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Kedves Uramöcséml Mai epistoláruban nem
térek azonnal ad rem, hanem peroportunusnak
vélem, hogy egynéhány sort elörebocsássak, Mi írök
- ne vegye vanításnak Uramöesém, hogy közéjük
számítom magamat is, dehát jelöltek már e név
vel nem egyszer olyanokat is, akiknek keve
sebbb sora kapott nyomdabetüt, mint az én iro
dalmi tevékenységem - mondom, mi írók "pro
domo"-nak szoktuk nevezni a tárgyalás előtti ki
magyarázkodásokat. Igazában a fejbeverés elleni
óvatos bebiztosításnak kell érteni az ilyesmit. Hát
eféle "pro domo"-t kanyarintok én most öreg, tehát
óvatos kezemmel jelen levelem exordiumául.

Vegye tudomásul kedves Uramöcsém és vegyék
tudomásul azok is, akiket illet, hogy amit a sajtó
ról per exemplar elmondandó vagyok, nem vonatko
zik a mostani újságokra, sem azok munkásaira.
Régen letünt idő az, amelynek alakjait én most pen
námmal kirajzolni iparkodok. Távol áll tehát tőlem,
bogy olyant mernék megkockáztatni a mai sajtő
orgánumokra. hogy annak tömjéneznek, aki fizet
(akár püspök az, akár eucístavezér, akár cigány
prímás, akár az eleven ördög); avagy azt merném
állítani, hogyapennaforgató iparosok többségükben
afféle ütődött karrierekből regrutálödnának. De hát
bizony régente úgy volt, hogy aki valami hivatalból
kibillent és a dutyit szerencsésen kikerülte, az vagy
beállott végrehajtónak, vagy pedig nagyságos eim
borái pártfogásával subvenciós vármegyei kormány
támogató hetilapot alapított. Aki pediglen nem

1*



akarta átvenni édesapjának fütyürő hangja mellett
folytatott, avagy söntésben tevékenykedő mestersé
gét, az levetette a kaftánt és mint zsurnaliszta pen
nával trillázott gloria, laus et honor-t annak, akitől
várt és kapott egyetmást. Bizony-bizony nem akarok
igazságtalan lenni a régi sajtó munkásaival szem
ben sem, ezért elismerem, hogy az eddig említette
ken kívül voltak még más fából faragott helyre
legények is közöttük. Kerültek olyanok is, akik ko
molyan vették az elvek szolgálatát, de az ilyenek
idővel vagy elpeesovisodtak és pecsenye-sziklás kor
mányrévbe jutottak, vagy a Krisztus martirjainak
csak Égben elismert küzdelmeit vívták. - mint
Lonkay, avagy éhenhaltak Istóczy médjára. (Az
Alkotmány glóriát érdemlő gárdajára nem térek ki;
ők későbbi időkből valók és közülök a többség él.)

Ismételten és ismételten hangsulyozom, hogy a
sajtö, főleg a katolikus sajtó jelenlegi képviselőiről
nem akarok én írni semmi rosszat. Szívesen el
hiszem, hogya mostaniak elvhű, tiszta multú, szeplő
telen jellemű és Krisztusban gyökerező meggyőző
déses hitvallók. Én azonban most az in illo tempore
Nagyrecsken működő sajtóról mondok el in sequen
tibus egyetmást.

Ott szakítám félbe Kedves Uramöcsémhez írt
multkori levelemet, hogy az apátúr kívánságára a
"Nagyrecsk és Vidéke" szerkesztőségébe mentem.

Nem voltam még azelőtt soha életemben olyan
közvéleménycsináló műhelyben, de képzeletemben
különbnek gondoltam el, mint amilyennek találtam.
Sokszor olvastam már a cégtábláját a praenominata
efemerisnek "G1ückstein Samu és veje" könyv
nyomdai műintézete háza falán. Bementem hát
ebbe a házba, ahol eligazítottak a "szerkesztőség"·be.
Az udvarba kellett kerülnöm, honnét célomhoz
értem. A kisvárosi házaknál szokásos üvegezett
folyosónak elkerített része volt ez, amelyben két
íróasztal és nehány szék képezte az egész beren
dezést.
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Az egyik Íróasztal mellett ép öltözködött Vágő
Töhötöm laptulajdonos és felelős szerkesztő úr, akit
már látásból ismertem. Középtermetű gombóc
emberke volt, krurnplí-orra alatt kétfelé pomádézott
huszárbajusszal és örökké hadonászó kurta karokkal.

Akkor még nem ismertem életének anteaktáit,
de később informált róluk az apátúr. Vitnyecsko Pál
nak hívták eredetileg és valahol Arvamegyében
volt közgyám és képviselőválasztási főkortes. Egy
általa megbuktatott ellenzéki jelölt reábizonyította,
hogy az árvák pénzével manipulált. Elcsapták.
Amde ugyanekkor lett belügyminiszteri államtitkár
az a képviselő, akinek voks-szállítójakép tevékeny
kedett és ez államférfiui országszemléje első észre
vételéül úgy vélte, hogy a kormány pártjának ügye
a nagyrecski járásban nem elég erős. Tudtára iR
adta ezt az illetékes főispánnak azzal a meghagyás
sal. hogy otthelyt hetenkint kétszer megjelenő lapot
alapítson és annak kiadójául és szerkesztőjéül
Vitnyecskó Pált nyerje meg. A laphoz belügyi áldá
sul évi 300 forint szubvenciót és két vasuti szabad
jegyet utaltatott ki az államtitkár úr, amely sza
badjegyeket egyenkint évi 120 pengővel a Blumm
Izsó és a Khon Arnold cégele vettek át vigéceik
számára, akik aztán a "Nagyrecsk és Vidéke"
"munkatársai" címén utazták be az országot kence-,
illetve gabonaügyeikben. így került Vitnyecskó Pál
Nagyreeskre, de előbb a licentia literaria eimén,
Vágó Töhötömre változtatta a nevét és már bemutat
kozó vizitjei alkalmával így kezdé minden második
mondatát: "Tudod bratoeskám, mi pálocok úgy szo
kunk mondáni ..." Vágó úr a plébániaval kezdettől

fogva nem állott valami jólábon. Abban az időben
folytak ugyanis a hitvallásos iskolák elközösítésének
gonoszságal és ő, mint a liberális kormány helybeli
kürtöse, ennek volt eredményesen működö főpropa
gátora.

Amint beleptem a "szerkesztöség"-nek nevezett
folyosórészbe, csak Vágó urat találtam ott és ép ő
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is távozóban volt. Kalapja a fején, felöltőkabátját
gombolta. Észrevehetően meglepődött láttomra.

- Hát magát bratocskám mi hajtotta idet -
- kérdezte nem valami megnyerő urbanitással,

Előadtam néki anagyrecski freskófölfödözés
históriáját és kértem, hogy e nagy eseményt lap
jában tegye közzé, Nem nagyon hatódott me" tőle.

- Szip, szi}), - mondotta. - De hat mit szolja
hozza főispán, ha klerikalis mis-mással irjuk tele
lápoU

Erre aztán előjöttem előbb az erkölcsi auktorí
tásnak, végül pedig az anyagi auktoritásnak
érveivel.

Erkölcsi auktoritásul a kultuszminisztérium
érdeklődését és a müemlékek bizottságának várhatö.
kissállását referáltam el. Vágó úr erre sem lelke
sedett:

- Mit kultuszminiszterium! - legyintett fity
málóan - áz nem pártolfogolja az enyim lápot.

Utolsó bíztatéul most már reátértem az anyagi
auktoritásra:

- Mindezekhez csak úgy mellékesen megemlí
tem még, - mondám, - hogy az apátúr valamelyes
alakban honorálni is óhajtaná becses lapjának író
ját, csak előzőleg legyen kegyes szerkesztő úr bizal
masan informálni bennünket, hogy nem sértjük-e
meg ilyeténkép a sadtö eme érdemes munkásáU

Erre aztán nekibarátságosodott Vágó szerkesztő
úr is.

- Ez már szip szó! - jelenté ki élénken. 
Tudja meg bratocskam, hogy mi páloc skriblerek
Azt szokunk mondani: Piz beszil, ujságiró meg ki
teszi lápba, hogy mit beszil! He, he, he!

Áttértünk a részletkérdésekre. Vágó úr úgy
kívánta, hogy segédsserkesstöjével, kit majd a plé
bániára küldend, beszéljük meg a cikkek tartalmát.
A segédszerkesztöt hívjuk meg vacsorára, a cikk
honoráriumáért azonban majd ő jön el személyesell
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a~ apátúrhoz. Befejezésül megelégedését fejezte ki
a tárgyaltak fölött ilyképen:

- No végre talaltam okos papocskakat is, akik
irtik mi a sájto, Mert hat tudjá bratocskam eddig
is akarták irni papok ujságomba, Hogy én teszek
ki, ük meg adnak aldás. Szip, szip van az áldás.
De hat ha én is adom aldás nyomdasznak, szabő
nak, suszternak, azok nem adják nekem semmi sem.
Föispan adja szubvencio, Klein-bank adja szub
vencio, Khon-gyár adja hirdetés, papok adják aldásI

Tovább folytatta volna még a papságnak a
sajtóval szemben tanusított értetlenségét, de félbe
szakította az ajtó kitárulása, amelyen egy kikent
kifent ifjú arszlán lépett be. Lábán lúdtalpú sárga
cipő volt, amelyre hamuszínű kamásli borult. E
fölött kéttenyérnyi magasságban irtószélesen felhad
tott pepitanadrág kezdődött, amelyhez följebb fehér
pikké-mellény, csimbókos kravátli és sötétzöld
gigerli-kabát társultak. A hórihorgas görnyedthátú
statura tetejéről kosorrú ludájtökfej meredt ki,
melyet ssük, félrecsapott fekete pincskalap koro
názott, ssínével élénken elütvén gazdájának láng
vörös és gyapjas hajától. Egyik kezét az ajtó ki
csapása után csípőjére tette, a másikkal pedig kar
vastag, kétökölnyi gömbfogantyúval ellátott dendi
pálcát tartott.

Vágó úr reákiáltott:
- Jó hogy jön bratoeskám, ip' magara ván 8zik·

ségunk!
De én is elkiáltottam magam, mert ahogy

az arszlánnak piroshajú, kosorrú, szeplös ábrázatját
megpillantám, legott megismertem benne egykori
iskolatársamat:

- Szervusz Smülel - mondám lelkesen.
Teutelbaum Sámuel volt ugyanis az illető, a

falumbéli szatócs és pálinkás-zsidó nyolc süvölvénye
közül a legöregebbik. Velem iárt a IV. gimnazista
klassalsíg, honnét nem ép honestus viselt dolgai
miatt eltanácsolták. azaz caute kicsapták. Hallot-



8

tam aztán, hogy az apja rengeteg pénzzel valami
pesti svindlikurzusra járatta és a kereskedelmi pá
lyára adta. Érthető talán, hogy kitört belőlem a
falubéli viszontlátásának öröme. Smüle azonban
éppen nem örvendett. Megállott és impertinensül
szólott:

- Dícsköví Edömér szerkesztő vagyok. Urasá
god bizonyára összetéveszt Teutelbaum Sámuellel.

Vágó szerkesztő úr észrevette, hogy segédszer
kesztöje elszólta magát és kínos helyzet következik
számára. ha leleplezem. Hamarosan közbevágott.

- Csitt! Tudják bratoeskáim, mi pálocok utat
szokunk mondani: Nye krics mult! Azaz. hogy nem
szabad régieket piszkalni. Tangite montes et fumi
gabunt I mondta okosan az az izé ... izé ... no ki
is mondtat

Smüle készségesen vágta közbe:
- Spinoza.
Ez azonban már Vágó urat is kihozta a türel

méböl. Reászólt brancsbélijére:
- Marha! Azért hogy liberalis ujsag esinyá

lunk nem muszájj minden okos dolgot zsidóra fogni.
Maganak bratocskám mindent Spinoza, meg a mano
tudja milyennevű circumeidalt persona mondotta.
Jegyezze meg: Magyarországon legokosabb ember
a 'I'isza Kálmán, utanna gyin a főispán és mátol
kezdve, amig meg nem mondom hogy nem: a nagy
recski apátúrI

- Értsünk szót! - folytatta Vágó úr és föl·
világosítá Smülét a helyzetről, a jövö feladatiról
és a megírandó cikkekről. Midőn befejezte, magunkra
hagyott:

- No most intézzék el a Teutelbaum Smüle
ügyét - mondá és elment.

Hogy miként intéztük el, majd legközelebb
mondia Kedves Uramöcsémnek hűséges barátja:

az öreg plébános.



Kedves Uramöcsém! Biztosra veszem, hogy nem
úgy gondolta el multkori levelem befejezése nyomán
Teutelbaum Smülével, illetve Dicskövi Edömérrel
folytatott további beszélgetésemet, mint ahogyan az
megesett. Uramöcsém elképzelte talán. hogy Vágó
Vitnyooskó szerkesztő úr távozásával Smüle négy
szemközt megkért nemzetségfája galiciai gyökerei
nek titokbantartására. Dehogy!

Amint magunkra maradtunk. Smüle fölült az
e~yik íróasztal tetejére, mellényzsebéből kihúzta
monokliját és azt eleganciádának növelésére, vala
mint látási akadályul jobbszemének gödrébe dugta,
kamásnis lábbelijét reárakván egy szék támlájára,
megszölalt:

- Mondd csak szentatyám - nyafogta mester
kélt nyegleséggel - lehet tevéled okosan is beszélnif

Kitört belőlem az indulat:
- Te Smüle! - széltam reá - úgy váglak ...

- de nem fejezhettem be agresszivnek igérkező
mondatomat, mert közbevágott:

- Hogy még ő vág engem oldalban Gott über
die We1t! Ez a reakciós azt hiszi. hogy a középkor
ban élünkI Nem hurcolnál mindjárt az inkvizició
elé' Papoeskám, jegyezd meg magadnak, hogy a
klerikális fekete uralomnak vége! Dereng ebben az
ultramontánok és feudálisok által agyonnyomorga
tott és elmaradott országban már az igazi liberáliz
mus és nyugati kultúra fénye! Nektek beföllegzett
és most mi következünkl
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Nyegleeégét mintha elfújták volna, úgy sza
valta az utóbbi mondatokat. Monoklija kicsúszott
szemgödréböl, lábát Ieemelte a szék támlájáról,
pincs-kalapját levette fejéről és szikrázó szemekkel
magyarázott. Zavartan. hallgattam.

- Igenis tudd meg - folytatta - hogy itt be
föllégzett a mágnás és papi tirannizmusnakI A köz
élet dobogóira mi kerülünk, az új kornak fölvilágo
sult és friss erői! Mi, a zsidók! Igenis, mí ft zsidókl
Mi a Sműlékl Az eltiport, a lenézett, de évszázadok
elnyomatása alatt megedződött fajI

Az utóbbi mondatot már valósággal üvöltötte
Sműle. Tovább is folytatta volna a progresszív ele
mek térfoglalásáról szölő reveláciéját, de nyilott a
.,szerkesztőség" ajtaja és Bitte Pál néptanító úr lé
pett be rajta. Modesta humilitással köszönt: szegre
akasztotta kalapját és felöltőjét; az egyik íróasztal
fiókjából kabátkímélő vendég-ujjat vett ki, azt föl·
húzván jobbkarjára, leült. az íróasztal mellé és u
ottlévö kéziratok javításába fogott.

