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Tudom, hol kopogok, lépek, 
falak s szürke szivek várnak; 
kósza álmok mégis szépek, 
s kacsintok a napsugárnak: 
nem sirok: ha a ma rossz nap, 
a holnap úgyis csak rosszabb!

Döcögnek a gyermeknapok... 
gyermek vagyok, vagy talán se? 
holnap is csak igy virradok: 
nem lehetek szűz se, lány se, 
nem lehetek anya, asszony, 
csak virág, hogy -  sárba asszon!

Kér az Elet: Istent, álmot, 
tarlott lelkem lopja, tépi; 
de „ad” is, mert ő nem álnok, 
ad a haláltól nem félni: 
dideregni Semmi-vizen, 
jobb, mint élni, hiszem, hiszem!

1936. május 26.

Závada Pál

MILOTA ELŐADÁSAI 
A FŐTÉRRŐL

Kedveseim, hallgatóságom!
Bizony meglehetős az a felelősség, mely ránehezedik a honfoglalások vezéreinek vál
lára, kiknek előbb azt az utat kell megmutatniuk, amely nem csupán a szóvirágos elvi 
sikon visz a kánaáni boldogság felé, hanem igazán végigjárhatóan is éppen oda vezet, 
ahol utóbb aztán ugyancsak őnekik kell kijelölniük az új otthon, a haza vagy a ház 
helyét, végül ott a miheztartás végett le kell verniük a megalapozások sarokpontjainak 
összes cövekét is. Ha e gondok száz rétege közül most a helyes otthonteremtésnek 
csak a csupasz topográfiai dilemmáit vesszük, ez már ömmagában is kacifántos ügy.

Na de kezdjük el!
Füleljetek csak bele, drágáim, ti is a mélységben csörtető múltnak zúgó kagylójába! 

Melyből én negyed évezrednyi távolból is hallom ostorpattogtatását annak a hang
adónak, hivatásból élenjáró iránymutatónak, ki hadak híján nem hadúr, hanem mezei 
gazdák telepesseregének kalauzoló vezére, közügyeik választott bírája. Akit mondjuk
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a valahai sámáni tiszt két örököse, az Első Lelkész meg az iskolamester, továbbá ajegy- 
ző, az alblró és a tíz esküdt kísér. Nem szabad eltévedniük, akár tajtékzó hátaslovakon, 
akár laprugók kagylóján ringó, fürge társaskocsikon robognak előre újra és újra, hogy 
megbizonyosodjanak róla, valóban ugyanerre jártak-e három vagy öt hete a legjobb 
települőhelyet kikeresni Rudnyánszky báró pusztáján. S hogy eldöntsék, az úttalan- 
ságban melyik a rövidebb vagy a járhatóbb út, melyen a nehéz, ökrök vontatta szeke
rek porba veszően hosszú karavánja is végigevickélhet. Végül pedig akkurátusan célba 
kell érniük, egyrészt tehát helyrajzilag is a legalkalmasabb ponton kell meghatározni
uk a mai piacteret, hogy a köré rendezhessék a nyolcvan beérkező család minden 
ponyvasátoros lakószekerét, saroglyás és tárkocsiját s közöttük terelt összes állatát, 
másrészt tartani muszáj magukat a célba jutás pontos határidejéhez is.

Mert meg van határozva, hogy az 1746-odik év Szent György-napjáig ők a jelölt 
pusztát tartoznak csupa jámbor, istenfélő, jó gazdákkal társulva megszállani. Kont
raktusuk szerint ettől a naptól fogva már ez a közösség kell hogy fizesse földesurának 
e puszta földje és települése után az esztendőnkénti hétszáz rhénusi forintokat a be- 
neflciumokért s a jobbágyi kötelességek váltságáért, megtoldva egy akó olvasztott te
hénvajjal és ajtón hízott szalonnával (ne kérdezzétek, az milyen), azonmód, hogy a 
summa felét Szent György-, másik felét Szent Mihály-napon kötelesek majd évről évre 
a nevezett naturálékkal együtt, fogyatkozás nélkül Pestre adminisztrálni. Ezenkívül 
számlttatik a mindennemű veteményekből az uraságnak járó kilenced, s őt illetik meg 
a blrságiumok és egyéb szokásosan kötelező jussok, például a magvaszakadtak fenn
maradó javai meg a határban találandó tévelygő marhák.

Mindezek fejében lehet a maradék szabadsággal élni, házhelyet s művelendő földet 
kijelölni, építeni, termeszteni, tenyészteni és szaporítani. Meg szaporodni, sokasodni, 
családot alapítva, Isten akarata, illetve az ágostai hitű evangélikus felekezet törvényei 
szerint.

Ily módon az ideköltözöttek első gondja volt, hogy nemcsak községileg, hanem egy- 
házilag is szervezkedjenek, vagyis haladéktalanul nekilássanak a paplakot és az ima
házat magába foglaló épület megalkotásának.

Megállott tehát a bíró, az Első Lelkész meg mondjuk a tanító valahol ott, azon a 
ponton, ahol majd úgy százötven évvel később Mikszáth Kálmán a Tizenkettedikkel, 
körbejártatták előbb a tekintetüket, majd a csizmáikat is keresztül-kasul ezen a helyen, 
amely voltaképpen az ér partján terül el (hisz valamirevaló települést kettészel a fo
lyója, úgy szép az), de a káka és náderdő sűrűjén át csendesen folydogáló vízhez még
iscsak annyira közel, hogy ott már rendes szintre emelkedjék föl a medret övező lapály, 
ahonnan már kissé távolabbról hallik a nádiveréb rikácsolása, a szárcsa büffögése meg 
a vadruca sápogása, belevegyülvén a békák koncertjébe. Szemöldökvonogató, komor 
ábrázattal szemlélték e vidéket a jeles férfiak, iskolamesterükkel hajtatván el a lépten- 
nyomon máris ott lábatlankodó, rajcsúrozó gyermekhadakat, végül pedig rövid tana
kodás után, mikor nyomban le is hurrogták a tanítót, ki a maga építményét akarta 
volna majd épp azon a helyen látni, összebólogattak, s erélyes léptekkel indultak meg 
ama terület felé, ahová főzőcskézni összeverődött asszonyok holmi tábortüzeket ké
szültek már rakni, s így a kelekótya fehérnépet határozott férfiszókkal volt muszáj on
nan kipenderíteni. Merthogy akkurát itt kell lennie, ergo tehát itt is lesz a templom. 
Vagy hát imaház, egyelőre.

