a csupa jókedvtől sugárzó 
és másokat is jókedvre derítő figurát megalkossa és színpadra vigye. „Tasziló alakja az ő kezé
ben már ugyanaz a figura, amivé később a közhumor kifejlesztette: az önkénytelen humor hőse, 
aki mindig habozás nélkül vállalja annak a szerepét, akin nevetni lehet." (Móricz M. id. m. 
316-317.) 

Nem tudjuk, mi szerepe lehetett a darabban ad r . T o k o n y a (vagy Tohonya?) nevű 
orvosnak (med. univ.), vajon nem az ő rokona volt e a színlapon G á z é Taszilónak nevezett 
főhős? S vajon ennek a névnek (festő-névnek) van-e valami kapcsolata a sebkezelésben haszná
latos „gazé" (ejtsd: géz) szóval, ami talán orvostanhallgatóra, vagy orvosgyakornokra utalna. 

Csupa találgatás: mert nem ismerjük az összefüggő mesét, a librettót, a színmű felépí
tését, szerkezetét. A jellemzésből sem többet mint amennyit a megmaradt töredékből kiolvas
hatunk. Illetve ennél mégis valamivel többet. 

A bemutatót követő negyedik napon, nov. 12-én, a helyi lap elég részletesen és meglepő 
melegséggel méltatja a Tasziló premierjét. „A darab kisebb szerkezeti hiányait a szereplők 
ügyes összjátékkal leplezték — írja a névtelen beszámoló (valószínűleg a lap szerkesztője, 
Hegedüs András). — „A szerző jól megrajzolta ugyan a mai társadalom diplomás embereinek 
vergődését, a megélhetéssel szemben, valamint a férjhezmenés kellékeit,'de az ún. „vőlegény
fogásnak" a darabban leírt módja, éppen nem felel meg annak a környezetnek, amelyből a 
darab meséje merítve van. 

Azért Móricz Zsigmondot ez a véleménynyilvánítás n e kedvetlenítse el, — fejeződik 
be a méltatás — í r n i f o g m é g j o b b d a r a b o k a t i s az , aki az aranyos Tasziló 
groteszk alakját megrajzolta." 

Az elismerő méltatás a továbbiak során a színészek játékáról mond véleményt, amiből 
megint sokat megtudunk a darab meséjéből, szereplőinek jelleméből és a szerző mondanivalói
ból is, „Deák Gyula a címszerepben igazán remekelt. A korlátolt elméjű, dúsgazdag, piperkőc 
úrfinak hű fotográfiáját élvezte a közönség" — olvassuk a méltatásban. „Kár, hogy a rég 
ígért kuplék elmaradtak" — teszi hozzá még a beszámoló. Ezen a megjegyzésen kissé csodál
koznunk kell. Hiszen a vidám bohózatnak éppen az énekszámok, a kuplék (és a táncok) voltak 
a legfőbb vonzóértékei. Ezek nélkül maga a játék is sokkal fogyatékosabbá, érdektelenebbé 
vált. De lehet, hogy a kritika n e m a színlapon is jelzett kuplékra céloz. Nem ezekkel maradt 
adós Deák Gyula, hanem más, régebben megígért, betét-szerű kupiészámokkai. Zenekara 
amúgy sem volt a színtársulatnak, csak egy zongora hangjai kísérték a dalokat, a kuplékat, a 
táncszámokat s így különösen fontos volt, hogy az énekes a lehető legjobb szereplést nyújtsa.13 

A többi szereplőkről a következőket írja a beszámoló: „Kőrösy Bertalan — az igazgató— 
a köz- s váltóügyvéd s egy személyben gondokkal terhelt családapa szerepét jól alakította. 
Hevessy Janka és Elefánthy Ilonka kitűnő férjhezmenendő lányok voltak. Az aranyos gyera-
kek, Neményi és Zilahi, miniszteriális fogalmazói mivoltukban semmi kívánni valót nem hagy
tak." 