Bitte Pál volt a ..Nagyrecsk és Vidéké"-nek har
madik és igavonó munkatársa. Vitnyecskó-Vágó
szerkesztő úr "páloc"-os hegyifranciával szerkesztett
cikkeit ő magyarította, azonkívül tárcától lako
dalmi riportil't jóformán míndent lS irt a lapba, ami
nem volt politikai és világnézeti jelentőségű. És
mindezért kapott havonkint tizennyolc forintot.
Nagy pénz volt ez anyolcgyerekes népnevelő ház
tartásában.

Bitte ..fŐ1nunkatárs" úr - mert fizetésemelés
helyett ezt a eímet adományozta néki Vágó-Vit
nyecakó - megjelenése észrevehetően perturbalta
Sműle expectorációját és abbahagyván megkezdett
témáját. újra felöltötte az arszlán nyegleségét,

- Mondom Páterkám, - tettette a békés kon
verzációt Edömér segédszerkesztlS úr - velünk sajtö
tényezőkkel nem tanácsos néktek kikezdenetek. Úgy
jártok majd, ha nem lesztek okosak, mint az a sze
gedi káplán, akit két hónap előtt kivégestem.
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Megállott szavában és várta a hatást. Nem szöl
tam reá semmit, mert csordultig volt már lelkemben
az undor. Sműle erre Bittéhez fordult:

- Maga, apuskám. úgy-e ismeri az esetet'
Groszartig volt, ahogy azt a reakciós csimotát le
hengereltük! Úgy-e, öregem!

Bitte úr kényszeredetten helyeselt:
- Igen, igen, hallottam, hogy nagyszerűen ki

babrált vele a szerkesztő úr!
- Hát úgy esett meg a dolog, - folytatta Smüle

- hogy az a csuhás paraszt valamiféle ügyből ki-
folyóan összeakaszkodott Békeffi szerkesztővel, aki
nek lapjánál dolgoztam akkor Szegeden. Békeffi
kutyakorbáeesal akarta kioktatni a klerikális ura
lom beföllegzéséröl, de én nem engedtem. "Bízd csak
rám, Vatter!" - mondottam Békeffinek. Egy hét
sem tellett bele és fenomenálisan kivégeztem azt a
népbutítöt, Két, egymásután elhelyezett tízsoros
notizba került az egész. Az ottani .,Hölgyek Mária
kongregációja" búcsújárást rendezett Szentkútra.
Megírtam az eseményt szárazon és fölemIítettem
benne, hogy a processzió vezére X. káplán volt. Utána
mindjárt egy másik hírem következett. amely arról
ssölott, hogy a szentkúti templompark bokrai kö
zött hétfőn két reverendagombot és három finom
gyöngyházgombot találtak, amelyek a női szabóság
ban jártasak szerint valami női ruhadarabhoz tar
toztak. Az egész város ezen nevetett! Látod. Páter
kám. így harcol és győz a sajtó!

Smüle is nevetett, Bitte is nevetett, én pedig
nem bírtam tovább hallgatni a sémi impertinenciá
nak ilyetén arroganeiáját, vettem a kalapomat és
köszönés nélkül otthagytam a "szerkesztőség"-et.
Soha többé nem tettem be oda a lábamat és ha talál
koztam is Smülével, keresztülnéztem a feje fölött.

Azóta nem egyszer. de százszor is átgondoltam
ezeket az eseményeket,

A "Nagyrecsk és Vidéke" sserkesztőségének
supranominatus három tagja karakterisztikonját



12

adta az akkori vidéki sajtónak. Háromféle típus volt
képviselve abban.

Az első, a lecsúszott és ütődött karríérű keresz
tény-elemből került ki, amelynek megélhetési forrá
sát képezte a sadtó, Ez mindenre kapható volt és ezt
mindenki szolgálatába is állította, csak az Egyház
és a papság nem. Fölhasználta az utóbbi hébe-hóba
egyéni hiuságának és személye kultuszának legyez
getésére, de a krisztusi igazságok harsonáiul soha
sem.

A második típus a zsidóságból került ki. Nem is
félig, hanem csak negyedrészben művelt, nagyhangú
és szemtelen ifjoncokból rekrutálódott, akik a "fel
világosodottság", "kultúra", "nyugati műveltség" és
más féltucat frázist variáltak tagadhatatlanul ruti
nosan kipallérozott soraikban és arcátlan merész
séggel leterrorizáltak míndenkit, aki nem szekundált
nékik. Minden vidéki városkába került közülök egy
kettő és hamarosan ők diktálták ott a közvéleményt
{>,s a közélet dallamát mindenkinek, a főispántól
kezdve a susztermesterig. Alig szállott szembe velük
valaki. És ha egy-két idealista nékik merészkedett.
elveszett, mert a "klerikalizmus", "reakció", "ultra
montanizmus" vádját vonta eljárásával önfejére. Az
Ilyesminek gyanuja pedig joliban elvonta az illető
től a közbecsülést, mintha Vácott ült volna sikkasz
tásért három esztendőt. Nem akasztott velük kere
ket a papság sem, mert többre becsülte a nyugalmát.
Ha pedig itt-ott akadt valami "hecckáplán", aki vé
delmére kelt az általuk lépten-nyomon gúnyolt Ma
ter Ecclesiá-nak, az hamarosan csomagolhatott is.
Gondoskodott róla "békeszerető" és emésztésének
nyugalmára ügyelő prineipálisa.

A harmadik vidéki ujságírótípust végül a törzs
munkát végező keresztény helóták alkották. Két
másodklasszisra dísztingválódtak ők. Az egyik ré
szük idealistákból, alanyi költőkböl és egyéb holdkó
ros persónákból került ki, akik ujságírőskodtak,
bogy aztán néha fekete betűvel kinyomatva lássák
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egy-egy klapaneiájukat is. A secunda classisát eme
fajtának azok az éhenkórászok alkották, kiknek az
ujságírás mesterségének napszámos részlete némi
segítséget hozott a konyhára. Nyugalmazott és még
működő néptanítók, megyei, bírósági és egyéb hiva
talnokok voltak ezek. Lélekben konzervativ gondol
kodásúak, de ezt elrejtették laptulajdonos rabtartóik
előtt és lassan-lassan meggyülöltek mindenkit, aki
türte annak a sajtónak uralmát. amelyiket ssívük
legmélyében ők maguk utáltak a legjobban.

Ennek a három klasszisnak volt - mint előbb
említém egy-egy personifikálójar Vágó-Vit-
nyeeskö, Dicskövi-Teutelbaum és Bitte Pál.

Nem én vagyok Uramöcsém az első, akinek el
keseredett lelkében fölvetődött a kérdés: hogy mi
lyen világ lenne most, ha ezelőtt 40 évvel Iölismerte
volna a papság a sadtő fontosságát és ő veszi kezébe
azt. Ra a felsöpapság anyagi erejével az országos
sajtó mögé állott volna, a vidéki lelkipásztorok
pedig a helyi sadtó mellett mentoroskodtak volna'

Hát bizony kedves Uramöcsém. nem üdvös gon
dolatok ezek. Egyrészt azért nem ilyenek, mert
utána furcsán áldja az ember Urunk szolgálatában
praeeessoraink emlékét, másrészt meg azért, mert
igazságtalanok is. Méltánytalanság a régi papságot
gáncsolni olyanért, amiben egyformán ludas min
den keresztény ember. Mert hát valljuk csak be,
hogy az ujságírást és kiadást, főleg a vidéki sajtö
ügyet a maga korszakalkotó fontosságában csak
egyetlen kis csoport ismerte föl: a zsidóság.

No de azon veszem észre magam, hogy már filo
zofálok és moralizálok, ahelyett hogy életem esemé
nveít enarrálnám. Pedig az utóbbit követeli tőlem
Redaktorságod és az előbbieket pedig már többízben
perhorreszkálta. No de majd a következő levelében
kipőtolja mulasztását Uramöcsémnek fecsegő pap
társa

az öreg plébános.



Kedves Uramöcsém! Nem voltam olyan szeren
csés a legutóbbi két levelemmel, mint amilyen sze
renesés volt az egyszeri magyar-biscayai barát a déli
haranzssöval. Ez a jámbor Egyed testvér questálási
útjáról e~y este Noé ösapánkat megközelítö állapotban
került haza a kolostorba. A P. gvárdián épp más
napra várta a provinciálist vizitációra. A correctio
paternat ilyeténkép magasabb előljárójának hagyva,
megparancsolta Egyed testvérnek, hogy jelentkezzék
majd a provinciális előtt és számoljon be arról,
hogy miért hozott a különben kocsideréknyi búza,
tojás, krumpli, stb. mellett jókora crapulá-t is haza.
Másnap aztán megérkezett a provinciális és Egyed
testvér háromnegyed tizenkettőkor rettenetes szep e
gések között be is állított hozzá. Elmondta, hogy
legutóbbi kéregető útján elkerült a szomszédos falu
szőlei közé is. Böbeszédüen leírta, hogy milyen ke
gyessaívüek voltak hozzá a szőlős gazdák, pedig hát
szegényeket nagy csapás érte, mert rettenetesen
pusztít tökéiken a filoxera. A provinciális valamikor,
-- amikor még Gyöngyösön a barátok tanítottak a
gimnáziumban - a természetrajz professzora volt
és szakmájából főleg a kisebb rovarok tanát bujta,
mint kedvenc studiurnát. Abban az időben írta első
cikkeit Jókai Móric a flloxeráről, mint a magyar
szőlötermés pestiséről. Az új rovarnak híre fö
lötte érdekelte a professzorból lett provdneiálist és



15

töviről-hegyire kikérdezte Egyed testvért annak
alakja, föllépése és pusztításai felől Ez kellett csak
E~yednekJ Hári János hiteles történetírónak számí·
tott hozzáképest, olyan eloquens fantáziával és rész
letességgel költötte meg hirtelenében a filoxera alak
ját és kártevő hatását. Közben aztán ebédre csön
gettek. Mint jó szerzetesek, a mondat közepén
harapták el a szót és megindultak a refektóriumba.
Egyed örvendett. ho~y a történtek enarralásában
nem juthatván el a erapuláig, megszabadult a dorga
tóriumtól és vigyázott rá, hogy arcának kifejezésé
vel nehozv elárulja gvárdiánjának a maga gau
diumát. Feledésbe is ment az ügy szépen.

Hát úgy gondoltam én is, hogy a negyven év
előtti sajtó ügyeire való multkori kitérésemmel el
kerülöm Kedves Uramöcsémnek dorgatóriumát a
nagyrecski kórusfestmény hosszúra nyúló elbeszé
lése miatt. Amde csalödtam, mert Kedves Öcsém
fölötte szigorú levélben tudtomra adta: ne szapo
rítsam annyira a szót, hanem drámaíbb lüktetéssel
vigyem előbbre elbeszélésemet. Megkísérlem eleget
tenni eme szerkesztői praeceptumnak, de nehezen
hiszem, hogy sikerülni fog. Mi öreg emberek ugyanis
nem tudjuk már elsajátítatni a novissima genera
tionak rohanó fantáziáját, amelyik sűrítve és mosi
képszerűen gyors egymásutánban adja elő gondola
tait. Mi öregek lassan jártunk fiatal korunkban és
lassan járunk most is. Az is igaz, hogy azért még
sem érünk tovább, mint az ifjabb nemzedék, amelyik
bizony ép hajzattal ér el olyan magasra, amennyire
a mi időnkben csupán szürkült és ritka szép hajjal
mertünk gondolni.

Dehát nem akarom magamra vonni kedves
Uramöcsém újabb szigorú rendreutasítását és ezért
folytatom emlékezéseim előtáráBát anagyrecski
.kórus freskójának históriájáról.

Ott hagytam abba, hogy az apátúr az aulával
és a miniszteriummal történt többszöri levélváltás
után megkapta az értesítést, mely szerint három
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szakember Jon majd megvizsgálni a fölfedezett és
többszázévesnek gondolt freskót.

Principálisomat mintha kicserélték volna. Láza
san készülódött a pesti urak fogadására. Több
ször láttuk megfordulni a helybeli takarékpénztár
ban és plébániánkon is ismételten látogatást tett
annak igazgatója. Péterfia káplántársammal talál
gattuk is ennek okát, mig végre megtudtuk azt
apát urunk sógorától. Elkeseredetten panaszkodott ez
a jó ember, hogy principálisunk olyasmire veteme
dett, amire előbb álmában sem mert gondolni: vál
tóra vett föl pénzt, hogy ebből fedezze a várt ven
déglátásnak és az új freskó föltárásának költségeit.

Abban az Időben nagy csomag külföldi könyvet
hozott a posta a plébániára. Mi is megismertük e
csomagok tartalmat, mert az apát úr Péterfiát és jó
magamat bízott meg a vagy tíz ki1ónyi opusok lap
jainak fölvágásával. Németnyelvű műtörténeti dol
gozatok voltak, amelyek a középkori freskókra vonat
koztak. Az apát úr jobb ügyhöz méltó buzgalommal
és egy Péterfiától kölcsönkért német-magyar szótár
segítségével neki is kezdett az egyik opus tanulmá
nyozásának, amivel több napon keresztül kora reg
geltől késő estig foglalkozott. A többi könyvet pedig
a szalonasstalon helyeztette el. A lelkipásztorkodást
teljesen reánk és a Pater Coelestisre bízta.

Egy napon azután megérkezett a sürgöny, amely
másnapra jelentette a 'Pesti kiküldöttek jövetelét.
Apát urunk vendégágyak fölállítására, sütés-főzésre
adott parancsokat, Pintes Gergő uram a PÍDce mé
lyéböl pókhálós üvegeket szedegetett elő, princípáli
som sógora pedig fogát szíva átkozta a napot, ame
lyen a freskó-ügyet fölfedeztük és váltig erősködött,
hogy e műpártolásnak még sequestrum lesz a foly
tatása és egész családjuk koldusbotrajutása a vége.

- Tudom én azt, hogy mi az a váltó! Egyik
fiad za a másikat és hozza avégrehajtót - szólott
keserves fejcsóválással. Ö ugyanis szakember volt
az eféle ügyekben és tapasztalatból beszélt, lévén,
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hogy végzett földesúr és végzett kereskedői minő
ségben került rokonnak a plébániára.

A táviratban jelzett napon délfelé megérkeztek
a pestíek, Az apát úr Péter:6.ával együtt ment eléjük
az indóházhozaz uraságtól kölcsönkért két fogaton.
Én az ebédlőben találkoztam velük.

A bizottság vezetője öreges, nagyszakállú, tisztes
ősz férfiú volt. Mesterségére nézve műépítész, aki
sokrendbeli állami munkán végzett stíluskísérletesés
után kitünő állásba került öregségére a miniszté
riumban. A másik, akkor még egyetlen állami szín
házunknak kiérdemesült dramaturgja és elég jónevií
íróember volt. O is nyugalmának élvezésére szegő
dött be műértönek az államhoz. A harmadik bodor
hajú, cvikkeres, szőke fiatalember, mint archeológus
jött le, bár később öregebb kollégáinak csipkelődései
alapján úgy értettem. hogy inkább esztétikus volt,
még pedig a szépnem méltatásának gyakorlati esz
tétikájában tevékenykedett. Egyszóval ..szakembe
rek" voltak a freakó-ügyekben valamennyien.