Nak szem zasztanye ten kocs zo zvonom!, vájt bele az Első egy keresztet csizmája 
sarkával a földbe, pontosan a mai torony helyének a közepébe. Azt parancsolta tehát,
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hogy ide álljon az a kocsi a haranggal, amelyet ők négy évvel korábban, még szent- 
andrási telepes korukban vettek Budán abból a huszonöt arany jutalompénzből, amit 
felséges koronás királyné asszonyunk kegyelméből azon fáradozásukért kaptak, hogy 
megfékeztek bizonyos Cibakházán föllázadt garázdálkodó katonákat.

No tak skola zasz tu bugye!, iramodott neki az iskolamester a térségnek, hogy szem
közt, az ér felőli oldalon pedig ő vesse meg a lábát, kijelentvén, hogy márpedig akkor 
az iskola meg itt lesz!

S valóban ott is épült fel, és szolgálta az aprónép lutheránus szellemű oktatásának 
ügyét egészen addig, míg az elvénült hosszúházat Adamec bácsi le nem bontatta.

*
De hát ugyan ki tudja, mi hogyan történt?!
Jön egy másik levéltári búvár, és azt mondja, szó sincsen róla!, nem úgy ment ez a 
falualapítás, ahogyan azt a romantikus helyi historizálás mondaköltői mesélik! Mint 
például én mint nyugalmazott anyagbeszerző, ám aktív méhész. Hanem hogy ez a 
honfoglalás is kettős vagy még többes volt, sőt kisebb-nagyobb hullámokban való be
áramlásnak és beszivárgásnak lehetne mondani inkább.

Mint ahogy még a Szarvas mellett fekvő Szentandrásra sem úgy jöttek őseink, hogy 
Rudnyánszky báró belefújt volna toborzókürtjébe, s egyszeriben odahurcolkodott Gö- 
mör és Hont megyéből egy népes csapatnyi szlovák. Hiszen mint agyonsanyargatott 
jobbágyok sokan már tíz-húsz évvel korábban megszökdöstek hazulról, és például a 
szécsényi járás uradalmaiban próbálták megvetni a lábukat, hogy onnan mégiscsak 
továbbszivárogjanak. Ha pedig tehetősebbjeiket befogadta a báró szentandrási tiszt
tartója, lassan követték őket otthonról a rokonok és ismerősök.

A szentandrási pusztát egyébként már korábban, az 1720-as években elkezdték be
népesíteni, mégpedig bihari református magyarokkal, még a báró anyósának idején, 
akinek egyik harmincas évekbeli jobbágysanyargató bérlője nem kis részben vált a Pé- 
ró-féle betyárlázadás kiváltójává. Emiatt meg egy pestisjárvány következtében a lakos
ság itt ismét megfogyatkozott, ám az újratelepíttető Rudnyánszky, illetve az ő korrupt 
tiszttartója mégsem örült minden jövevény lutheránus szlováknak. Különösen a gyü- 
levész népeknek, a szökött jobbágyoknak és nincsteleneknek nem, merthogy kiszállt 
a szellem a palackból, és többen jöttek a kelleténél, meg amúgy is csak a bihari ma
gyarok által pusztán hagyott földeket vehették birtokba. így talán nem is a vallási ci- 
vódás volt a feszültségek oka, hisz a tiszttartó végül már azt mondta, nem lesz itt vége 
a torzsalkodásnak másképp, csak ha a tótok mind kiűzetnek innen, bármi légyen is a 
hitük.

Eleink, a jámbor szlovák jobbágyok ily körülmények közt a szomszédos Csabacsüd 
pusztát szerették volna lakhelyül megkapni, hogy ne kerüljenek messzire szarvasi és 
csabai testvéreiktől. Ezt az igényüket papjuk közvetítette a bárónak, de Rudnyánszky 
inkább a mi pusztánkat proponálta nekik, Orosházától délre. Ám ezek makacskodtak 
mégis, nem hajlottak erre, és állítólag inkább szétszéledtek a szegvári uradalomban, 
Szarvason, Csabán, Mezőberényben vagy Orosházán. Végül azonban 1746 januárjá
ban csak sor került a szerződés megkötésére a báróval, és a szentandrási szlovákok -  
ha nem is nyolcvan családdal, mint a Tizenkettedik írja, hanem inkább csak a felével 
-  mégiscsak megalapították ezt a falut.

Habár ez sem olyan honfoglalásos diadallal ment végbe, mint a Feszty-körképen! 
Kezdve azon, hogy ez a mi honfoglalásocskánk is csak papíron történt akkor, amikorra
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bejegyezve van. Kisebb csoportok ugyanis már legalább két-három évvel korábban 
megjelentek ott, ahol ráadásul még saját maguknál is fürgébb előhírnököket, hosz- 
szabb-rövidebb ideje már e helyütt tanyázó kaszásokat, bojtárokat, pásztorokat talál
tak. így hát az ő hajlékaik körül kezdték fölhúzni saját házaikat, továbbá kijelölték, 
sőt használatba is vették a mai Otemetőt.

Miközben csak a rá következő, 1746-os évben került sor a falu megalapítására! Ami 
hát elég faramuci, hogy falu még nincs is, de a temetője már üzemel. Elég az hozzá, 
hogy ezen a tavaszon nekilendülő hullámokban kisebb-nagyobb telepescsoportok 
kezdtek érkezni egymás után, hónapok, évek alatt gyülekezve ismét össze, legalább 
öt-hat irányból, a szétszéledésből. A falu házai pedig nem a hagyományos ólas-kertes 
halmazfalu-szerkezetben épültek, hanem sorban, szabályos utcákat alkotva.