A színlap szerint Palágyiné Hevessy Janka játszotta az ügyvédházaspár Ella nevű 
leányát. Ő énekelte „A zárda komoly falai közt" kezdetű dalt is. Elefánthy Ilonka Szent 
számtanácsosné Gizi nevű férjhezmenendő leányát alakította, amiből arra is következtethetünk, 
hogy a gazdag, de korlátolt elméjű, piperkőc Tasziló talán az Aranka nevű árvaleány párja 
lett a happy end során. 

A beszámoló semmit sem mond a bemutató közönség-sikeréről, azon az egy megjegyzé
sen kívül, hogy Deák Gyula (Tasziló) hűen jellemző játékát „élvezte a közönség". Később 

13 Néhány héttel később, 1902. december 2-án a társulat — a helybeli műkedvelők közreműködésével — 
Lukácsi Sándor, A vereshajú című népszínművét adta elő a Kispesti Színházban. A közönség akkor tombolva 
ünnepelte a szereplőket, köztük Deák Gyulát is, — ahogy a lap nevezte: „A mi eleven ördögünket", akinek 
azonban — ezt is megírta a helyi lap — „kuplézás közben hamar elfogyott a szuflája". 

Ez a kispesti december 2.-i népszínmű-előadás irodalomtörténeti szempontból azért is érdekes, mert 
20 évvel később (1922) minden bizonnyal itt-szerzett élményei, i t t-gyűjtött megfigyelései alapján írta meg 
Móricz Zsigmond „A kis vereshajú" című kisregényét, amely egy népszínmű-előadás kereteiben a fiatalok 
szerelmi bonyodalmáról szól. Az író e kisregényével emlékezett vissza akkor már hanyatló erejű szerelmük 
régmúltjára, amikor Janka még szép, fiatal és az ifjak által körülrajongott leány volt. L. NAGY P É T E R , MZS. 
Bp., 1953. Művelt Nép, 179. és 193. 

Ugyancsak i t t lá that ta Móricz Zsigmond 1902. november 14-én — 6 nappal a Tasziló bemutatója 
után — Szigeti József, A vén bakancsos és fia, a huszár с színművét (Deák Gyula jutalomjátékaként), amelyet 
14 évvel később Móricz Zsigmond átdolgozásában — 1916. már. 4-én — muta to t t be a Budapesti Népopera. 
L. KOZOCSA SÁNDOR, M. Zs. irodalmi munkássága, Bp. 1952. Művelt Nép kiadó, 28. 
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sem tér már vissza a lap a Tasziló bemutatójára, amelyet csak eme egy alkalommal adtak elő 
a színházban. 

Az egyszeri előadás önmagában még nem jelentett kifejezett bukást, legfeljebb kiemel
kedő sikernek nem mondható. Nagyon ismert és népszerű színdarabnak kellett annak lennie, 
amelyet az akkor még igen vékony réteget alkotó kispesti színházlátogató közönségnek egy-egy 
szezonban kétszer-háromszor is elő lehetett adni. A Bánk bánt, a Rómeó és Júliát, a Bob herce
get, vagy Az ember tragédiáját is csak egyszer adták elő egy-egy szezonban a Kispesti Színház
ban. Itt minden nap mást kellett bemutatni, hogy a közönség érdeklődését — úgy ahogy — 
fenntartsák. 

Hogy ezen a bemutató esten telt ház volt-e vagy sem, nem tudjuk. A derék színigazgató, 
Kőrösy Bertalan, mindenesetre minden tőle telhetőt elkövetett a darab sikere érdekében. 
Már az is érdeméül tudható be, hogy a fiatal „helyi szerzőt" első színpadi munkájával a nyilvá
nossághoz segítette. Az őszi szezon során egyetlen más darabot sem propagált olyan lelkese^ 
mint a Kispesten csak vendégként lakó ismeretlen szerző víg operettjét. Tíz napon át hirdette 
a bemutató előtt a darab színrekerülését, előkészületeit. „Amerikai módra" külön röplapot 
is nyomtatott és terjesztett a városban a darab sikere érdekében. A bemutatót megelőző napon 
nem tartott előadást, csak a darab főpróbájával foglalkoztatta a társulatot. Ő maga is elvállalta 
a darab egyik főszerepének eljátszását. 