Kellő mennyiségű és minőségű appetitórinm be
stamperlizése után ebédhez ültünk, amelyen Pintes
Gergő uram, mint a freskó-ügyben érdekelt. vala
mint a helybeli takarékpénztár igazgatója, mint az
ügy financirozásának támasza, is résztvettek. Az
ebéd pompás volt és lefözhetett volna két kanonoki
installáciöt is. Igaz, hogy zajoe családi jelenet előzte
meg főzését, amely az apát úr és nővére között
folyt le.

Prineípálisom ugyanis úgy intézkedett, hogy a
traktátum készítésére a nagvreesld lakodalmak híres
szakácsnőjét, Julcsa nénit ssersödtessék, ami ellen
huga pergő nyelvvel és pazarlást, adösságesínálást,
a rokonság koldusbotrajuttatáBát emlegető, nem
éppen a nővéri szeretet kifejezésének mondható sza
vakkal tiltakozott. De az apát úr nem engedett.

Az asztalnál apát urunk sógora úgy ült, mint
ej:ty kanonoki kinevezésről lemaradt futtató. csak
néha nézett végig a poharakat emelgető pestieken és

Az öreg plébános levelei. III. 2



18

amidőn tekintete a takarékpénztár igazgatójára esett.
nem állhatta meg, hogy félhangon oda ne súgja
Péterfiának:

- Váltót írt alá! Mi lesz ennek a vége71 Én tu
dom jól hOJlY mi az a váltó!

Péterfia kissé maliciózusan válaszolt:
- Mi közötök hozzá' Nem a tieteket költi. Hol

'Van az megírva, hogy a papnak holta után is el kell
tartania minden pereputtyát'l

Az apát úr sógora éles választ kezdett, de már
első mondatában mozakadálvosta a tösstok meg
Induló sora.

Elsőnek az apát úr köszöntötte föl vendégeit.
Párhuzamot vont a papság és a művészek között.
A papok a jóságnak szolgái, a művészek pedig a
szépségnek, Mindkettő Isten tulajdonsága. A művé
szetnek, házában megjelent képviselöire, mint az
Úrban szolgatársaira, ürítette poharát.

Bizony. Uramöcsém. félresiklott beszéd volt ez.
De hát rendesen így történik, ha a pap a maga hiva
tásától eltérve. vilázi eszmekörbe kontárkodik és
abban világibbnak akar látszani a világiaknál.

Szavaira az öreg müépítész válaszolt. Apát urun
kat, mint a lelkek és Isten misztikus házának kiváló
építészet aposztrofálta, (Péterfia e szavaknál fászka
lődni kezdett éB valami olyasfélét emlegetett, hogy
ettől az építőmestertől ugyan összedőlhet az egész
lelki eklézsia.) Utána történelmi visszapillantás alak
jában elmondotta, hogy a lelkek nagy építői, a kiváló
papok egyben az Isten földi és anyagi templomának
is mecenáBai és serény munkásaí valának. II. Gyula
pápától kezdve fölemlítette a műbarát egyháziaknak
hosszú sorát. Ezek közé iktatta végül az apát urat .is,
akit lelkesen éltetett.

Ebéd után a szalonba vonultunk. Az apát úr
kezdte a szót:

- Bizony, kérem, nagy áldás minékünk, papok
nak a művészet, Egyszerű híveinkkel való bajlódás
közepette ki vagyunk téve az elparlagiasodásnak,
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Ettől ment meg minket a múvészet alkotásaival
való theoretikus és praktikus foglalkozás. Én pél
dául legnagyobb örömemet lelem és a lelkipásztor
kodás nehéz munkája után (itt Péterfia impertinen
sül köhögött) fölüdülésemet találom ezekben a köny
vekben. Itt van például ez a munka ...

Az apát úr fölvett a szalonasztalról az előző hé
ten érkezett könyvek közül egyet és a köréje cso
portosuló miniszteriumi uraknak akarta mutatni.
De elsápadt és zavartan köszörülte a torkát. Az
urak mosolyogtak, Péterfia kacagott.

Amidőn jobban odanéztem, észrevettem a kómi
kus szituációt: a könyv, melyet az apát úr kezében
tartott, föl sem vol t vágva.

Említém kedves Uramöcsémnek, hogya köny
vek megérkezte után az apát úr szótár segítségével
tanulmányozta az egyiket, a többit pedig két cso
portra osztva, Péterfia kollégámnak és nekem adta
ki fölvágás céljából. Én becsülettel el is végeztem
a rámbízott munkát, Péterfia azonban úgy, ahogy
kapta, fölvágatlanul visszatette őkAt a szalonasstalra.

Szemfüles fiatalember voltam már akkor és
gyors elhatározással kimentettem piruló principáli
somat kényes helyzetéből:

- Azt, kérem, apát úr, még nem méltóztatott
tanulmányozni. Tessék emezeket mutatni az urak
nak - szóltam és kezébe adtam egy másik könyvet,
melynek lapjait én vágtam föl.

Principálisom hálás pillantást vetett reám és
kinyitván a könyvet, magyarázni kezdett a drama
turgnak, aki valószínmeg vele egy nívón állott a
pietura mezején,

A szituáció kellemetlenségének kiküszöbölésére
Gergő bátyánk adta meg a lökést.

- Talán atmehetnénk a templomba, megnézni a
freskót - inditványozta.

A bodorhajú gyakorlati. esztéta. azonban. mást
javasolt. Észrevette a szalon sarkában zöldelő

2·



kártyaasztalt és fölcsillanó szemekkel invitálta
mellé az urakat:

- Hohó! Itt blattozásí alkalom van! Ebéd után
a legkellemesebb rajzolat a harminckétlevelü képes
könyv nyujtja - mondá önelégülten nevetve szelle
mesnek vélt mondatán,

Nem kellett sokat biztatnia társait. A pestiek
leültek az apát úrral alsőzni; míg a takarék igazga
tója, mönt óvatos pénzember, a kibic szerepét vál
lalta. Mi pedig, a háziak, Gergő bátyánkkal együtt,
ajánlottuk magunkat és munkánk után mentünk.
A folyosón megjegyezte még egyszer az apátúr
sógora:

- Nem jó vége lesz ennek! Elmehetünk mind
koldulni. Váltót írt alá!

Péterfia nem állotta ki, hogy újra ki ne oktassa
a papi rokonok anyagi igényeinek jogosultsága fe
lől, de én ezt már nem hallgattam meg, mert Gergő
bátyánkkal temetni indultunk.

A további fejleményeket majd legközelebb írja
le kedves Uramöcsémnek barátja,

az öreg plébános.



Kedves UrafnÖCsém! A pesti szakértőbizottBág
nagyrecski kiszállásának első estéjén vacsorára me
net egyazon mód találtuk a kártyaasztalnál a társa
ságot, mint ahogyan ebéd után otthagytuk öket. Vál
tozás csak annyiban volt, hogy a rettenetes füst
csípte az ember szemét, de azért mégis észrevehette
a kártyaasetal mellett fölsorakoztatott üres flaskakat
és azt is, hogy a játék060k előtt csupán a fiatal eszté
tikusnál állott garmadaban a pénz, míg az apát úr
pénztáreája helyett már a zsebeit kotorászta a külön
bözetek kiegyenlítése céljából

Megérkezésünk cím volt a kártyapa.rti fölbom
lására és a vacsora előkéssületeinekmegtevésére. A
társaság minden egyes tagja dühös volt, a bodorhajú
esztétát kivéve. Ö nyugodtan számolta meg a pénzét
és konstatálta:

- Kétszázhét forint negyven krajcár.
A plébánosom az ablakfülkébe vonta a helybeli

bank igazgatóját és rövid beszélgetés után attól né
hány darab bankót vett át. Az apát úr sógora resz
kető kézzel lökött meg és tett figyelmessé erre a jele
netre.

- Elveszítette délután az egész pénzt és most
újabb kölcsönt kért! Holnap megint váltót állit ki
róla. Istenem, mít csinál ez az embert Koldusbotra
jutunk valamennyien.

Mialatt az ebédlőt ki8zellőztették, szétoszlott a
társaság, Az öreg műépítész és a dramaturg Péterfia
kollégámnak szobáját tisztelték meg látogatásukkal.
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az ifjú esztéta pedig velem tartott. Rágyujtott szo
bámban és ott még egyszer megszámolván a délutáni
kártyanyereségét, bizalmaskodni kezdett.

- Hogy fog dühöngeni a tanácsos úr (az öreg
műépítészt, a társaság vezetőjét értette alatta), hogy
elnyertem a pénzét! Pedig hát őtőle legfeljebb ha
egy tizes bankót csakliztam el. De hát nagyon szük
sége van az öregnek a pénzre. Három asszony tartás
díja he-he-he! jó sokba kerül.

A kutyát is a szőrével gyógyítják eímén. erős
snapszot kínáltam. föl esztéta vendégemnek és csak
úgy udvariasságból érdeklödtem a tanácsos úrnak
három asszonnyal való ügyéről. Vendégem nem volt
valami zárkózott és diszkrét úri ember, mert per
Iongum et latum folytatta:

- Hát úgy van a dolog, hogy az öreget az első
felesége elkergette és a törvény tartásdíjat ítélt szá
mára. A második feleségét ő kergette el, de hasonló
kép tartásdíj terhével. Most aztán a harmadik
asszonyt tartja, ha volna neki miből. Nem is tudom,
mit csinált volna az öreg, ha nem nyeri meg X. érsek
nek a tetszését, aki aztán beprotezsálta ebbe a mos
tani beosztásába, ahol legalább ilyenféle vidéki ki
szállásokkal némi mellékeshez juthat.

Ifjúi tapasztalatlanságomban elégedetlenségern
nek adtam kifejezést afölött, hogy egyházi oldalról
ily trigarniában élő, egyébként bármily jeles férfiút
protezsáltak. Esztóta vendégem azonban tudomást
sem vett kifogásomról. hanem bőbeszédűen folytatta
társainak bemutatását:

- Hát bizony neki nehéz sora van, Eleget is
irigyli kollégánkat, a dramaturgot, Ez ugyan agg
legény, de négy háztartást tart. Van neki azonban
miből! Kanonok a nagybátyja, attól hol ezen, hol
azon a címen rendkívüli segélyeket vág ki a havi
rendes apanázsán felül.

Szememet, számat tátottam el és nagyot gondol
tam, de nem széltam semmit. Vendégem azonban
imperterrite folytatta:
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- He-he-he! Pompásan megvágtam őket. De a
legtöbbet mégis csak az apát úrtól nyertem. 150 fo
rintja van a zsebemben! Még egy ilyen kedvesen
szórakozó délután és ki lesz a Iegújabb munkámnak
a nyomdaköltsége.

Anélkül. hogy érdeklődtem volna legújabb mun
kája felől. elbeszélte. hogy összegyüjtötte az egész
világnak a ••faunológiára" vonatkozó festményeit
és azokat fogja korszakalkotó öpuszban, illusztrá
ciókkal együtt kiadni. Egészen bizonyosra veszi,
hogy annak alapján megkapja a festőmüvészeti
iskola egyik mütörténeti katedráját.

Tovább is beszélt volna. de vacsorához invitál
tak bennünket. Az egész vacsora alatt az ifjú esztéta
elbeszélésének morálja járt eszemben. Nem fejtem
ki. mert Kedves Uramöcsém ismételten és ismétel
ten tiltakozott az üdvös tanulságok szóban való le
vonása ellen, hanem azt az olvasókra akarja bízni.
Csupán annyit említek meg. hogy a papi protekció
és a papok által támogatott rokonok sok anomállá
jára vonatkozott az. Hány ember jut pozicióba egy
házi segítséggel és hány rokon él nem éppen Krisz
tus Szívének tetsző életet egyházi eredetű pénzbőU!
Bizony. kedves Uramöcsém. ebben a pontban nem
egysser jobban kinyithatnánk a szemünket!

A következő események enarrálását rövidebbre
fogom. Vacsora után folytatták a kártyát azon a
címen, hogy alkalmat adjanak az ifjú esztétának
nyeresége visszaszolgáltatására, Az eredmény azon
ban az lett. hogy az apátúr újonnan kapott bankói
is a fiatal kiküldöttnek zsebébe vándoroltak. Más
nap délig aludtak, délben aztán benéztek a tem
plomba is. Most csak terepszemlét tartottak és
a tulajdonképeni munkát délutánra hagyták. Az
éjszakai alvásnak ebédutáni pótlása után. úgy négy
óra tájban, fehér köpdnyeget öltöttek mindhárman
és most már a kórusra is fölmeré8zkedtek. Körül
járták annak zegeit-zugait és végezetül tekintetü
ket a freskónak fölszabadult kéttenyérnyi helyére



fordították. Hol közelről. hol távolról nézték. na
gyító üveget vettek elő. azon spektálták és nagyo
kat hümmögtek hozzá. Végül az építész formálta
egyetlen szóba a bizottság véleményét. határozottan
kijelentvén. hogy:

- Freskó.
A dramaturg ezalatt észrevette. hogy a freskó

fölé pingált Krisztus-kép pontosan az orgona két
sípládája között kezdődik és ebből arra következte
tett. hogy az alatta lévő régi és kutatás alatt álló
freskó valószínűleg a sípládák mögött folytatódik.
Kiadták. a parancsot. hogyasípládákat másnap el
kell távolítani és. szakember hiányában. az egyik
asztalosmestert bízták. meg ennek végrehajtásával.

Este újra kártyaesata következett a plébáno
sunk újabb vereségével és másnap tíz óra után foly
tatták a kutatást. Az asstalosok egymásután feszí
tették szét a sípládák állványait. Egyiknek háta
mögül porlepett. régi. sípkatéle fejvédő került elő.
A bizottság. mint egy héjja a verébre. csapott reá.
Kézbevették, forgatták. A dramaturg megjegyezte:

- Érdekes stílű fejvédő.

A darab kézről-kézre járt. Formátlan. piszkos,
zsíros. szalagnélküli kalap volt. amely a bizottság
nak boldog auspieiumul ssolgált működése megkés
déséhez. Vita indult fölötte. amelynek során az
esztéta legalább 100 évesnek. a dramaturg pedig 200
évnél is idősebbnek mondotta Végre is mégis csak
az esztéta döntötte el a vitát azzal, hogy ő egy olasz
mester ..Utolsó vacsora" eímű képén hasonló föveg
ben látta ábrázolva az apostolokat. Evvel aztán a
kalap olasz származása el volt döntve és valószínű
nek tartották. hogy a freskót pingáló. ennek alapján
megállapíthatóan olasz művészé lehetett. aki munka
közben a sípláda belsejébe tette fövegét és utána
ottfelejtette azt. a munkások pedig a sípládát he
lyére tolván, jó 150 esztendőre elrejtették e mu
zeumba való darabot az utókor számára.



A sípládák eltávolítása után valóban ott volt
a régi festmény oldalsó és alsó része. Angyalok
szárnyait, lábait és ruháit ábrázolták: ezek, melyek
alatt olvasható volt a festőnek manupropriája is,
elég világosan kivehető betűkkel. Az esztéta' hama
rosan ki is sillabizálta:

- Punyi - mondotta. - Már a név is mutatja,
hogy valami olasz festő lehetett. Meg van hát a
freskó származása és ideje oldva. Punyi festő tudo
másom szerint 150 évvel ezelőtt élt.