Na és ki jelölte ki az első két utcát meg a főteret? A bárónak az a korrupt szentand- 
rási tiszttartója! Vagyis állítólag egyáltalán nem úgy volt, ahogy én tegnap meséltem, 
hanem, nehogy aztán később a honfoglalás kétségbe legyen vonva, mint Szentandrá- 
son, ezt a megvesztegetendő tiszttartót hívták meg a karóleverések aktusára. Akit az
tán közreműködéséért eleink meg is jutalmaztak egy harmadfű csikóval. És különben 
is tartoznak neki továbbra is engedelmeskedni, kontraktusuk szerint.

A valóság -  ha mai mesém egyáltalán közelebb áll hozzá, mint a tegnapi -  valahogy 
mindig szürkébb és kiábrándítóbb az elképzelt históriánál. Még szerencse, hogy a Ti
zenkettedik eligazít minket a nyilván nagyon is helyeslendő kiegyensúlyozott gondol
kodásról, szokásomhoz híven most is csak fejből idézem, hogy azt mondja, ne képzelje 
azonban a mai nemzedék, hogy ez az építkezés valami nagyszerű lehetett, de ne is 
gondolkozzék kicsinylőleg e törekvés felől. Építkeztek ugyanis úgy, miként csekély te- 
hetségökhöz mérten építkezhettek. Ki-ki saját erejéhez és szükségletéhez képest gyür- 
kőzött neki, úgyhogy már 1746-ban s a rá következő év tavaszán az új telepítvény ha
sonlított -  na, mit gondoltok, mihez? -  azon méhkaptárhoz, ahol minden méhecske 
hord, épít, ragaszt.

Na jól van, a hasonlatért mindent megbocsátok.

*
Hogy a települési gyökérverés fundamentumai, a zsenge hajtások kicsírázásától a szét- 
burjánzó virágbaborulásig, kősziklaszilárdan meg lettek vetve, azt eme képzavaron 
túl az is bizonyítja, hogy alig félszáz év alatt a lelkek száma már ötezer, a házaké pedig 
hétszáz fölé kúszik, továbbá, hogy a község- és egyházgazdálkodási jólét úgy megemel
kedik, hogy kétszeri imaházbővítés-építés után harmadjára, a roppant tekintélyű Ha
todik Lelkész merész kezdeményezésére 1795-re már nagytemplomot bírnak emelni, 
nevezetesen szép toronnyal, ugyanebben a pompás formájában, amilyennek ezt a fe
lülmúlhatatlan helybéli alkotást ma is látjuk.

Mely hajlékában az Istennek, de tágabban az egyházban és községben is az erkölcs 
és fegyelem szintúgy elégségesen szilárd, még a Hatodik szerint is, nem számítva a 
mindkét nemű tacskó fiatalságnak az isteni tisztelethez nem méltó, dévaj suttogását 
vasárnapokon, mi azonban, amennyire lehetséges, irtatik. De amúgy az egyházi tör
vénykövetés, melynek érvényt az elöljáróság a saját közegei által szerez, figyelvén és 
büntetvén az éjjeli csavargókat és Istent káromlókat, a kor kívánalmai szerint átható. 
A bűnök, mint másutt, mindközönségesek, nevezetesen káromkodás, részegség és lo
pás, melyeknek kevesbítéséért, hogy ne mondjuk, kiirtásáért a lelkész eleget soha nem 
tehet. Ezért mint a lakosok és hívek vezére és lelkiatyja nemcsak a templomi szentbe
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szédben és a szentségek kiosztásában kell hogy érintkezzen testvéreivel az Úrban, ha
nem otthonukban is látogatván őket jó, ha tudakozódik a család szellemi állapota, 
szükséglete vagy erkölcsi fogyatkozása felől, hogy a netán tapasztalt durvaságokat 
gyomlálja, a gonosz indulatúakat dorgálja, a resteket buzdítsa, a szomorkodókat vi
gasztalja és a kishitűeket erősítse, szóval hogy a népnek ne csak prédikátora, hanem 
valósággal hű pásztora, lelkiorvosa legyen.

E nemes munka hatékonyságát pediglen a testületi elöljárók hivatottak emelni, kik 
a közerkölcsiség éber őreiként szigorúan ügyelnek is arra, hogy mind a községben, 
mind az egyházban mindenek ékes rendben menjenek, s noha a modern világnézet 
szerint talán túl szigorúan, de a magok erkölcsi felfogásához híven minden kihágást 
annak rendje és módja szerint büntetnek. Ennek meg is van az ajó hatása, hogy valami 
cégéresebb bűnök nemigen fordulnak elő, és hogy lakosaink más községek lakói előtt 
a tisztelet, földesuraik előtt pedig a szeretet tárgyát képezik.

Kivéve Kuhajda Ádámot.
Aki nővére jó szerencséjének hírét véve Gömörből ez idő tájt ju t el ide, ám sógorá

nak hajthatatlansága miatt csak az aklokig. Ahol a rokonság disznófalkája körében pe
dig kedvére kanászkodhat, az ólban meg is alhat, mégse hálás, hanem káromló köve- 
telődzésekkel szegül ellen ajó szónak. Hogy így meg úgy, és nem elég, hogy mint későn 
jövő nem foglalhat s az újraosztások rendjében se kap már földet, de még a rokonai 
is mint egy koldussal bánjanak el vele! Hogy se hátsó kamrában, se asztalvégen, se 
szekérsaroglyában nincsen neki helye, hogy aztán még azon disznók leölésére se hív
ják el, melyeket ő nevelt, s ahol a rokonság egész pereputtya ott eszik-iszik! És akkor 
a sógor tetejébe még a családi templompadból is hátrautasítsa, mikor a karácsonyi 
úrvacsorából jött volna ő is venni?!

És nem, és csak nem csitul, kivált, ha olykor ittasan támad föl a Kuhajda Ádám 
jóérzéseket megbotránkoztató indulata! Hogy aztán a közerkölcsiséget is megrenget
ve, jogosítvány nélkül húzzon föl az aklok mögött egy házacskát, és abban ördög tudja, 
honnan szalajtott, fekete loboncú leánnyal, ki még az is lehet, hogy cigány, vadházas
ságra lépjen. És Istentől elrugaszkodott viselkedésében még az se tudja megingatni, 
hogy a Hatodik minden egyes vasárnapon kiprédikálja, hogy sógora már a kanász- 
kodást is visszaveszi tőle, s végül pedig hogy távollétében, nem tudni, kicsodák, ütle- 
gekkel kergetvén el balkézrőli feleségét, hajlékát is ledöntik.