A helybeli újság szintén a legmelegebben propagálta a bemutató előtt a darabot, amely
nek sikere — ennyi erkölcsi pártfogáson túl — már csak a színészek jó játékától és — termé
szetesen — magának a darabnak, a darab zenéjének jóságától függött." Nem volt könnyű 
felébreszteni a kispesti közönség érdeklődését egy-egy ismeretlen színmű iránt. A helyi lap 
már a Móricz-bemutatót megelőző héten is többször panaszkodott a közönség nemtörődömsége 
miatt. Sikernek számított, ha félig megtelt a színház. Legtöbbször csak negyedrész-ház volt, 
száz-százhúsz néző jelent meg egy-egy előadáson a közönség pénztelensége miatt. Az ún. 
teltház szinte ismeretlen tétel volt az igazgató számadásában. A népszerű Deák Gyula hat nap
pal később, november 14-én tartott jutalomjátékát is „gyér közönség előtt játszották". 

Hozott-e valami anyagi jövedelmet a szerzőnek a színdarab — halovány erkölcsi 
sikeren kívül — nem tudjuk. De bizonyos, hogy a darab írása és többszöri átdolgozása során 
rengeteget tanult Móricz Zsigmond. Ha most még nem is tudta mindezeket a tapasztalatokat 
gyakorlatilag értékesíteni és felhasználni, a tanulságokat nem felejtette el, aminek bizonyára 
része volt' a nagy író későbbi színpadi sikereiben. 

Móricz Zsigmond ezzel a kispesti bemutatóval került először szemtől-szembe az „ezer
fejű" közönséggel, amelytől mindig félt, szinte rettegett. De végül is ki kellett állania az első 
tűzpróbát. Ki kellett hívnia a sorsot, meg kellett ízlelnie a „nyilvánosság" hatását. Itt látta 
először egy színpadra álmodott művét valóságos élő művészektől előadva. Láthatta, hogyan 
lesz a költői elképzelés „élő valósággá", hogyan hatnak a költő mondanivalói, eszméi, gondola
tai, ötletei, tréfái a kiismerhetetlen közönségre. Mi valósul meg, mi „realizálódik" a színpadi 
játékban a költői elgondolásokból. Mi az, ami hat s ami nem hat a közönségre, hol van a szín
padi siker, vagy hol kell keresni a siker titkát. 

így indult el a későbbi nagy író arra az útra, amely — további nehéz küzdelmek és 
vereségek árán — végül is a legnagyobb sikerek felé vezette. Boldog volt-e ebben a sorsdöntő 
pillanatban — ki tudja? Jóval később — annyi nagy írói és színpadi siker után — így vallott 
Móricz Zsigmond az írói sorsról, az írói hivatásról, az író „földi" jutalmáról: „Másé az élet, 
másé a bőség, másé a csők: miénk a lúdtoll s egy percnyi tömény mámor, amit mi magunk 
töltünk magunknak s felmutatván a Nézők szeme előtt, kiisszuk""—- de mindegy, teszi hozzá 
dacos hittel:' „ írni mindennél jobb!" 

Talán ezt az örömöt érezte akkor is, amikor a Kispesti Színházban első színdarabjának 
bemutatása után a gyéren felcsattanó tapsok között két színésznőtől közrefogva félszegen és 
bátortalanul meghajolt a közönség előtt s magában csak annyit mondott: „Köszönöm, hogy 
meghallgattak." Mert ez volt egész életében kedvenc szavajárása és legnagyobb öröme. 
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