Mikfu.ben a dramaturg és műépítész kOOl.Oly
megfontolással csatlakosott a fiatala.bb kollégának
véleményéhez, csoszogva kömledett a végzet Mis.ka.
bácsinak, az öreg orgonafujtatönak személyében.
Régi portékája volt ő már a templomnak, lehetett
vagy 80 esztendős. Gyerekkorában kezdte a mester
ségét, az orgonafujtaíást és megmaradt mellette hű
ségesen. Annyira hozzánött a kórushoz, hogy 8.7Jt
saját birodalmának. tekintette és most is azért jött,
hogy utánanéz.zen, mit csinálnak ottan, Tekintete
az orgona. padjám. helyezett, 150 esztendösnek és
olasz eredetűnek mondott kalapra esett. KÖ'1Je1ebb
ment hozzá és a7itán szavából kíéreshetö nagy öröm
mel felkiáltott:

- Megvan akalapom!
Az esztéta a műzeurní értékű kalpagnak védel

mére kelt és :megmagyará~ta MiBka bácsinak, hogy
téved, mert az nem lehet az övé, hiszen az egy Ó8
kaJ.pag. Miska bácsi azonban nem hagyta magát:

- Az enyém biz az! - erősítette. - Amikor a
Krisztus-képet Iestették, aztán a.z orgonát javítot
ták, akkor veszett el. A rusnya férgek belerenyovál
ták az orgonába. Enyém biz az! Itt van la a lyuk is
rajta. amit a Punyi sógor hasított bele, amikor
megbicskázott a festménye mián. Úgy történ.t az
kérem, hogy az öreg plébános úr, tetszik tudni a
IOOSiJa,ninak negyedik elődje, Idefestette ezt a. feszü
let-képet, meg megnagyobbíttatta a sípokkal az
orgonát, Punyi sógor nagyon haragos volt, hogy
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ilyeténkép az Ő lestméIDyM eleszkábolták. EreD.
aztán összevesztünk, mert én megmondtam neki.
hogy a plébános úr ,tudja, hogy mit esinál. Osztán
veszekedés közbe a sógor bicskával a fejembe vágott
és akkor lyukadt ki a kalap, meg itt a fejem is egy
kicsit, csak tessék megnézni.

A kényes csöndbe mint az orgyilkos tőr vágott
bele Péterfiának kérdése:

- Hát ki volt az aPunyit
MiBk.a. bácsi megadta a hisatorlkus magyara

zatot:
- Hát a piktor as alvégről. Meghalt már vagy

húsz esztendeje, Drótostót volt régen, de piktor lett
belőle és ő volt a leghíresebb piktor a faluban. A
nagykocsma ívójának falán azt a várkastélyt is ő
pingálta, Ö pingalta ezt az angyal-képet is ide a
körusra, de az öreg plébános úr, Isten. nyugosztalja,
nem ssenvedhette a képet és ráfestette valami Pest
rül hozott másféle piktorral ezt a feszület-képet itt.
:Meg lehet kérdezni a Punyi Jóskált is, ha nem
hiszik. Az a fia és még most is piktor. Ott lakik az
Asztalos-utca végén. De most az elébb láttam, hogy
a Lábignyak zsidónak festi újra a címertábláját a
boltja ajtaján.

Halotti C8Önd következett erre a kóruson. Prin
eipálisom találta föl legelőször magát: sarkonfor
dult és lement. Utána a fiatal esztétikus következett
a helyzet Iölfogásában, aki vidám kacafra fakadt és
megelégülten konstatálta:

- No, ezt is megbizottságoztuk!
Két öreg kollégája hasonlóképp nem fogta

valami tragikusan föl a dolgot, hanem a kórus
egész bábeli fölfordulását otthagyva, megindult a
plébánia felé. Mi is követtük őket, hátrahagyván a
kórus romjai között merengö fujtatót,ga:zxlájával,
Pintes Gergő bátyánkkal, aki rezignáltan morog.ta:

- De azért ez a citátum nem marad az én
fejem fölött, ha az utolsó megtakarított garasomba
kmül is!



27

Otthon aztán a bizottság megszerkesztette szak
véleményét, melynek értelmében "hosszas és behato
vizsgálat után megállapították a kiküldöttek, hogy
a vizsgálás tárgyául tétetett festmény egyszerű
falusi piktornak munkáia és sem műértékkel, sem
pedig történelmi értékkel nem bír."

Kétnapi további ottkártyázás után aztán 'a pesti
urak eltávoztak és a plébánián hátrahagyták az
apáturat 450 forint adóssággal és azzal adrágán
megvásárolt tanulsággal, hogy a papi ember ne igen
kalandoszék olyan területre, amelyhez nem ért és
ne iparkodjon olyan babérokat szerezni, amelyeket
nam a tisztes papi munka verejtékével öntözött meg.

Kedves Uramöcsémnek és az ifjabb generáció
nak figyelmébe ajánlja ezt az erkölcsi tanulságot
barátja,

az öreg plébános.



Kedves Ura,nöcsém! A pesti kiküldöttek távo
zása után elég csendesen mültak a napok a nagy
recski plébánián, A freskó napvilágrahozásából nem
lett semmi. A pénz, amit az új festményre Gergő
bátyánkkal közösen összeadtunk. reáment az orgona
helyreállítására, mert az asztalosok által végbevitt
szétszedése után ugyanis orgonamestert kellett ho
zatni a püspöki székvárosból. Gergő bátyánk azon
ban nem nyugodott bele az ominózus föliratú kép
nek ottmaradásába. A templom padlasán megvolt
még a régi nagy oltárkép, lehozatta a plébánia
udvarra, megtísztogatta, belakkosta és aztán a ha
talmas vásznat, amely szent Vendélt (templomunk
védszentjét) ábrázolta állatjai közepette, fölakasz
totta a kórus hátfalára az Úr Jézus keresztképe
tetejére. Péterfia kollégám ugyan az asztalnál csípős
megjegyzésekkel applikálta a kórusnak új védszent
jét a templomi énekkarra. de ugyanezt már nem
volt lelke elmondani sok keserűségen keresztülment
öreg regens chorink úiabb mortifikálására.

A plébánián is a maga medrében ment mínden,
csak még az addiginál is jobban spóroltak a kony
hán. Be kellett hozni a 450 forint adósságot. Ez volt
az oka annak is, hogy az apátúr abban az évben
nem ment Karlsbadba. hanem csupán néhány napos
szünidőt vévén magának, meglátogatta egyik plébá
nos iskolatársát. Épp e látogatás alatt került ifjú
életembe az újabb forduló.
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Egy hétfői napon sürgöny érkezett a plébániára.
Gergő bátyánk bontotta föl és behozta Péterfia
káplánkollégám szobájába, ahol éppen én is tartóz
kodám.

- Melytekről szél ezT - kérdezte az öreg iroda
vezetőnk.

Vividusabb ember lévén, mint hájas kollégám.
kikaptam kezéből a sürgönyt és elolvasám: "Új
káplánom azonnal jöjjön. Pantoffel" .

- Ez csak magának szélhat. testvér - tömködte
meg pipájának zsarátnokát Péterfia kollégám. Majd
aztán sajnálkozóan hozzátette:

- Szegény, szerencsétlen öreg Pantoffel, megint
új káplánt kap!

Amint így tanakodánk, Gergő bátyánk, ki idő
kfuiben elhagyta szobánkat, visszatért, egy a püspöki
áulából jött hivatalos levelet tartván kezei között.

- Nem szokásom ugyan fölbontani a hivatalos
postát, - mondá - dehát ebben az esetben, úgy gon
dolom, kivételt kell tennem, Az egyházmegyei ható
ság ugyanis nem tudja, hogy az apátúr barátja
látogatására utazott és az esperesnek sem jelentettük
be a dolgot. Ilye~ép az ő érdekében cseleksz~
ha nagyobb kellemetlenségek elkerülése okából eme
hivatalos epistolát fölbontjuk - szólott, és szándékát
tettre is váltotta.

.A köpertából nem a szokásos dispoziciós blan
ketta került ki, hanem két levél, melyek egyikében
engem. a másikban pedig principálisomat értesíti
az egyházmegyei hatóság, hogyatifuszban megbete
gedett és kórházba szállított gomorházai káplánnak
ideiglenes helyettesítésére, előbbi állomásomnak
megtartása mellett, engem rendelnek ki. Nem na
gyan bántam ezt a rendelkezést, mert egy kis válto
zatosságot hozott a már-már egyhangú nagyrecski
életembe. Azonkívül az előbbi helyemen való meg
hagyásban holmi megelégedést és főpásztori bizal
mat véltem látni. Tüstént csomagolni mentem, de
Péterfia káplántársam és Pintes Gergő bátyám
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lebeszéltek az aznapi elutazásról, mondván, hogy az
apátúr föltétlenül hazajön másnap vagy harmadnap
és rossznéven venné, ha közben távozom.

így cselekedtem tehát. Harmadnap megérkezett
az apátúr és elébe menvén az indóházhoz, elmondám
az ujságot. Tudomásul vette és talán még örült is
neki, hogy a vak.ációra egy kenyérfogyasztóval
kevesebb lesz a plébánián, Nem kerülte el azonban
a figyelmemet megjegyzése, amelyet új stációm
hallata kiváltott belőle. Ö is körülbelül ugyanazt
mondta, mint Péterfia kollégám:

- Hát szegény, szerencsétlen Pantoffelhez
megv l!

Szöget ütött a fejembe ez a sajnálkozó epiteton
ornans, mellyel mindkét paptársam új principáliso
mat illeté. Megkérdeztem az apát urat, hogy miért
nevezi Pantoffel plébános urat sserenesétlennekt

- Osztálytársam volt - mondá az apátűr. 
Egyik plébánián együtt is működtünk, mint káplán
társak. Nagyon művelt, sok nyelvet beszélő és igen
zelózus pap volt. Egykor egyházmegyénk Iegbuz
góbb káplánja. De aztán a szerencsétlen elkraeholt.

Tovább faggattam principálisomat, de ő felelet
helyett csak kezével legyintett:

- Majd megtudia, ha maga látja! - tért ki az
egyenes válaszadás elől.

Hazamenet első dolgom volt, hogy fölkerestem
Péterfiát. Biztosra veti em, hogy többet tudok majd
ki tőle Pantoffel emlegetett szerenesétlenségéröl,
mint az apát úrtól. Nem is csalódtam.

- Hát bizony, testvér, - mondá Péterfia - Pan
toffel plébános elriasztó példája annak, mivé lesz a
kiváló pap, ha megcsússik, és nines ereje fölemel
kedni. úgy nézett rá valamikor az egész egyház
megye, mint szent Pál buzgóságával és tudásával.
szent János szép lelkével és szent István első vér
tanu bátorságával ékes mintapapra. Spirituálisnak
akarták bevinni a szemináriumba. De az egyház
megyei központba való dispozició valami protekciós



31

sserencsere révén elmaradt és Pantoffel erre meg
változott. Nem volt igazi zélnsa, mert Ilyesmin el
tudott keseredni. Valami kis plébániát szerzett egy
világi kegyúr révén és aztán a plébániájára társ ke
rült. Különben majd meglátja ezt a társat. A falu
a "Nagyságos Asszony"-nak hívja, a szerencsétlen
Pantoffel pedig "rokonyom"-nak címezí. Elég ha
ennyit tud róla testvér. Ha majd látja, sajnálja
meg a szerencsétlent és nézze, mint riasztó és oko
sító példát.

Másnap Gomorházára utaztam. Pont déli ha
rangszóra értem a plébániára, ahol a napsütéses
verandán Pantoffel plébános fogadott. Elnyűtt civil
ben volt, lábain mamusz, a fején nagyapó-sipka.
Eszembe jutott egykori spirituálisomnak elejtett
megjegyzése: "Nem mutat jóra - mondotta egykori
spirituálisom, - ha a pap napközben tulságosan
neglizsében jár. Ez annak a jele, hogy nem kész a
hivek szolgálatára,"

Ideiglenes principálisom csendesen, szinte jósá
gos szelídséggel fogadott.

- Isten hozta, kedves káplán úr! - üdvözölt és
aztán leültetett.

Szép szál és jóságos arcu ember volt. Kék sze
meivel végignézett rajtam és aztán hangjából észre
vehető meghatódottsággal szólt:

- Valahányszor ilyen fiatal paptestvért látok,
mindig eszembe jut az én boldog káplánságom!

Lehajtotta a fejét és keservesen nézett maga elé.
A keze reszketve nyult ki az asztalon, majd ujjaival
dobol ni kezdett a terttőn.

Mire gondolhatott, kedves Uramöcsém, ez a sze
rencsétlen embert Arra, hogyamikor olyan korú
volt, mint én, még ó is buzgó volt. lelkes volt, mun
kás volt - és boldog volt. Most pedig I! ...

Nem sok időnk volt azonban az elérzékenyedésre,
mert a plébániafolyosó végéról harsány női hang
sűvöltött felénk:

- Ebédelni! Már másodszor mondom!
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Pantoflel príncipálísom összerezzent, majd föl
ugorvim helyéről, k&ronfogobt és az ebédlőbe veze.
tett. Csinos kis szobácska volt ez az ebédlő, a közé
pen tisztán terített asztallal. Az asztalfőn szép nagy
faragott karosszék állott, kétoldalt pedig két közön
séges szék. Három személyre volt terítve. Megle
pődve láttam, hogy principálisom nem az asztalfőn
elhelyezett fotőjböz lép, hanem az egyik közönséges
székhez, míg a másiknál nekem mutat helyet. Még
jobban meglepett, hogy nem ültünk le azonnal, pe
dig ott párolgott már a leves. Kis idő mulva meg
tudtam mindennek okát.

Nyílott az ebédlő ajtaja és rajta besurrant 
két hatalmas, fényesszőrű, sárgaszemű, fekete
macska. Utánuk jól megtermett, tornyosra fésült
hölgy lépkedett, nagyokat fújva. Mi principálisom
mal csendesen imádkoztunk, ő pedig a levest osz
totta ki. Még kezembe sem vehettem a kanalat, már
rámszólt :

- Na hát szép kis káplán maga! Szerdán állit be
a plébániára, amikor a mnlt szombatra helyezték ide.
Szegény rokonvom maga volt vasárnap. Pedig első
vasárnap volt és prédikálni is kellett. Mert hát tudja,
minálunk az a szokás, hogy első vasárnap ha törik,
ha szakad, prédikáció van. Szegény rokonvom meg
is izzadt és alaposan meghűlt bele. Ennek is maga
az oka!

Príneipálisom egy szót sem szőlt, hanem szemét
tányérjára meresztve, a meghűlés bizonyítására en
gedelmesen köhögni kezdett. Én pedig zavartan gon
dolkoztam valami megfelelő válaszon. De hogy mit
válassoltam. azt majd a következő alkalommal írja
meg kedves Uramöcsémnek S7Jerető barátja:

az öreg plébános.