Mire föl Kuhajda Ádám kiáll a piacra, és átkokat szór a szemforgató brigantik egész 
falvára, erre a zsiványbandánál is rosszabb hiénafalkára, melyet meg is fenyeget aztán, 
hogy visszajön, és megmutatja ő még.

Hírek szerint, senki se tudja, miből, de pompás legelőpusztát bérelnek eztán 
asszonyával a közvetlenül szomszédos határban (nem véletlen épp ott), ahol bárki ré
szére kiváló jártassággal legeltetnek, hizlalnak és szaporítanak marhát, birkát meg lu
dat, csinálnak túrót, tejfelt és brindzát, köpülnek vajat, tépnek és tömnek libát, tímá- 
rolnak birkabőrt, nyírnak és mosnak gyapjút, az eladni való hízott lábasjószágot, a 
szaporulatot s mindeme termékeket pedig szép részesedéssel közvetítik kupecoknak, 
házalóknak, tollas-bőrös és libás zsidóknak meg tejeskofáknak. A gulyából, a nyájból 
és a libafalkából, de aztán még a használt legelőből is évről évre egyre több az övék, 
öt faluban sincsen haragosuk mégsem, csak ebben az egyben.

Ahova mégis ide tér vissza Kuhajda Ádám és a vele már egybekelt Ádámné, csecse
mőfiúcskával a karján.

Mégpedig azért jönnek, mert illő tisztelettel deputátust küldött értük a község. Hi
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szen körül fél karéjban Kuhajdáé már a szomszédos határ, a falu pedig szaporodik, 
földjében meg terjeszkedne, árendába venné hát a község azt a legelőt, ha Ádám nem 
számítaná valami drágán.

Kidülleszti a mellét, szétveti kissé a lábát a nagyérdemű képviselő-testület előtt a 
valahai földönfuttatott, és ezt mondja:

Dobre, nyedbám. Kibérelhetik, nem bánom, de csak a felét. És én is csak ugyanúgy 
számítom az árendát, ahogy a falu másoknak is fizet. (A testület fölsóhajtva könnyeb
bül meg.) Ámde ezekkel a kikötésekkel!, kezdi mutatni ujjain Kuhajda.

Primó: Házam ledűtéséért nem kérem, hogy térítsék meg a káromat, nem vagyok 
rászorulva. Hanem adja el nekem rendes árán a község itt ezt a vicejegyzői házas telket 
a hozzá tartozójavadalomfölddel és vinyicával! Eddigi használójának meg adjon mást, 
ha akar. Az a főutcai viskó úgyis roskad, új házat köll oda fölhúzni, és mert én tudom, 
hogy ez a piszkos nótárius volt a legfőbbik felbujtó, hát én akarok az ő helyén lakni!

Szekundó: A Tisztelendő úr vasárnap a jelenlétünkben veszi vissza a kiátkozást, be
kebelez a gyülekezetbe, kijelöli a minket megillető padot a sógoromék melletti, bal 
középső padsor élén, megköszöni szépen az oferát, amit az imént küldtem át neki, és 
követendő például állít minket a feleségemmel az ifjúság elé.

És terció: Ezek után a tisztelt községi és egyházi képviselő- meg virilistestület, körbe 
mind az első négy templomi pad, feleségestül!, libasorba áll, és az elszenvedettekért 
kiengesztelésül kezet csókol az én asszonyomnak, Dorottyának, saját nővéremmel és 
sógorommal az élen! Azok a gazemberek pedig, akik hitvesemre kezet emeltek, sorban 
térdepelnek ezenközben, bűnbocsánatért könyörögve az oltár előtt!

De ha mindezekből akár csak egy csekélység is nem így teljesül, akkor az Isten le
gyen könyörületes magukkal! Mert akkor másképpen fogok már beszélni!

A megkövetés aktusainak részesei, ki nagyon, ki kevésbé szorítva össze a fogát, de 
mind lenyelték a békát. A többiek pedig dohogva, kárörvendve vagy épp az igazság
nak kijáró elégtétel érzetével szemlélték, hogy Kuhajda Ádámnak hogyan teljesül min
den föltétele vasárnap a templomban, ahol eközben senki föl nem mert kuncogni. S 
tanúja lehetett mindenki, hogyan hurcolkodik el a segédjegyző, majd Kuhajda miként 
építkezik és gyarapodik tovább, hogy a megszerzett vinyicában (mely a filoxérajárvá- 
nyok miatt később már csak a nevében volt szőlőskert) mintakertészettel kísérletezik, 
hogy kalapot emelnek előtte és asszonya előtt az utcán, s végül hogy új házát a további 
gyermekáldás sem kerüli el. *
Drága feleségem, János fiam s ti más legközelebbiek énnekem! Meg aki hallgatja még. 
Itt van a főtéren ez az Adamec-villa, átellenben a templommal, tényleg a legjobb he
lyén a falunak. (Mert arra, hogy „város”, bocsánat, de nem áll rá a szám, és már nem 
is fog.) Elmondanám, mit tudok erről a házról. Lehet, hogy a fantázia is lábra fog 
benne kapni, az öreg Milota Gyurka ezt nem tagadja sosem, legföljebb elfelejtkezem 
róla, vagy ha belekérdeznek, már nem is tudom, mit honnan szedtem, mi a faktum 
brútum, ámbár ki az, aki tudja?, és mi az, amit talán onnan tudok csak holtbiztosra, 
mert az a saját, ezerszer elmondott szövegem. Mint ahogy erre a magnóra is addig 
mondom, törlöm és mondom, amíg jó nem lesz. Nem pedig addig, amíg igazzá nem 
válik, hisz az lehetetlen.

Mert -  hogy letérjek máris a kijelölt csapásról -  szerintem a mi hajdani nagyérdemű 
helytörténetírónk, a Tizenkettedik Lelkész is ezer históriát költött vagy szaporított 
magról, csíráról, nekilódítván tollát a szabad szárnyalású falumonográfiának. Nyilván
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az idő is sürgette, hisz a millenniumra ki kellett hogy nyomtassák (amúgy nem is akár
hol, hanem Kner Izidornál Gyomán), s mert utánanéztem, tudom, hogy ilyenformán 
Írni alig öt hónapig Irta. No meg fűtötte őt, gondolom, az ambíció, s repítette az iro
dalmi pegazus patás madara is, úgyhogy a mi históriaköltő papunk az éjszaka alkotói 
magányában, pennával a kézben nyilván Selmecbányára képzelte vissza magát, ahol, 
mert ezt is belevési a művébe, Mikszáth Kálmánnak volt ő gimnáziumi padtársa. Hisz 
abban a fejezetben, ahol az itt szolgált evangélikus tisztelendők egymás utáni sorában 
legvégül magamagáról is életrajzot ír, harmadik személyben, avval dicsekszik el, hogy 
versenyben komponáltak Mikszáthtal verset és önképzőköri dolgozatot, ám a német
ből való fordításban legalábbis mindig ő főzte le az utóbb nagynevűvé vált írókollégát.

Erről persze rögtön az ju t eszembe, hogy ifjabb koromban, az ötvenes-hatvanas 
évek fordulóján jó párszor voltam tanúja, hogyan adomázott a mi Tizenkettedik Lel
készünkről az „intelligens ultiasztal” három nagy öregje, Antalóczi doktor, a nyugal
mazott körorvos, Feuer ügyvéd, akit az osztályellenség szekértolójaként fosztottak 
meg a praxisától, meg a nyugdíjas Mihalkó matematikatanár, mert ők a tízes-húszas 
években mindhárman jól ismerték még az addigra megvénült papot.

A bőbeszédű derék lelkésznek ekkortájt már minden eszmefuttatása az ő Mikszáth 
Kálmán cimborájánál kötött ki, s hol kérkedett a nagy palóc valamikori barátságával, 
hol pedig még holtában is vetélkedve annak szellemével, feltolni igyekezett magát hoz
zá vagy olykor fölébe. Ekképpen tudni való volt, hogy ha valahai papunk nem oly 
lelkiismeretes ember, aki mindig a mi hitbuzgalmi és szellemi fölemelésünket választja 
legelső kötelességéül, akkor sokoldalú kiműveltsége és tálentuma a Kálmánéval vete
kedő pályára is predesztinálhatta volna őt.

Hiszen vegyük csak, hogy Selmecen nemcsak hogy hamarabb kezdett ő versköltés
sel foglalkozni, mint az e példát éppen őtőle elleső Mikszáth, hanem még a stilisztikai 
helyesen írásra is őneki kellett okítani a keményfejű szklabonyait, aki akkortájt bizony 
szívesebben eszelt ki tréfát és kópéságot, mint önképzőköri műveket. Mely műfajok
ban pedig ugyan kinek a hősies ódái és költői elbeszélései vitték el az érdemkönyvi 
pálmát, ha nem őneki, a Tizenkettediknek a „Palkó bácsi halálára” meg a „Furfangos 
csolnakos” címűje?, mely utóbbi, humoros kicsengésénél fogva, közderültségi sikerrel 
szavaltatott el a líceumi örömünnepségen is szerzője által! Maturálás után pedig kinek 
a versét nyomták ki Jókai Üstökösében szintén?!, ugye. Míg a Kálmánka zöngeményét 
viszont őneki volt muszáj megigazgatnia, és nem azért mondja, hogy ne tette volna 
meg ezt szívesen a barátjáért, de azt a zsengét bizony úgy kellett neki ajánló fölszó- 
lamlásokkal betuszkoltatni az emlékkönyvbe, mit a diák Petőfi szellemének szenteltek 
hajdan!

Nem szólva továbbá a műveltségről, ugye. A Kálmánnak a természettudományok
ban való jártasságát, hát azt jobb, ha most hagyjuk, de soha nem volt képes fölfogni 
a gazdasági folyamatok természetét sem! Miközben az, hogy fogalma se volt a váltóról 
meg a leszámítolásról, később sem zavarta őt abban, hogy regényeiben a tőkekapita
lizmus motívumait és figuráit szerepeltesse. Valamint még legérdekesebb alakjainál is 
feltűnő, hogy egyszerűen süket volt ő a lélektani finom rezdülésekhez. De hát még a 
történelemből is! Hisz abból is inkább csak a kuruckort meg Rákóczit kultiválta, esetleg 
még a törökvilágot. Jó, megengedi, hogy később némely részterületekben bizonyos 
hozzáolvasásra is szert tett, habár túlzásba ezt sem vitte, hiszen még A fekete városhoz 
is csak akkor kölcsönzött forrásmunkákat, amikor az már folyt a Vasárnapi Újságban!, 
egyszóval globalice!, s ezt azért vétek volna elhallgatni, sosem volt áttekintése Mik- 
száthnak a generális históriáról sem.
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Aztán vegyük a nyelveket! Melyekből, ugye, ahányat nem bírunk, annyi emberrel 
vagyunk kevesebbek. Hát akár szégyellte a Kálmány, akár sem, de nem tanult meg 
rendesen se latinul, se németül egész életében, utóbbit nemhogy nem röstellte, hanem 
később is avval hivalkodott, hogy ő hazafiságból bliccelte el a németórákat. Ugye, a 
líceumban kötelező görögöt, a fölvehető franciát és angolt már nem is mondom, me
lyeken (és persze németül) jómagam viszont nem pusztán olvastam és előadásokat 
hallgattam Hallétól Párizson át Londonig, hanem amelyekből Schiller és Lessing jó 
néhány költeményét, valamint Zchokkénak pár humoros elbeszélését le is fordítottam, 
sőt franciából Dumas Sándornak a Saint-cyri kisasszonyok című ötfelvonásos színművét 
is, ez utóbbi azonban, mint erről sajnos utólag értesültem, már a negyvenes években 
át lőn magyarra ültetve, így e munkám még kéziratban pihen. Idézte föl Antalóczi 
doktor Tizenkettedik Lelkészünk valahai szónoklatát.