Kedves Uramocsémt Praecedens epistolámat ott
szakitám félbe, hogy a gomorházai első ebéd alkal
mával válaszolni akartam a "nagyságos asszony
nak" leckéztetésére. Mikéut még valószinűen emlé
kezni fog, kedves Uramöcsém, eme praenominata
persona rámtámadt. amiért nem az előző szombaton
jöttem ideiglenes állásom elfoglalására. Az is bizo
nyára eszében lesz még kedves Uramöcsémnek. hogy
e késedelemnek oka principál"somnak, anagyrecski
apátúrnak illegális távolléte volt. Az igazság teljes
birtokában lévén eképen, azonkívül még kissé prae
potens fiatal természetem is ágaskodván, - érthető
tehát, hogy visszavágással akartam felelni. Azután
meg jóérzésem is bántott, minthogv ez a hatalmas
kodó asszonyi személy a plébánia ebédlőjében a fő
helyen trónolhatott. No meg aztán - bevallom -
huncut is voltam akkoron még. kedves Uramöcsém,
és köpéságom támadásra incinált.

Elnyomván mérgemet és udvarias negélyességet
ostendálván. rnosolyogva szóltam oda a nagyságos
asszonynak:

- Grácia szegény árva fejemnek! De hát igazán
nem vagyok bűnös eme késedelemben. Allandó állo
máshelyemnek principálisa ugyanis nem volt ott
hon, midőn föpásatorom kegyes diszpoz ciója meg
érkezett; én pedig nem tartám lehetségesnek, hogy
az ö tudta nélkül hagyjarn ott a plébániát. Igazán
örülök, hogy a nagyságos asszony szébahozta eme

Az öreg plébános leveleI. III. 8



látszólagos mulasstásomat, mert kedves fia nem szó·
Iott róla. Valóban nagyon épülök azon a megható
anyai szereteten, amely a nagyságos asszonynak sza
vaiból kiérzett.

A nagyságos asszony szemei kerekre nyiltak,
száját eltátotta, mintha mondani akarna valamit,
de nem jött ki hang a torkán. Végre aztán megembe
relte magát és megkérdezte:

- Micsoda fia' .•. :Micsoda anyai szeretetT ...
Mosolyomból semmit sem engedve és halálos

nyugalmat erőszakolva magamra, feleltem:
- Hát a főtisztelendő plébános úr! Hiszen úgy

veszem észre, hogy nagyságod az ő édesanyja ...
A nagyságos asszony hátralökte a székét és

talpra szökkenve, szikrázó szemekkel rikácsolt rám:
- Arcátlan! Hogy mer ilyet mondani!!
Minden erőmet össze kellett szednem. hogy ki

ne pukkadjak a nevetéstől. Tudja, kedves Uram
öcsém, a fiatalembert szörnyű módon delektálja az
ilyenféle szcéna. Tovább akarván folytatni a kru
eiálást, a következőkép eikuzálám magamat:

- Ezer bocsánatot kérek, ha tévedtem! De nagy·
ságos asszonyom is belátja, hogy nem gondolhattam
más reláéiéra nagyságos asszony és a főtisztelendő
plébános úr között. Nagyságod ugyanis a plébánia
asztalánál a főhelyet tölti be, már pedig ez a hely
a papi házakban a plébánosé, melyet egyesegyedül
csak az édesanyjának engedhet át. Innét tehát a
tévedés, amelyért ismételten ezer bocsánatot kérek.

Végighallgatta morális előadásnak is beillő ki
tanításomat és úgy látszott, hogy meg is értette an
nak tartalmát. De Pantoffel prineipálisom is meg
értette, Legalább erre vallott, hogy keserveset sóhajt
ván, lehajtotta a fejét.

A nagyságos asszony azonban hamarosan fel
ocsudott a kioktatás folytán beállott meglepődöttsé
géböl, Magából kikelve kiáltott reámi

- Ilyet mer mondani ennél az asztalnáU! - és
aztán ideiglenes prineipálisom felé fordulva, az asz-



tal közepére csapott: - És maga ezt türit! Azonnal
elégtételt követelek!

Panto1fel plébános úr azonban egyáltalában nem
mutatkozott hajlandónak az elégtétel megadására.
Az előbbinél hangosa~b és nehezebb sóhajtással föl
emelkedvén a székről, eltávozott. A nagyságos asz..
.szony meglepődve nézett utána és arcára a rémület
ült ki. De ez is csak egy pillanatig tartott, mert, úgy
látszik. elég gyorsan apereipiálta a szituációt. Föl
találván magát, hátravágta a fejét, úgy hogy búbos
kontya nyakára csúszott és aztán tudtomra adta el
határozását:

- ADÚg pediglen maga ennél a háznál lesz, én
nem ülök ehhez az asztalhoz! - és sarkonfordulván,
kilejtett a reíektóriumból.

Magamra maradtam, illetve a két fekete macska
társaságában, melyeket a nagyságos asszony elfelej
tett magával vinni. A fiatalság könnyedségével
letelepedtem az asztalhoz és Iolvtatám, sőt jóétvágy
gyal befejeztem az ebédet, kiüresítvén az egész
boros flaskát, amelyet hármunk közös használatára
tettek az asztalra.

Ebéd után - nem lévén már szokásom lepihenni
- információkat akartam gyüjteni új munkaterem
ről, hogy másnap aztán ezeknek alapján kezdjem a
viziteléseket. Aznapra csupán egy vizitet tűztem ki:
először akartam meglátogatni a gomorházai templom
tabernákulumában lakozó édes Üdvözítőt.

Bementem a templomba. Előre mentem az áldoz
tató korlát elé és ott letérdeltem. Elfelejtettem mín
dent, ami aznap velem történt és egész bensőmet,
minden gondolatomat az előttem lakozó Üdvözítö
kapcsolta magához. Arra kértem, hogy adjon gomor
házai működésemhez sok-sok segítő kegyelmet. Ne
hagyjon ellankadni és főleg ne engedjen a bűnbe
sülyedni.

Üdvös elmélkedésemből egy köhintés vert föl.
Meglepődve figyeltem. A köhintést hosszú és fájdal
mas sóhajtás követte. Ekkor vettem észre, amit

3·
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edd:g a szentély félhomályában nem láttam, hogy
principálisom a sekrestye-ajtó mellett lévő templom
atyai kis padban térdepel. Odanéztem és a homály
hoz már hozzászokott szemeim egy végtelenü! fáj
dalmas papi arcot láttak, kinek szemei a tabernáku
lumra voltak irányítva és belőlük csorgott a
könny ...

Vajjon mi lakozhatott ennek a szerencsétlen em
bernek belsejében f Mennyi szenvedés, mennyi lelki
ismeretiurdalás! Mennvl energia pusztult el itt egy
lélek viaskodásában, amelyben a jóakarat, a javuló
készség és a gyávaság, a gyengeség, a bűnnel szaki
tani nem bírás ütközött össze. Milyen szép léleknek
J'~·'1:ia térdelhetett ott az Úrnak oltáránál. hogy még
ennyi esztendőnek lélekpusztulása után is égett szíve
rnélven a hitnek és istenszeretetnek k.esínv szíkrája,
amelyet elvenszolt magával a Szeretet Lángtengeré
nek lakóházáig.

Tudja, kedves Uramöcsém, hosszú életem alatt
sokfelé megfordulván, nem egy ilyen papi léleknek
romjával találkoztam. Azt írhatom, hogy kevés volt
közöttük az elfásult és cinikus lélek. A legtöbbjét
elgáncsolta valami meggondolatlan pillanat és el
bukván, összetörte szívének kegyelmi edényét. Aztán
magától nem tudott fölkelni a szerencsétlen és nem
akadt senki a testvérei közül, aki szeretettel föl
segitse. Látták romokban leroskadni, de úgy tettek,
mintha nem vették volna észre és legfeljebb távol
létében sopánkodtak megtévedése fölött. Eképen
magára maradva, az isteni hatalom királyi palotá
jának ruina magnála lett a szerencsétlen. Lelkének
a szemináriumban és az első papi évek buzgóságá
ban gyönyörűre faragott köveit benőtte aztán a tét
lenség mohája .••

Délután ellátogattam a m'nden községben meg
található klerikális tudakozó-irodába: a ká'ntorház
hoz, Gegös Benedek, a katolikus elemi iskola igaz
gatója és gomorházai plébánia kántora, kedves sze
retettel fogadott. Míután bemutatta eléggé lompos
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hitestársát és öt szurtosabbnál szurtosabb és rongyo
sabbnál rongyosabb csimotádát, egy flaskó bor kísé
retében félrevonult velem kertjének filagór:ájába,
ahol megkezdte az információadást.

- A plébános úrról - mondotta - nem szólok
semmit. Biztosan hallotta már hírét, kedves káplán
úr. Jószívű ember. Talán az is a baja. Nem mer
szólni senkinek se és vajként a kenyérre lehetne
kenni. Kár érte. A jegyzőnk - folytatta - szintén
jó cimbora. Arra azonban figyelmeztetem, hogy a
felesége nem katolikus, A gyermekei is reformátu
sok. Azért mondom ezt, mert az előző káplán úr
kissé megjárta a bemutatkozó Iátogatása alkalmá
val. Ennek a káplánnak ugyanis az volt a szokása,
bogy minden reverendazsebében egy csomó szentkép
volt. Amikor aztán gyerekekkel találkozott. belőlük
nyomott a markukba egyet-egyet. A jegyzőéknél is
így cselekedett és minden jegyző-csimotának egy·
egy Szűz Mária-képet osztott ki. A jegyzőné azonban
kikapta a kezükből és visszaadván a káplánnak, ki
jelentette. hogy nem engedi a gyermekeit pápistává
tenni.

Bizony nagyot néztem én. kedves UramÖCséID.
ennek hallatára. Gegős Benedek azonban írnper
territe folytatta:

- Hát ami azt illeti, hasonló állapotot eleget
találhat. kedves káplán úr. Gomorházán. Az én
Iskolámban Például csak egymagamban vagyok
olyan, akinek a felesége és gyermekei is katolikusok.
.Az utánam következő legöregebb tanító vegyesházas
ságban él, a legfiatalabb tanító éppúgy. Ráadásul
nilndkettő elkötelezte gyermekeit a protestán
soknak.

- De hát kérem. ezek katolikas iskolánál taníta
nak! - tettem föl a kérdést meghökkenve.

Gegös Benedek azonban úgy tett. mintha nem
is hallaná szavamat, mert válaszadás nélkül foly
tatta:
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- A doktor pedig ennek a megfordítottda, Ö
maga protestáns, a felesége azonban katolikus. Ámde
ő is protestánsoknak nevelteti a gyermekeit. A pati
kus még katolikus, de úgy hallom, hogy átvastag
nyakasodik, mert hogy válófélben van és az óvónöt
akarja elvenni, aki meg zsidó ';olt, de aztán luterá
nussá keresztényedett.

Elképedve ültem ott a padon. No ugyan szép kis
helyre csöppenteml Valósággal leforrázva tartottam
hazafelé.

Másnap aztán mégis megkezdtem a látogatáso
kat. Úgy gondoltam. - nem egészen helyesen 
hogy e látogatások nem a lelkipásztornak híveivel
való érintkezést kereső vizitjei, hanem csupán társa
dalmi forrnak. Ezeket pedig nem akartam elhanya
golní,

Először a jegyzőhöz mentem. Nagy gaudiumct
mutatott és írodádából átinvitált a lakására. Egy
pillanatra átcikázott agyamon a gondolat, hogy
talán mégis helyesebb volna, ha itt maradnánk. így
kidomborítanám látogatásomnak hivatalos jellegőt
és kikapcsolnám a jegyzőnek Egyházunk törvényei
nek Ietíprásával magához kapcsolt hásitársát, Dehát
több volt bennem az emberi tekintetreadás, mint az
elvhűség és átmentem. A jegyzöné mindjárt a plébá
nosom utáni érdeklődéssel kezdte:

- Hogy van a plébános úr! Olyan régen volt
nálunk. Pedig mi nagyon szeretjük. Olyan derék.
jómodorú úri ember.

A jegyző, aki közben a poharakat töltögette,
helyeselt feleségének megállapításához:

- Bizony a plébános úrral mi nagyon megért
jük egymást.

A jegyzői lakból azután a tanítókhoz mentem.
Mindeniknél a plébánosom dicséretével festették
elébem a papnak példaképét. Az öregebbik tanító
nyomatékosan meg is jegyezte számomra: .

- Bizony, a plébános úr nagyon megértő és dc
rék ember. Tizenhat éve müködünk együtt Gomor-
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házán és ezalatt az idő elatt nem volt közöttünk
egyetlenegy nézeteltérés sem.

Bátorkodtam megjegyezni:
- Úgyebár nincs még tizenhat éve, hogy a tanító

úr asszonyt hozott a házhoz'
- Igen, az ő plébánosaága alatt házasedtam

és az sem okozott közöttünk nézeteltérést. A plébá
nos úr nem vaskalapos, hanem valóban krisztusi
szívű és elnéző pap.

M:kor aztán hazamentem, kedves Uramöcsém,
fájdalmas szívvel gondoltam végig az aznapon szer
zett tapasztalatokat. Ime mindenütt dicsőítették
Pantoffel plébános urat. O volt a papnak minta
képe! •.•

Másnap még kibővítettem ebbéli tapasztalata
mat. Hogy hogyan' - majd legközelebb mondja el
kedves Uramöcsémnek szerető paptársa,

az öreg plébános.



Kedves Uramöcséml Antecedens epistolámban
már említém, hogy ahova csak elmentem vizitelni
Gomorházán, mindenütt Pantofíel ideiglenes princi
pálisom dícséretét hallám. Szinte stereotypice ismé
telgették előttem, hogy ,.A plébános úr igen jó és
kedves ember. Nem szólt az még hozzánk soha egy
rossz szót seml" É.s mondá ezt a protestánsoknak
reverzálist adó jegyző, sőt az ugyanilyen bűnben tet
tes "katolikus" tanító is!

Egyik napon aztán még más forrásból is alkal
mam adódott főnököm eme canticum laudis-ét hal
lanom.

Az iskolából jöttem haza déli harangszóra, mi
dőn a plébánia elótt féderes kocsit láttam állani.
Eleinte azt véltem, hogy érettem jöttek és a filiálisra
akarnak provizióra vinni, de abból, hogy a lovakat
etették, nem erre következtettem; mikor pedig a
kocsis ..J6 napotr-tal köszöntött, megállapítottam,
hogy valamelyik protestáns felekezetet vallja hitéül.

Principálisomat a plébánia ambitusán találtam,
amint ép appetitoriummal kínált egy hatalmas ter
metü, kefeszemöldökű, fekete körszakállas vendéget.
Urbane közeledém hozzájuk, hogy mint házhoztar
tozó tiszteletet adjak hospesünknek. Megpillantásom
kor a robusztus alak fölemelkedett ültéből és ekkor
láttam, hogy fekete zsinóros attila-féle van rajta,
aminő ruhadarabot annakidején a kálvinista lelké
ssek viseltek arrafelé. Véres, kidülledt szemeit reám
meresztette, fejét pedig vastag bivalynyakán hátra
vetette.
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Illőképen bemutatkozám, mire házunk vendége
így válaszolt:

- Komor Abris vagyok, a szomszédos Szodom
falva református lelkipásztora. Üdvözlöm kedves
öcsémet, mint a Jézusban szolgatársamat.

Recsegő basszushangon mondá ezeket és olyan
kenetteljesen rezegteté hangszálait, míntha legalább
is hétárvás családanyát búcsúztatna.