De Mikszáth az ilyet nem ambicionálta, szólt a folytatás. Mi több, meg fogtok bot- 
ránkozni nyilván, de nemcsak hogy a kultúrnyelveket nem sajátította el, hanem még 
szlovákul is csak alig-alig és tessék-lássék beszélt! Az ő tót atyafiai nyelvét is csak mí
melte, itt-ott fölszedte és följegyezte, megjegyzem, hibásan! egy-egy kiszólásukat, sza- 
vajárásukat, hogy elbeszéléseibe aztán mint díszítő egzotikusságokat beletoldozgassa, 
de evvel őneki készen is volt az idegennyelv-ismeret. Míg én, ugye, nektek nem kell 
mondanom, hogy egy életen át szlovákul prédikáltam, s mellé, ahogy az elő volt írva, 
a gót betűkkel nyomtatott, régiesen biblikus, kralici cseh nyelven rögzített liturgiából 
celebráltam templomi szolgálataimat.

De hát hiába próbáltam én agitálni a Kálmányt, még amikor, elvégezvén a pozsonyi 
teológiát, 1870-ben meglátogattam őt mint pesti joghallgatót, és biztattam, hogy el ne 
tespedjen már, az ég szerelmére!, hanem tanuljon még! S ne abban spekuláljon, hogy 
máris becsücsül a balassagyarmati főszolgabíró mellé esküdtnek, ahol majd eltunyul, 
hanem kerekedjék föl, és induljon a világba tanulmányútra, most van itt annak az ideje.

Hogy könnyű nekem, de őneki hol van erre pénze.
Micsoda?, hogy nekem?, hiszen jól tudod, hogy az én apám még nehezebb sorsú 

gazdálkodóember, mint a tiéd!, hát azt hiszed, hogy ő fizeti ki mellényzsebből nekem 
az utamat? (mert akkor készültem a berlini szemeszterekre), hát a magunkfajta, mon
dom, nem úgy, mint a grófok, hanem megpályázza a stipendiumokat, s úgy utazik!

De Kálmány csak legyintett, hogy neki más tervei vannak.
S míg én aztán a berlini egyetemen mélyítettem teológiai tudományomat, s a pro

testáns szellemnek a maga egyszerűségében is megkapó nyilvánulását a nap mint napi 
életben közvetlenül is szemléltem, hogy abból jövendő pályámhoz merítsek lelkese
dést, amiként a porosz népnek a franciákon vett diadalából származó örömmámora 
is maradandó benyomást tett rám, addig Mikszáth az ő balassagyarmati principálisá
nak lánya körül legyeskedett már, hogy aztán még a szülői beleegyezést is nélkülözve 
szöktesse meg ezt a Mauks Ilonkát Pestre.

Magam, letudva közben már két hallei félévet is, mielőtt visszatértem volna Berlin
be a zárószemeszterre, életem örömteli ajándékaként öt hónapon át utazhattam ke- 
resztül-kasul Európán. Lenyűgöztek Svájc természeti szépségei, Párizs pezsgő életé
nek színes élményei avagy Londonnak kolosszális építményei s múzeumainak nagy
szerű műkincsei, mint egytől egyig olyan dolgok, melyek maradandó benyomást tesz
nek bármely fogékony kedélyre, nemhogy az enyémre!

Ekkor hazatértem, de avval, hogy a szünidő leteltével visszautazhatok ismét. Élmé
nyektől roskadozva kerestem föl Mikszáth cimborámat, kiről megírták már nekem,
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hogy Pesten a Magyar Néplapnál redaktorkodik, s noha ővele nem leveleztem, tudtam 
azt is, hogy időközben elbeszélések Írására adta a fejét, amibe rögtön bele is bukott 
szegény, mert a maga költségén kinyomatott könyvét kutya sem veszi.

Dacára ennek, igen megörült nekem mégis a Kálmány, s arra biztatott, Írjam meg 
a Néplapba úti élményeimet. S erre föl engem, mi tagadás, megcsapott ismét a nyom
dafesték bódltó szaga, és némi rejtve ácsingózó hiúságot is föltámasztott bennem a 
nyilvánosság, ez a tarka condrájú, könnyűvérű némber, mely léhán csábítja olykor az 
embert a bizony felette múlékony és illan ékony közismertséggel. Buzgón vetettem hát 
papírra egy sorozatnyi élménybeszámolót, s eközben hevesen vívódott bennem egy
felől az, hogy nagyon is megértem én a mindenáron írni akaró Kálmányt, aki a siker 
késlekedése, sőt a nyomor gáncsolása dacára is kitart programjánál, másfelől viszont 
az, hogy talán bűn ennyire önösnek lenni, erre az egyetlen, önző becsvágyra föltenni 
valakinek nemcsak a maga életét, de betegen csüggedő párjának sorsát is, nem szólva 
a szolgálat parancsának gőgös sutba hajításáról, mely kötelességek teljesítésével pedig 
az ember az övéinek feltétlenül és örökké tartozik.

Mert egyéb ambíciók a magam lelkiismerete szerint csak ezután következhetnének. 
Pedig nehogy azt hidd, hogy énbennem nem buzdulna föl ugyanúgy az írni akarás 
tálentuma, ha engedném. Összegeztem Kálmánynak is erkölcsi álláspontomat, mikor 
ő körülményeit vázolta.

Erre megint csak legyintett, beszéljünk másról, hogy például nem készülök-e nő
sülni.

Nincs annak itt még az ideje, mondom, s itthonról távol lévén, nem volt alkalmam 
se rátalálni arra, aki rám vár. Különben is, mondom, visszamegyek még egy évre, ép
pen ma kaptam meg az ígérvényt a Szirmay-féle stipendium hatszáz tallérjáról.

Hatszáz tallér!, sóhajtotta Mikszáth. Ha csak ötvenem volna most, meggyógyíttat- 
hatnám a feleségemet, és megmenthetném a házasságomat. De így az lesz a vége, hogy 
Ilonka itt hagy és hazamegy.

De, mondom, mért nem teszel már valamit?!, hát igenis, tessék akkor hivatalt vál
lalni, hisz nem kényszerítheted rá, hogy temiattad és teérted nyomorba jusson be
tegen!

Igazad van, nem kényszeríthetem. Föl fogom neki ajánlani a válást.
Ezen aztán alaposan összekülönböztünk, mert én, ha egyszerűen akarom mondani, 

megvetem az ilyen magatartást, de hát mindnyájan tudjátok az irodalomtörténetből, 
hogy valóban ez következett be végül, mely tévelygő bűnét az én cimborám azzal ütötte 
végre helyre, hogy hét év múltán újra feleségül vette az ő Isten előtt mindvégig, holtáig 
feleségének maradt feleségét.

Hanem addig még eltöltött közben Szegeden, a Naplónál is egynéhány igen tevé
keny esztendőt, s épp a nagy árvíz meg az újjáépítések élménygazdag idejét, és érde
kesen esett egybe, hogy Kálmánytól csak alig háromórányi kocsiútra én is akkoriban 
telepedtem le itt, ebben a tót ajkú, Békés megyei faluban mint végre megválasztott s 
kinevezett rendes lelkész az akkor újonnan fölépült parókiában. De Istennek hála, 
nem egyedül már, hiszen szarvasi segédlelkészkedésem s történelmi és nyelvészeti sza
kos főiskolai tanárkodásom megkoronázásául elnyertem a helybeli tanító s jeles orgo
nista Rózsika leányának kezét, kivel már együtt települtünk át új állomáshelyemre, 
mely falusi lett ugyan, de csakis a mi fészkünk. Nos hát és ez időben kocsizott át olykor 
hozzánk Szegedről a már nagy ellenzéki lapíró hírében álló Mikszáth, s töltött el mi- 
nálunk többször is igen szép napokat, jóleső közös ejtőzésekkel, tervek szövögetésével
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és megírni való történetek kölcsönös elmesélésével, idézte az öreg Antalóczi a Tizen
kettedik hajdani visszarévedő szavait.

Hát persze, doktor úr!, mondom neki, lehetett ez úgy 958-ban a Komló Szála hátsó 
termének kártyaasztalánál. Nyilván ez a mi reverendásunk diktálta le a jó palócnak 
az összes tót atyafi kalandját!

Ha ennyire nem is, felelte Antalóczi doktor, de az bizony már igaz, papunk maga 
mesélte nekünk, hogy később is sokat eljárt a Mikszáthhoz Pestre, az István Szálló ét
termébe, hogy elbeszéljen neki megörökítésre érdemes históriákat.

Bizony! Például a Noszty fiú esetét cakpakk, úgy, ahogy van!, szólt közbe Feuer ügy
véd. Ez a ti papotok bányászta ki Mikszáthnak a korabeli pletykák közül a valóságos 
történetet!

Ernő bátyám, ha megengeded, mondom, közismert, hogy azt a sztorit akkoriban 
minden újság megírta!

Na de legelőször ennek a papnak jutott tudomására az a bácskai eset!, erősködött 
Feuer. Mert ő személyesen ismerte a milliomos Ungárt, akiből a regény Tóth Mihálya 
lett, aki nem adta oda a dzsentrigyereknek a lányát! Hát ez így van, mindenki tudja! 
Táviratilag hívta ide Mikszáthot a pap, hogy előadjon neki mindent, amit megtudott!

De nem csak erről van szó!, toldotta meg Mihalkó tanár. Énnekem meg is mutatta 
azt a nagy füzetét, amelyikben a jegyzetei voltak, és hosszasan mesélte, hogyan készí
tette elő Mikszáthnak majdhogynem az egész regényt, a szerkezetet, a figurákat, és 
hogy miféle vázlatokat, sőt jellemekre vonatkozó javaslatokat írt le neki. Amiket Mik
száth meg is fogadott!, ezért is lett olyan jó az a könyv. Emlékszem, az öreg pap azzal 
is eldicsekedett, hogy a báró Kopereczky Izrael Izsák főispán neve és elnevezésének 
története is az ő leleménye volt, megtoldva azzal az anekdotával, amit szintén ő hozott 
angliai tanulmányútjáról, és úgy mesélt el Mikszáthnak, hogy főispáni székfoglalója
ként Kopereczkyvel ugyanazt a beszédet kell elmondatni, amellyel előtte éppen őt üd
vözölték. Ami közismert adoma volt az idő tájt Londonban.

így van!, mondta tovább megint Antalóczi doktor, és akkor a Mikszáth eljött, ez 
lehetett olyan kilencszázegyben vagy kettőben, napokig itt vendégeskedett, mindent 
fölírt és megjegyzett, úgyhogy aztán már csak meg kellett neki írni.

Ami a mi papunk tehetségéből is ugyanúgy kitelt volna, nem?, nevettem az öre
gekre. Csak éppen ő annyira önzetlen volt, hogy odaadta Mikszáthnak az egészet, 
hogy vigyed!, legyél csak te a nagy író, énnekem nem olyan fontos a hírnév!, mi?

Jól van, csak gúnyolódjál, és ne hidd el az egészet, hogy a mi falunknak is van köze 
Mikszáthhoz!, legyintett rám Antalóczi doktor.

Ugyan, doktor úr! Szerintem magukat megvezette kicsit ez az öreg csuhás!
Már hogy mért gondolom.
Mert én nem vagyok ugyan a históriamondó tódítások ellensége, hiszen ismernek, 

meg a költői szabadságnak sem, de legalább arra vigyázzon, ha hazudik az a költő, 
hogy rajta ne kapják.

Hogyhogy?
Vegyük csak azt, már az előbb is akartam mondani, hogy a szegedi nagy árvíz 1879- 

ben volt, nagyérdemű Tizenkettedik Lelkészünk pedig csak 1882-ben lett ide kine
vezve, amikor Mikszáth már két éve újra Pesten volt, sőt addigra meg is nősült megint, 
mert a Tót atyafiak meg A jó palócok sikert és pénzt fialtak neki, úgyhogy kisebb gondja 
is nagyobb volt annál, hogy itt ábrándozgasson ő egy lelkészlakban.