Plébánosom nékem is töltött a barackpálinkából
és miután koccintottunk, Komor Abris leült és meg
köszörülvén torkát époly elöadásnemben, mint amely
lyel előbb meglepett, folytatá:

- Reménylem, hogy szeretve tisztelt ifjú szolga
társamban époly érdemes és a nemesszívű barátko
zásra elhivatottat nyerénk, mint aminő nagytiszte
letű elődje vala, akit jelenben a kórnak betegágyán
próbál meg az Úr kifürkészhetetlen bölcsessége.

Frappirozott a nagytiszteletű úrnak e cifra bú
csúztató-stílusban elrezegtetett körmondata és fele
letül valami banális közhelyet mormogtam, amit
Komor Abris azonban tudomásul sem vett, hanem
folytatá:

- Mi ugyanis áldott békében és testvéries baráti
kapocsban élünk itt. Értem a kiváltsagos és gazdag
római egyháznak gomorházi pásztorát, a jelenlévó
Plébános urat és engem, a szegény, de hitben gazdag,
elnyomott, de az Úrban erős, tiszta évangyélium
alapján reformált ecclesia lelkészét. Sőt oly meghitt
közöttünk a baráti kapocs, hogy valahányszor nékem
adódik funkcióm itt a Gomorházán tiszta évangyé
lium tanaival tündöklő hfveim között, a Jézusban
szolgatársamul nagyrabecsült Főtiszteletű Plébános
úrnak vagyok vendége és amikoron pedig Szodom
'alván akad a pápát követő keresztyéneknek cere
móniájuk, úgy a Főtiszteletű Plébános úr, mint pa
dig segédje úri házamnak és nómnek, a krikszhuberi
esperes fenköltlelkű leányának örömmel látott hos
pese,

- Most is valami funkció végzése hozta errefelé
a Nagytiszteletű uratt - kérdém tőle, hogy csak



valamit mondiak már én is akcentuált és megrezeg
tetett dikciójára.

- Igen! - felelé Komor Abris. - Fölötte örven
detes esemény híva engem ma ide. Gomorházának
gyógyszerésze elhagyá az antikrisztus pápás egyhá
zát és ma délután megtér a Jézus évangyéliuma sze
rint megtisztított reformata ecclesiánk igazsága fé
nyébe. Utánna pedig házassági frigyre lesz lépendő e
község fenköltlelkű övönöjével, akit Mózes hitéből

már évek előtte a Luther által megtisztított eccle
siába hívott meg az Úr.

Elöntött a méreg és nem bírtam tovább tartóz
tatni nyelvemet:

- És Ön eme aposztázia alkalmából még plébá
niánkra merészkedik7! - mondám helyemből föl
ugorva.

Komor Abris is talpon termett és nyakát meg
feszítve, szemöldökének sörtéit összevonva dörgött
reám:

- Azt hivém, hogy e házban a türelmes szeretet
nek papjait találom. És imé a reakciónak, a fekete
ultramontanizmusnak, a gonosz jézsovitizmusnak
testvérgyülölő türelmetlenségben tipródó támadása
lett osztályrészem. Amde én nem torpanok vissza.
Elmúlt már az az idő, amikor gálvára küldé a tiszta
évangyélium híveit az átkos németekkel paktáló
jézsovitizmus! És ön. fiatal ember ...

Itt aztán megakadt Komor Abris tiszteletes úr
nak expektoráeíéda, mert a szolgáló asztalhoz invi
tált bennünket, amit a haragos prédikátor úgylátszik
még a "jézsovitizmus" lepocskondiázásánál is többre
tartott, mert az egész idő alatt hallgató princlpáll
som kezéből elvéve a fölkínált pálínkáspoharat, le
hajtá és aztán morogva indult meg Pantoffel úr
jobbján az ebédlő felé.

Étkezés alatt közömbös dolgokról konverzálánk
és valamennyien élveztük a pompás fogásokat, ami
lyenekben máskor - earentibus hospítíbus - nem
adódott részünk. A peesenyénél bejött a "Nagyságos
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asszony" is, hogy Komor urat üdvözölfe, aki kö
szöntő mondására használta föl az alkalmat:

- A vagyonban és minden földi jóban duskál
kodó pápás egyháznak e hajlékában - szavalta 
idegennek érezném magamat én, a szegény és hátra
ssorított, de a hit kincsével gazdag és a Jézus ígére
tében erős reformata ecclesiának szolgája. Ámde az
Úr kezének nagyhatalmú jósága e hajlék lakóinak
szívébe a kegyes embertársi szeretetnek lelket betöltő
és kebleket boldogító virágait hinté el, melyeknek
ssépségében gyönyörködni élvezet és melyek illatát
szagolni gyönyörüség minden ide kerülő halandó
nak. Ennek következtében érzem magam oly boldog
nak itten, e hajlékban, melyet bétölt az előbb
dicsöitett kegyesség és szeretet, - mondom én, a Kal
vinus által megtisztított évangyéliumnak alázatos,
de öntudatos szolgája, Érzem magam oly jól, mert e
hajléknak nemeskeblű úrnője és fenkölt szellemű
ura nem hordozzák a római egyház évangyéliumirtó
sátáni gyűlöletét, hanem olyemelkedettlelkűek,
mintha nem is lennének az Antikrisztus gyülekezeté
nek bilincseltjei. Ennek a megértő atyafiságnak
fönnmaradására, sőt további öregbedésére. nemkülön
ben a most ide béfurakodni látszó (itt reám tekintett)
jézsovita álnokság vesztére ürítem poharamat!

E szavak után Principálisomra esett tekintetem.
Szomorú kép volt az, amelyet ő mutatott. Ott ült
helyén, fejét lehorgasztotta és kifejezhetetlenül fájdalo
mas képpel bámult maga elé. Az egész emberről le
rítt, hogy rettenetesen szenved. Fölébredt benne
valószínűleg a lelkiismeret. Belátta multjának és
elhibázott életirányának szörnyű eltévelyedését, de
nem volt már elég ereje, hogy változtasson rajta.
Nem volt elég ereje azért, mert elhagyta a kegyelmi
élet ösvényét és onerejére maradt. önereie pedig a
gyarlóság útján legyengült.

És, Kedves Uramöcsém, ekkor elkövetém életem
nem egy baklövései közül azt az ügyetlenséget, hogy
Komor Abris dikcióját komoly feleletre méltatám.



Fölkeltem és feleltem a pohárköszöntöre. Ki
jelentém előljáréba, hogy címern van a felszólalásra,
mert az általam képviselt és jézsovitizmusnak jelölt
irányzat pusztulására ivott az előttemszóló. Aztán
sorbavevén. egymásután cáfoltam meg Komor
Abris állításait. Kifejtettem, hogy az evan
gélium vallása nem lehet az, amelyik tekintély nél
küllézengvén még azt sem képes bebizonyítani, hogy
az evangélium evangélium. Attértem azután a hit
egyedül üdvözítő voltának cáfolására, felsorakoztat
ván argumentumaimat a Szentírásból és a hagyo
mányból. Utána a predesztináció kálvinista értelme
zését cáfoltam meg. Végül kijelentettem, hogy foly
tathatnám bár a reformáció tételeinek cáfolását, de
szükségtelennek vélem a további kifejtést, mert már
az eddigiek is halálos döfést mértek Kálvin követői
nek tanára.

Kitanításom második mondatára sem figyelt már
adverzáriusom, hanem csendes diskurzusba kezdett
a ..Nagyságos asszonnyal". Príneipálisom pedig,
mintha nem is hallotta volna szavaimat, továbbra is
maga elé meredt. Midőn befejezém élénk dialektiká
val praelegalt előadásomat, diadalmasan tekintettem
körül, tudván, hogyargumentumaim ellen nincsen
elfogadható érv.

Komor Abris azonban válaszolt:
- Szeretve tisztelt Gyülekezet és előttem szóló

felebarátom! - kezdé és folytatá így: - ..Isten a sze
retet és aki a szeretetben marad, Istenben marad és
Isten őbenne. " Igy olvasom ez igéket az Irásban. Én
a szeretetet hirdetém és a szeretetet dicsőitém az
évangyéliumi szeretetnek e fenkölt lelkű hajlékában
és ímé az átkos szkolasztika szőrszálhasogatókésével
vágott belém a jéz80vita reakció és fekete gyűlölet e
helyi exponense, És én a tiszta évangyéliumnak sze
rénv, de a Jézusban elkötelezó hitnek bizakodó szol
gája, vajjon mivel válaszolek e logikai támadásra!
Azzal, hogya szeretet köpenyével veszem körül ma
gamat, melyen belül nem tudnak hozzányúlni az



átkos római Antikrisztus bérencének nyilai. És e sze
retet büvkörén belül nyujtom testvéri kezemet e ház
gondviselő angyalának és Főtiszteletü urának, mint
a szeretet megértőinek.

A "Nagyságos asszony" elvevén Principálísom
elől annak poharát, lelkesen fölkiáltott:

- Éljen! Ez az igazi beszéd! - és koccintott
Komor Abrissal.

Príncípálisom azonban meg sem mozdult, hanem
még az eddiginél is egy árnyalattal jobban elszomo
rodott ábrázattal nézett maga elé.

Nem akartam föladni a harcot. Köszörültem tor
komat, hogy megmagyarázzam Komor Abrisnak,
milven alapvető tévedésben van a caritas fogalma
felől. Mielőtt azonban szóhoz juthattam volna, kocog
tak az ajtón és megjelent a református felekezet hely
béli kurátora, hogy a patikárus aposztaziájához hívja
lelkészét.

A tehetetlenség dühében összeszorítottam öklö
met, Nem tudtam mást tenni.

Akkor ugyanis még nem ismertem annak az
aranyigazságnak - mely szerint nincs még ember,
kit vitatkozásban győztek volna meg - valóságát.

Kedves Uramöcsémnek barátja,

az öreg plébános.



Kedves Uramöcséml A multkori levelemet olyan
ökölbes2orítottkezü hangulatban fejeztem be. öreg
ember Iétemre újra elfogott az indulat, amidőn II

gomorházai plébánia állapotaira visszagondoltam.
Komor Ahrist vendégül látta a principálísom, 
holott a lehető Iegszörnyüségesebb aktusra: egy
hívünknek aposztáziájára jött községünkbe! Elkép
zelheti, húgy milyen lehetett amaz in illo tempore
hevülő hangulatom, ha már ilyen szedétus fővel is
dühbe gurított az emlékezés.

Komor Abris a kurátorral együtt elhagyta
parochiánkat, A ..Nagyságos asszony" a portáig
kísérte őket. Prineipálísom azonban csak a refek
tóriumban fogott velük kezet. Ahob7 becsukódott
mégöttük az ajtó, valósággal visszarogyott székébe
és fejét két kezébe hajtotta. Komor Abris a búcsú
záskor rám sem nézett. Ez az ignorálás méginkább
növelte dühömet és én elragadtatva szenvedélyem
től, esunya szeretetlenséggel rákiáltottam prinei
pálisomrar

- És maga még papnak meri nevezni magátI!
Principálisom meg sem mozdult és feleletre sem

méltatott.
- Hiszen ez a viselkedés - kiabáltam tovább 

kimeríti a favor hereseos ismérveit!
Fönököm fölnézett és csak annyit mondott csen

des, megindultságtól elcsukló hangon:
- Édes fiam! Ne bántson most engem! Eleget

bánt az én lelkem. Hagyjon most magamra! Kérem,
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nagyon kérem, hagyjon magamra és majd ha mind
ketten nyugodtabbak leszünk, beszélünk.

Tudja kedves Uramöesém, mint egy leforrázott
kutya sompolyogtam ki az ebédlőből. Egy pillanat
alatt világosan állott előttem, hogy eltévesztettem a
"modus corrigendi proximum"-ot. Pedig hát nagyon
bölcsen írta meg valamikor az a nagy nevelö: Kala
zanti szent József: "Multum inest in modo corri
gendi proximum. In hoc modo aut maximum
aemolumentwn aut maximum detrimentum est
proximi",

Aznap nem találkoztunk többet.
Másnap a szentmise után odaszóltam princi

pálisomnak a sekrestyében:
- Az oltárterítők rettenetesen piszkosak.
A sekrests-és személyes sértésnek véve meg

jegyzésemet. ráfelelt:
- Hogy volnának azok piszkosak, Hiszen

Pünkösdkor terítettük föl. (Megjegyzem, hogy
július végefelé tartottunk.)

Principálisom egykedvűen fogadta elégedetlen
ségemet. amelynek hanghordozásából kiérzett a
fiatalember tele dühe és kötekedési szándéka. Csen
des nyugodtsággal adta ki az utasítást a sekrestyés
nek:

- Újat kell tenni!
Nem hagytam abba a dolgot. hanem generálisabb

tisztogatást índítványozván, kijelentettem:
- Reggeli után visszajövök és letisztítjuk az

egész oltárt.
Príneípálísom meglepetésemre nemcsak hogy

nem ellenkezett. hanem idegeimet ingerlő tranquill
tással megtoldotta szavaimat:

- Én is itt leszek és segíteni fogok.
Úgy is volt. Reggeli után hárman: principáli

som. a sekrestvés meg én. nekikezdtiink az oltár le
rakásához és generális megtisztításához. Mielött le
vettük volna az oltárterítöt, odavezettem a sekres-



tyést és megmutattam neki a rajta levő hatalmas
foltokat. Professzori szigorúsággal mondám:

- Nézze! - és ujjammal a véges-végig feketélő
foltokra mutattam - ez magának tisztafHiszen
úgy néz ki, mintha sáros csizmaval járt volna rajta
"égig!

Egyházfink azonban indignálódva válaszolt:
- Már pedig megkövetem a káplán urat, sohase

szoktam én csizmával fölmenni az oltárra. Vala
hányszor új gyertyákat teszek a szentségház fölé,
mindig levetem előbb a csizmámat és mezitláb ra
kom föl azokat.

Nem tudtam mérgelődjek-e, vagy nevessek.
Principálisom szótlanul hallgatta végig diskurzu
sunkat, de aztán rászólt a sekrestyésre:

- .lános! Ezután máskép lesz!
És mintegy a tabernákulumban jelenlévő Úr

Jézushoz intézvén szavait, még elhalóbb hangon és
belső finomsággal toldotta meg:

- Sok, sok minden másképpen lesz!
Letisztítottuk az oitárt, késekkellevakartuk a

vagy jó félkilónyi viaszt. A forgó tabernakuium
hátuljából legalább hároméves port és egyegérnek
odaszorult és már múmiává vált földi maradvá
nyait szedtük elő. A retrotabulát diszítő angyalok
ról pedig leszedtük a pókhálót, levertük a port és a
sekrestvés konstatálta, hogy:

- Nini, hiszen ezek aranyból vannak!
(Évek óta állott már a templom szolgálatában,

de portól megszabadítva csak most látta először az
Úr hajlékának emberi alkotással ábrázolt öreit.)

Mikor aztán készen voltunk mindezzel, a sek
restvés átment a plébániára tiszta oltárterítőkért.
Vissza is jött nemsokára, ámde nem magában. A
"nagyságos asszony" nyomon kísérte, kezében a kol
mizó vassal, lévén hogy frizurájának ékesítése köz
ben érte egyházfiuk által tolmácsolt kérésünk.

- Mit akarnak' - süvöltötte - Új oltárterítő
keU Vasból vagyunk mink, hogy majd minden hó-
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napban még a templomi fehérneműt is kimosenkf
Eddig jó volt egy évben négyszer és most ez a béke-
bontó - megvető pillantást vetett itt rám - nj ren
det akar ide behozni ebbe a házbaT Olyan nincs!