Hát akkor csak később volt itt látogatóban, már Pestről.
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Nem járt az itt, a mi falunkban egyáltalán, higgye el nekem! Egyrészt háromszor 
is meggondolta, hogy utazzon-e bárhova is, mert inkább azt szerette, ha őhozzá jön 
el a világ, s nem neki kell utána futkosni, másrészt ha itt megfordult volna, annak 
lenne valami nyoma.

Hogy nincsen?, hát hogyne volna nyoma!, kontrázott rá most már Feuer, az eltiltott 
ügyvéd is. Maga az Adamec-villa!

Amelyik 926-ban épült!, vetettem oda, ne vicceljél már, Ernő bácsi. Tizenhat évvel 
Mikszáth halála után!

Szó sincsen viccről, csukta össze lapjait ekkor Mihalkó, a nyugalmazott matemati
katanár. Éppen akkoriban, amikor Adamec rőfös megvette az egyháztól azt a telket, 
lebontatta a régi tanítói hosszúházat, és nekifogott kiásatni házának alapját, akkor me
sélte nekünk a pap, ahogy az építkezést bámultuk.

Micsodát mesélt?
Hogy pedig ezt a telket még Mikszáth Kálmán is kinézte magának.
Hogy ő? Ezt a telket?
Úgy bizony!, vette vissza a szót Antalóczi doktor. Leült itt a pappal, régi barátjával, 

ott oldalt, a mai hársak alatt, az éppen szétszéledő piacon át nézett a templom felé, 
majd föl a szép fodros-csipkés bronzpalástos toronyra, mely különösen megtetszett 
neki, aztán körbejártatta tekintetét a téren, mely a lebombázott gyógyszertár foghíja 
meg a középre odapakolt szovjet emlékmű nélkül még arányosabb volt, ivott pár kor
tyot a borából, megtömte pipáját, rágyújtott, majd megfordult, és az impozáns bok
ros-fás kerten át lenézett a nádas érpartra, ahonnan épp akkor kapaszkodott föl két, 
egyformán szőke hajfonatos helybéli süldő lány, akik megkerülvén a kertet, ott sétáltak 
el egymással csacsogva őelőttük, mire Mikszáth megjegyezte, hogy:

Drága tót leánykáim!, ezek oly mézédesen, selymesen lepetyelnek, mint egy patak
csobogás az alkonyati csöndben!

Papunk pedig azt mondta erre: Látod, itt már csak ők csacsognak, mert ezen a sík 
földön a patak, az nem csobog.

Nem baj, őket akkor is elhallgatnám az idők végezetéig. Ide költöznék, erre a szent 
helyre! Igaz, hogy nem ilyenre vágyom, mint ez a tanítóház, de amúgy is nemsokára 
roskadozni kezd, hát ledöntetném, és fölhúzatnék ide egy kedvem szerintit. Villát! 
Tudod, látok mostanában már, főleg fürdőhelyeken olyan újfajta, négyszöglet formá
jú, négy- vagy akár hatszobás üdülőházat, vízvezetékeset, fürdőkamrásat és villanyo
sat, nagy ablakokkal, park felé kinyúló terasszal, kihajtós ablakos ajtókkal, olyat. A lu
gas végébe pedig méheskertet telepíttetnék, hadd hallgassam azt az édes zümmögést! 
Nem eladó ez a telek?, Istenemre mondom, megveszem!

Jaj, ne bolondítson már minket, drága jó doktor bácsi...!
Én csak úgy mondom, ahogy hallottam! És észrevehetnéd, hogy papunk szerint a 

nagy palóc nemcsak hogy itt vágyott volna lakni, hanem megjövendölte ráadásul azt 
a villát, amit Adamec bácsi vagy negyven évvel később valóban fölépíttetett.

Doktor úr!, mondom neki. Tegyük föl, én elhiszem, hogy maga így hallotta. Na de 
hogy hihette ezt el a papnak?, mikor tudvalévő, hogy Mikszáth Kálmán a régi ámbi- 
tusos udvarházakat szerette, s ki nem állhatta a modern építészetet!

Te meg honnan tudsz mindent?, és mért képzeled, hogy valóban is úgy van min
den, ahogy teszerinted van?

Hát evvel már nem vitatkoztam. Mégiscsak öregember.
Három sokat látott öreg. Nap mint nap ott, a kártyaasztalnál. Ápolják csak ezt a
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szép hamis legendát, ha ez hiányzik nekik!, gondoltam, meg aztán hátha van benne 
igazság, ki tudja?, és csak néztem őket elérzékenyülten 958-ban, meg előtte is, utána 
is sokszor.

Ma már mindhárman halottak. Nem szólva a Tizenkettedikről.
De most ötlik eszembe: hátha ez a három öreg kópé csak engem akart beugratni 

ezekkel a Mikszáth-históriákkal, amiket állítólag a Tizenkettediktől vettek volna?

Szabó T. Anna

FÁK

Fák nevét olvasom most: vasfa szivarfa puszpáng 
kocsányos tölgy cukornyír berkenye tiszafa -  
szálerdők lombos erdők fenyőfák vonulása 
tűlevél roppanása rézsútos fény szaga 
elnehezült gyümölcsfák részeg dongás a fűben 
pikkelyes kéreg résén szivárgó gyantacsepp 
sokszemű síma törzsek bámul a néma erdő 
tavaszi nyirkos földszag ágak közt fellegek 
szélnyikorgatta gyertyán vergődő nyír sírása 
sodrásban fűzfa ága alámosott gyökér 
holdfénytől kába bükkfák lélegzet jár a lomb közt 
odú esővíz fészke rezgőnyárfán a szél 
toboz zölddió íze olvadt akácfaillat 
az ingoványon éger sírokon ciprusok 
földön platánfa kérge pörgő juhar-propeller 
szirom szitál fehéren esőhang lomb zuhog 
egyetlenegy fenyőfa sűrű erdőzúgása 
egyetlen öreg hársfa ragadós mézszaga -  
a korhadékony törzsek a fénybe tárt levélzet 
a gyökér közt sötéten furkáló éjszaka -  
időm hozzájuk mérem lassítom szívverésem 
tudja őket a csontom a bőröm a szemem 
nem név de íz szag emlék sóvárgás közelükre -  
tág létük érintését könyv nélkül ismerem.