Plébánosom megszólaltr
- Kérem, tegye meg csak amit én mondtam.

Adja ki a kért templomi fehérnemüket és a többire
ne legyen gondja. Ha terhére esik a mosatás, majd
máskép fogok róla gondoskodni.

Principálísom szeliden, kimérten és csendesen
beszélt, bár látszott, hogy lelke mélyén indulatok
viharzanak. A "nagyságos asszony" valósággal meg
hökkenve nézett rá:

- Hát maga is itt vanT És maga is felült ennek
az ifiúrnak' Hát idáig jutottunkt Hát már a káp
Ján parancsol az egész háznak"

Prineipálisom kihúzta magát és tőle fölnemtéte
lezett érces hangon és energiával kiáltott rá a
"nagyságos asszonyra":

- Hallotta, mit mondtamlt Azonnal adja ki a
tiszta oltárterítőket!

Majd aztán ismét a tabernákulumra nézett és
valami sok-sok érzelemmel telt, bensőséges hangon
toldotta meg:

- Máskép lesz ezután, mint eddig volt.
A nagyságos asszony szinte megmerevedve hall

gatta főnökömet és néhány másodpercig tágranyílt
szemekkel nézett rá, anélkül, hogy szóhoz jutott
volna. Végül megtalálta a hangját és ríkáesolní
kezdett:

- Hát ezt érdemeltem én megn Ezért áldoztam
föl fiatalságomat és mindenemet l!

Prineipálisom azonban a sekrestye-ajtőra mutat
ván, határozott komolysággal szólt rá a dühöngő
némberres

- Kifelél És cselekedje azonnal, amit mondtam!
A "nagyságos asszony" e szokatlan hangra és

föllépésre meghunyászkodott. Mint egy vert kutya
kitakarodott a templomból.

Az örel!' plébános levelei. III.
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A sekrestvés áthozta a tiszta ruhákat, rendbe
raktuk az oltárt, kitisztítottuk az öröklámpa mécsét
is és aztán rövid adoráciét végeztünk.

A plébániára érve principálisom, legnagyobb
meglepetésemre, velem együtt a szobámba tartott.
Beérkezve oda, leült és 'beszélni kezdett hozzám.

- Kedves káplán úr, mondani akarok önnek
valamit. Kissé hosszabb lesz, amit mondok, de ké
rem, hallgasson végig.

- Mindenekelőtt hálásan megköszönöm Onnek,
hogy az utolsó lökést megadta az én változásomhoz.
Évek óta forr és mozog és kínlódik az én lelkem.
Most aztán úgy gondolom, hogy eljutottam a kifor
rás és változás pontjáig.

Maga elé nézett. Én hallgattam. Ö pedig foly
tatta ...

Kedves Uramöcsém! Nagyon tanulságosan
folytatta. Olyan tanulságosan, hogy érdemesnek
tartom külön levelet írni róla. Addig is várjon ké
rem türelemmel. űdvözli atyai barátja

az öreg plébános.



Kedves Uramöcsém! Praesens epistolámat exor
dium nélkül írom. Azon életvallomás. amelyet Pan
toffel plébános megtört lélekállapotában előttem
tett, önmaga őszinteségében és kommentár nélkül
hat a legjobban. .

-- Káplán úr, - kezdé ideiglenes prineipálisom
- hallgassa meg, amit mondok és okuljon az én sze-
rencsétlen. elhibázott életemen. Nékem már csak
egyetlen föladatom lehet e földön: a poenitentia.
De ezt úgy akarom teljesíteni, hogy tilalomfául
szelgáljak azoknak a paptestvéreknek, akiket balra
akar vinni a superhla vitae és az ennek nyomában
járó concupiscentia carnis.

- Telve valék én is lelkesedéssel fiatal korom
ban. E lelkesedés azonban nem volt tiszta. Az "om
nia ad maiorem Dei gloriam" elvét én megtoldet
tam. Azt tettem hozzá, hogy: "et ad meum procea
sum saecularem". Igy lett bennem úr a superhla
vitae és korafiatalon minden gondom a siker és pá
lyámon való pozicionális előhaladás lett. Törekvé
seim célja nem az volt, hogy az akkori hic et nunc
helyzetemben a legjobban teljesítsem kötelességeimet,
hanem hogy beiussak az egyházmegyei központba
szemináriumi előljárónak. És nem jutottam be.

- Ezt az ambiciőt maga a főpásztor ébresztette
bennem. Néhány hetes káplánkoromban plébánián
kon bérmált és principálisom túlzott dicséretére
megjegyezte, hogy úgyis új prefektust keres a sze
mináriumba, majd gondol reám. Én pedig e naptól,.
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kezdve beleéltem magam a prefektus poaieiéjába,
Ezerszer elgondoltam, milyen reformokat fogok én
ott behozni a papnevelésbe. minő sikereim lesz
nek. . . piros cingulum... rektorség . . . kanonia.
Nyalábra hozattam a meditációs-könyveket és aszke
tikákat. Légvárakat építettem, ezalatt pedig káplání
teendőimet elhanyagoltam, úgyhogy plébánosom
várva-várta a tanév végét, amely Püspököm ígérete
szerint dispoziciömat volt elhozandö.

- És aztán bekövetkezett a nagy csapás, amely
eldöntötte az én életemet.

- Úgy történt, hogy a szemináriumi vicerektor
nak öccse, akit ép akkor szenteltek föl, elrontotta a
gyomrát. Árva ruthén fiú volt és bátyján kívül sen
kije. Egészségi állapotára való tekintettel engedélyt
kapott, hogy egyelőre bentmarac1hat a szeminárium
ban, ahol a ssuperíorl asztalnál diétás kosztot ehet.
A délelőttöket az aula irodájában töltötte akta
másolással, ahol gyomorbaja címén ő lett a társaság
vicceinek objektuma, jó képpel tűrvén e szerepet.

- Gyomorbaja nem javult és szeptemberben
ilyeténkép a káplánságra alkalmatlan lévén, - prae
fectusnak disponáltatott.

- Én pedig azt hittem, hogy most már minden
nek vége. Hiába beszélt nekem a prineipálisom köte
lességtudásról. akkori beteges lelkiállapotomban
prédikációi csak növelték a bajt, mert bál' ő lett
volna az egyetlen, aki helyesbe tudta volna taszítani
lelkemet, de folytonos kioktatása miatt benne is
ellenségemet láttam. A vége az lett, hogy principá
lisom megunva sok mulasztásomat, mint henye és
lusta embert bepanaszolt, dispoziciómat kérvén,

- Behívtak és leszidtak. Megérdemeltem. de én
martirnak éreztem magamat. Elhelyeztek az egyház
megye egyik legjámborabbnak híresztelt papjához.
Jó ember volt, de nem vala alkalmas akkori bajom
orvosául. Midőn első alkalommal kiöntöttem lelke
met előtte és képzelt sére1mem tudatában nem ép
devotioval emlegetérn Ielsőbbségemet, annyira meg-
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riadt, hogy mint veszedelmes forradalmárra tekin
tett reám. Pedig én csak magamrahagyatott és
helytelen irányba tévedt fiatalember voltam. És ő,
aki fél6rákat elbibelődött az eligazításra szoruló
hívei lelkével, paptársától visszahúzódott. Nem mert
a sebemhez nyúlni. Mint miazmaterjesztőre nézett
reám; sajnált is, de rossz papnak tartván, tartózko
dott tőlem.

- Ismét áthelyeztek, ismét büntetésből.Új prin
clpállsom azon "joviális"-nak nevezett fölszentelt
gazdák közül való volt, aki mindenkihez kedves,
mert mindenkitől tartania kell. Nem volt ugyanis
rendben a házatáfa. Hozzám is jó volt. Már a maga
módján. Mindenben igazat adott és dörgedelmes
expectorációimat még maga is túllicitálta. Ö volt
az első, aki akkoriban igazat adott nékem és ezzel
megnyert. Szememben ő a megértő paptárs volt,
akinek nagy hibáját e hangulatomban emberi gyen
gének láttam. Sőt amint jobban és jobban megszerét
tem principálisomat, annál kisebbnek és jelentékte
lenebbnek láttam azt a gyengét.

- A superbia vitae így döntött le. És utána
hatalmába kerített a másik ellenség: a concupis
centia carnis. Principálisom előbb úgy tett, mintha
nem venné észre, később ... erről nem beszélek.

- Három év mulva megkaptam ezt a plébániát.
Prmcipálisom járta ki a kegyúrnál.

- Amikor idekerültem, egy időre föllángolt
bennem a búzgóság. ámde éreztem annak fonáksá
gát, hogy amíg másokat buzdítok, magam lapis
offensions vagyok. Iparkodtam legalább egyéni ba
rátság útján jóban lenni hiveimmel. de ez is bajt
eredményezett. Láthatta, hogy mi van itt. Még a
katolikus iskola tanítója is reverzálist adott a pro
testánsok javára. Nem mertem föllépni. Gyáva vol
tam. Allandóan a .auedíee cura ternetipsum!" ar
combavágásától tartottam.

- A korral megjött a belátás is. Lelkiismeretem
megszélalt. Rettenetes, amit én szenvedtem ...



- Most aztán On közbenjöttével káplán úr, betelt
a pohár. Elhatároztam, hogy végetvetek ennek a po
koli állapotnak. Beadom a lemondásomat. nyugdíjba
vonulok, mert nem birom tovább, hogy scandalurna
legyek a falunak... Elmegyek innét és meghúzom
magam valamerre ...

Kedves Uramöcsém! J...elkem mélyéig meghatva
hallgatam Príncipálisom multjának őszinte feltárá
sát. Nyugdíjbavonulási tervére fölékerekedett meg
hatódottságomnak a régi búzgöság. Fölpattanva
helyemről reákiáltottam:

- Hát a reparáció hol marad' Azt hiszi plébá
nos úr, hogy ha egy scandalösus élet után eltünik
a színről, rendben van minden'í

Rögvest észerevevém azonban, hogy most nem e
hangnem és nem ez a leckéztető methodus van he
lyén. Elhallgattam és kisvártatva szelid szeretettel
szólottam:

- Hálásan köszönöm Plébános úrnak atyai bi
zalmát. Amit elmondott, nagy és üdvös tanulság
volt nékem az egész életemre.

Pantofíel hálásan nézett reám és szeméből ki-
buggyantak a könnyek.

Vele sírtam magam is.
Amikor lecsendesültünk, én vettem át a szót:
- Nem tudom, helyes dolog-e amit én gondolok,

hiszen fiatal vagyok még és tapasztalatokkal nem
igen dicsekedhetek. Mégis úgy vélem. hogya nyug
díjbavonulás tervénél valami helyesebb megoldás
is volna. Fötisstelendöséged még ereje és munka
képessége teljes birtokában van és a poenitentia
mellett dolgozhatna is még Isten dicsőségére.

-' Ugyan ki hallgatna énreám - ellenkezett
öreg paptársam.

- Úgy gondolom, -- Iolvtatám - hogy szakít
son mostaní környezetével és menjen más helyre.
Szent Pál Jeruzsálemben Saul volt és Rómában
Paulus lett belőle.

- Szakítanék én, de hogyan! ...
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- A Püspök úr segítségével! - felelém
Atyánk Ö, akinek nemcsak a dorgálás és kordában
tartás a hivatása, hanem az is, hogy bűnös, de jóra
térő gyermekének a hóna alá nyuljon, fölemelje és
támogassa őt. Tessék elmenni hozzá és őszintén tárja
föl helyzetét, szándékai t.

Summa summarum. kedves Uramöcsém, úgy
történt minden, ahogyan tanácsolám.

Pantofiel bement a Főpásztorhoz. Könnyes sze
mekkel és hálás ssívvel jött ki egy jó óra mulva.

- Nem vetett meg. Fölemelt. Aldja meg az Isten
érette! - susogta magában.

Egy hét mulva aztán megjelent a plébánián az
esperes. Vizsgálatot tartott. A kihallgatottak között
ott volt a "Nagyságos Asszony" is.

Ismét egy hét mulva ott volt a főpásztori leirat,
amely arra kötelezte Pantoífelt, hogy a "Nagyságos
Asszony"·t negyvennyolc óra alatt tartozik a plébá
niáról eltávolítani; továbbá egy hónap alatt ren
dezze anyagi ügyeit és a hó elmultával fölmentetik
állásától, menien be a szemináriumba lelkigyakor
latot tartani és aztán majd rendelkezni fog fölötte
a főpásztor.

Minden így történt. Pantoffel hirtelen elutazott
és az esperes ezalatt a csendőrőrmester bizalmas se
gítségülhivásával .Jiquidálta a háztartást". A plé
bánia ideiglenes adminisztrálására én nyertem meg
bízást.

Két hó mulva Pantoífel megkezdte működését az
egyházmegye egyik határszéli kis községében és to
vább egy évtizednél nagy búzgösággal, megértéssel
és éléttapasztalattal vezette híveit.

Életfordulására ma is jóleső boldogsággal gon
dol, az abban részes

öreg plébános.



Kedves Uramöcséml Praesens epistolám az
eddig elbeszélt események seriesét interrumpálja.
Kikötöm azonban, hogy Kedves Uramöcsém jelen
alkalommal békét hagyjon a redaktori vörösplajbász
nak és úgy nyomtattassa ki e levelemet, ahogyan én
azt leírom. Ugyis eleget mortificál engem Uram
öcsém szerkesztői korrektumaival. Valahányszor
kissé reálisabb módon írom le egyik-másik élménye
met, annyi mindent kikanyarít belőle, hogy egyszer
másszor reá sem ösmerek az eszmeszüleményemre.
Ha méreggel is, de csak élnésem valahogy írói
vanításomnak ilyetén próbáratételét, mert rendesen
in favorem parochorum történik meg ez a redaktori
tirannizmus. De ha most meg in favorem canonleo
rum hasonlóra merészkedik Öcsém. aperte megírom:
fölbontom a barátságot. Mert hát az az én finis
scribendim hic et nunc, hogy fölhasználjam Uram
öcsém kanonoki kinevezését és egyetmást dobra
üssek eme status abominabilis tamen desideratissi
musról, - még pedig Uramöcsém igen tisztelt per
senádával kapcsolatban.

Annál már prudensebb vagyok öreg fejemmel,
hogy gratuláljak Uramöcsémnek. Ugyis tudom. hogy
az ilyesminek nem kegyelmezne még az én ked
vemért sem. Gratuláció helyett tehát omíssis omit
tendis annak az aszta1.közbeni diskurzusnak enarrá
lását from meg, amelynek innét-onnét két évtizede a
temesvári szeminárium superiorjainak refectoriumá-
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ban csendes fültanuja voltam és amelynek egyik
elég huncutul hangos szereplője az én Kedves Uram
öcsém vala.

Talán emlékszik még arra az alkalomra, amikor
.,Germanus" paptestvérünket (nevezzük így) a csa
nádi káptalan tagjává nevezték ki és az illető 
különben igen érdemes és sok buzgó munkában
praecelláló lelkipásztor - a szeminárium vendége
volt néhány napig, amíg lakását berendezték. Ezen
napok egyikén hivatalos ügyeim végzésére a püspöki
székvárosba utaztam és ebédre a papnevelde asztalá
nál volt szerencsém vendégtil résztvehetni. Az asztal
főn Kramp kanonok úr praesidált mint rector és az
asztal egyik végén Mikrofaber senior-tanár, vele
szemben az utolsó helyen pedig Kedves Uramöcsém
ült, mint junior professor és a mensa Benjaminja.
Miről folyhatott volna a társalgás másról, mint a
kanonokokról , Még pedig igen éles dialektikával
folyt, melyben a szót Mikrofaber testvérünk és
Uramöcsém vitték, Kramp kanonok ur pedig az ő
áldott szelíd lelkével nem akarván rontani a fiatal
ság gyönyörűségét, nagyokat kacagott önmaga
státusa csipkedésén.

A colloquium exordiuma annak az ősrégi és el·
csépelt adagiumnak előráncigálása volt, amely sze
rint a kanonoki stallumokat az édes Jézus alapította
volna, midőn az üdvösség nagy perceiben is tétlenül
szundíkáló apostoloknak lemondóan odaszólt: ..Dor
mite iam et requiescite l"

Uramöcsém megtámadta e textusnak sensus
accommodatitiuskép való usurpálását, azt állítván.
hogy nem quadrál minden alkalommal. Az új kano
nok szörnyű elképedőse mellett halálos komolyság.
"al akkép okadatolta öcsémuram. hogy a "requies
cite" szót nem lehetne reámondani mindenik promo
tusra, hiszen ez a munka fáradozása utáni megpihe
nést és a "további tevékenységre való erőgyüjtést
jelenti, holott akad olyan promotus is, akire jobban
a "quiescite" kifejezés quadrálna, Az űdvözítö pedig



csak olyan intézményeket kreált, amelyeknél nincs
kétféleség. Ergo ..... levonta a konkluziöt, hogy a
kanoniához semmi köze az Úr-Jézusnak.

No hát Uramöcsém. ma is tartja még az akkori
opiniójáU Avagy - honores mutant mores 
revideálja,

Kramp kanonok úr nevetett, a másik káptalani
tag - sokat dolgozott és sokat nélkülözött derék
munkása az Úr szőllejének - egy csirkecomb csont
jaival való foglalkozást mimelte. De Mikrofaber még
crudelius folytatta.

Azt állította, hogy a kanonok deflnieiöját igen
helyesen lehet kihozni a "canonicus" szó betüzéséböl.
Az asztaltársak harsány gaudiumára el is mondotta
e meghatározást ilyeténkép: "creatus ad nullum
opus, nisi in cultum ven tris sui".

Amde Uramöcsém reálicitált, azt bízonvítván,
hogy a status canonicalis-nak ennél sokkal kifeje.
zöbb meghatározását tudja adni a következőben:
"Az áteredő bűn által megrontott emberi természet
nek leginkább megfelelő állapot". Sőt még tovább is
explikálta eme definiciót, - de már részletekre nem
emlékezem, csupán annyi maradt meg belőle öreg
fejemben, hogy az értelem elhomályosulásáról és a31
akaratnak rosszrahajlásáról volt benne szö.

No hát Uramöcsém. ma is azt tartja még, hogy
a kanonoki statusnak így szól a legkifejezőbb
deílníciöfat

Amde hosszú lévén az ebéd, még itt sem állapo
dott meg akanonokokat mortificaló duovíríum.
Hiába! juventus ignorans modi et mensurae!

Uramöcsém huncut mosollval affelől érdeklődött
Kramp kanonok Úrnál, hogy Ő installálásakor le
tette-e vajjon a "nagy esküt"

- Micsoda nagy esküU - kérdé a Reverendissi
mus élénken. minthogy valamikor moralis-professor
vala és nem emlékezett, hogy a iuramentumról szóló
tractatusban ilyesmi is foglaltatott volna.

- Hát a "nagy esküt" - folytatá pernahajder
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komolysággal Uramöcsém. - Azt a nagy esküt ké
rem, amely négy pontból áll.

- Négy pontból' Milyen négy pontból' - ér
deklődött aléprement Reverendissimus.

- A következő négyből: - kapta meg a magya
rázatot, - Először megesküszik az installandus arra,
hogy soha többé írószerszámot nem vesz a kezébe.
Hogy az ügymenet azonban zavartalan legyen, ez
okból átveszi a nagypréposttól a névaláírását ábrá
zoló gumibélyegzőt és minden elsején ezzel pecsételi
le a praebendatus által kiállított nyugtát. valamint
li. signálásra eléjetett ügyiratokat. - Másodszor:
esküvel fogadja, hogy installálásának napjától fogva
még kivételesen sem olvas el mást, mint latin nyelvű
nyomtatott betűt. Harmadszor fővétel sanetiöját el
fogadva megigézi, hogy többé sem Jngnek, sem föld
nek nem ad egy krajcárt sem, kivéve, ha per vim et
metum kényszerítik. Negyedszer és végül fogadja,
bogy ha jövedelmének quantitásárói kérdeznék egyes
elvetemült érdeklődők, ügyel arra, hogy száz eset
közül nehogy kétszer ugyanazt az összeget vallja be.

No hát Uramöcsém. most én is megkérdezem,
kigyelmed is letette már ezt a "nagy eskü"-U

Ki tudja, hogy mi mindent hallottam volna még
a kanonoki statusról ott a temesvári refektoriumban,
ha post caffnna asztalt nem bontott volna a Rektor
úr. Emlékszem azonban arra, hogy asztalvégi imád
ság után Kramp kanonok úr még egyet kacagott a
flatalság mókáin és az ö csendes médján odaszólt
Uramöcsémnek:

- Vigyázzon Clarissime, mert megjárja! Még
maga is kanonok lesz valamikor!

Mintha csak most is látnám Kedves Uramöcsé
met, amint arcán a rémület kifejezésével két kezét
elhárító gesztusra emelte föl és vehemensen tilta
kozott:

- Soha! Soha! Vérig sértett a Rektor úr, hogy
ilyen letökéletlenedési képességet csak föl is tétele
zett rólam!
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A Reverendissimus aztán a refektorium-ajtóban
hosszú pipaszárával kedveskedve végigvágott Uram
öcsémen, de utánaszólt:

- Clarissime I Annak a Szabados klerikusnak az
arcszíne nem tetszik nekem.. Félek, hogy valami baja
van ...

:És ott a refektorium-ajtóban elkezdték Uram
öcsémék féltő gonddal tárgyalni a Szabados klerikus
testi állapotát . . .

Tudja, Kedves Uramöcsém. tetszett akkor
nékem, hogy milyen atyai szeretettel és nevelői
gonddal beszéltek a szeminarista esetéről. Vége volt
az előbbi vidámságnak és könnyedségnek, melyeknek
helyét a komoly kötelességtudás foglalta el. Amde az
is tetszett, hogy előbb mily jokózus hilaritással csip
kedték egymást és hogy e csipkedés senkinek sem
fájt, mert mindenki tudta, hogy távol áll tréfálkozá
suktól a mondottak komoly állítása és a testvéri sze
rétetből még a legkurtább szót is visszafojtanák, ha
tudnák, hogy fájdalmat okoznak. Bizony, Kedves
Uramöcsém, az öreg papi generáció értette a viccet
és viccelt is, de sohasem - gúnyolt.

Abban a reményben írtam e levelemet, hogy úgy
Kedves Uramöcsém. az ujdonsü1t kanonok, mint
mások ilyen ártatlan és komoly állítástól ment derü
keltésnek tekintik majd a leírtakat.

Öleli barátja:

az iReg plébános.



Kedves Uramöcsém! A multkori kis vargabetű
után, melyet a kanonoki élet mezejére tettem, visz
szatérek életem göröngyös útjának enarralására.

Ott hagytam. abba, hogy Pantoffel plébános úr
ügyeinek sikeres rendbehozása után egyideig admi
uisstrátoroskodtam helyében és miután beneficiumát
szabályszerűen betöltötték, fölöslegessé válék ottan.
Emlékszik reá kedves Uramöcsém, hogy csak ideig
lenes kisegítőnek kiildettem melléje, minthogy bete
get jelentett a püspöki áulába.

Adminisztrátorkodásom így a vártnál hosszabb
időre terjedt és ezalatt mással kellett betölteni ren
des kápláni stációmat is. Ennek következtében újból
disponáltak, még pedig az egyházmegye egyik cele
britása: egy igen zelosus pap, tapasztalt lelkipásztor:
Jungenbach András plébános mellé Szatyvárra.

Szívbéli örvendezéssel siettem e perillusztris plé
bános oldalán elfoglalni helyemet. Előre elterveztem.,
hogy miként fogom eltanulni tőle a község vezetésé
nek titkát, melyben excelláló ügyességéről "András
pap" - így hívta az egész egyházmegye - fölötte
nagy hirben állott.

Nem gondoltam arra, hogy még ott töltött első
napomon megtudom. miszerint a pasztorációban van
egy olyan terület is, ahol a legnagyobb prudencia
is csődöt mond nem egyszer. És ez a terület: a po
litika.

Aszatyvári vasútállomáson maga principálisom
várt. Tagbaszakadt nagy ember volt, annak az idő
nek szokása szerint attilába öltözve, csizmában ée
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fokossal a kezében. Megölelt, megcsókolt és érezhető
jósággal üdvözölt:

- Az Úr Jézus hozta közénk, kedves öcsém! 
mondotta.

Már ez a fogadtatás is kellemesen érintett.
- Ez aztán tud bánni az emberekkel - gondol

tam magamban.
A plébánia reánk várakozó fogatára ültünk és a

faluba hajtattunk. Amerre csak elhaladtunk, nem
győztük fogadni a hívek köszöntését. Principálisom
mindenki felé meglengette pörge szélű kis magyaros
kalapját és nem elégedett meg azzal, hogy kezének
legyintésével köszöntse híveit. Kitört belőlem régi
okvetetlenkedő kotnyelességern és megjegyeztem:

- Plébános úr igen leereszekedő a híveihez. Nem
lenne elegendő, ha csak a kezét emelné a kalapjához,
ahelyett, hogy mindenkit föveglengetve üdvözölt
Hiszen közülök a férfinép le sem veszi a fejfödőjétl

Principálisomat kissé megütötte ez a korai okve
tetlenkedésem. Ki is oktatott rögvest, anélkül azon
ban, hogy éreztette volna velem rosszalásátr

- Aki másokat megbecsül, az elsősorban ön
magát becsüli meg. Ezért köszönök én minden hi
vemnek, mégha ő nem is üdvözöl engem. Még pedig
úgy üdvözlöm őket, ahogy a régi szép magyar szo
kás diktálja. Mert hát kedves öcsém ne gondolja,
hogy a magyar ember azért böki meg kezével a ka
lapját köszönésképpen, mert nem tud tisztességet.
Dehogy! Ha a magyar ember a telkin áll, avagy a
portája előtt, akkor ő az úr és még a király előtt sem
veszi le a fövegét, hanem csak megbillenti. Ha aztán
ő kerül a más portája elé, akkor illendően megsüve
geli annak a gazdáját. Ha ezt eddig nem tudta
öcsém, tanulja meg, valamint tanulja meg a magyar
nép sok-sok más sajátosságát. mert ezek ismerete
nélkül nem tud a lelkükhöz férni. A népnek nemcsak
a szóbeli nyelvét kell ismernie annak, aki hatni akar
reája, hanem szokásait, felfogását is. Majd lassan
kint ...
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Itt azonban félbeszakította a mondatát:
- De mi az' A kegyuraság hintaja áll a plébá

nia előtt. Vajjon mit akarhat itt ilyen szokatlan
időben'

Valóban, fogatunk gyönyörű négyes mellett
állott meg, amelynek parádéskocaisa hízelkedve ve
regette a tüzesen kapáló jószágok nyakát.

- Ú gy látszik, hogy rövid megbeszélésre jött a
gróf úr, mert ki sem fogatott. Ugyan mit akart 
tűnődött félhangon a prineipálisom. - Maga pedig,
Öcsém - szölott hozzám - rakja le a káplánszebába
a köpönyegét és jőjjön be majd, legalább bemu
tatom.

Kívánsága szerint tettem. Ahogy illőkép kö
szönve, a fogadószobába nyitottam. plébánosomon
kívül két urat találtam még ott. Az egyik magas,
ősz, ápoltszakállú. szemüveges úr volt - kegyurunk.
a gróf úr; a másik pedig egy kis, tömzsi, bikanyakú,
harcsabajuszú, háromtokás, tompaorrú atyafi, aki
vörösen és azonnal észrevehető kényelmetlenséggel
ült az egyik fotőj szélén.

Éreztem, hogy valami kínos helyzet köze..
pébe keriiltem. Néhány szőval bemutatott principá
lisom, Kegyurunk nyájas szavakkal üdvözölt, a
a fotőj szélén ülő tömzsi, vastagnyakú azonban csak
bajusza alatt morgott valamit, valószínűleg a nevét
és utána kettőt köszörülve torkán, visszaült helyére.

- Hát ugy-e, hogy a mi kedves jelöltünk mellé
áll, édes papom és segít diadalra vinni a mostani
képviselőválasztáson a jobbpárt zászlaját és követ
jelöltünk értékes nevét - fordult édeskés hangon
kegyurunk a prlncipálisomhoz,

Plébánosom azonban nem állott kötélnek, hanem
határozott komolysággal válaszolt:

- Megengedi azonban a gróf úr, hogy néhány
kérdést tegyek a nagyon tisztelt követjelölt úrhoz.
Meg kell ezt tennem, mert a most küszöbön álló
egvházpolifikai törvényjavaslatok idején szent val
lásunkra nem közömbös dolog, hogy országunk
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ügyeinek intézését kikre bízzuk. - Azután a követ
jelölt felé fordulva, folytatá: - Mi a véleménye a
tekintetes jelölt úrnak az egyházpolitika ügyében!

A kis tömzsi még jobban elvörösödött és véres
két szemét előre düllesztve recsegter

- Szabad egyház a szabad államban. Szabad
állam az egyház zsarnoksága nélkül!

A gróf úr Izgett-mozgott a helyén; pzincipáli
som mcsolygott és aztán továbbfolytatta a kérdez
getést:

- Ha nem sérteném meg a jelölt urat, bátorkód
nék érdeklődni afelől, hogy vajjon milyen a vallása t

A gróf úr idegesen közbevágott:
- Ugyan, édes papom, hiszen maga művelt em

ber és művelt emberek között nem szoktak a vallás
ról érdeklődni a politikában.

- Úgy van, gróf úr, mi, katolikusok nem szok
tuk nézni a politikában, hogy kinek milyen a val
lása, ámde ugyancsak megnézik a nemkatolikusok
és aszerint is járnak el. Előnyére a nemkatolikusok
nak és hátrányunkra nekünk. Ezért csak engedje
meg a gróf úr, hogy megkérdeshesseni a protezsált
követjelölt urat hitbéli hovátartozandósága felől.

A tömzsi, vastagnyakú krákogott és aztán érces
bikahangján odadörögter

- Hát nem vagyok pápista, ha tudni akarja.
Kálomista vagyok és az volt az öregapám is! Kinek
mi baja lehet vele!'

Príneípálisom galambszelídséggel fordult a
grófhoz:

- Ne essem diszgráciába Méltóságodnál, de
áperte kénytelen vagyok kijelenteni, hogy ezt az
urat nem pártfogolom. Elvei vallásellenes tenden
ciát mutatnak, egyénisége pedig annyira faragat
lan, hogy az én becsületes és jó magyar népemnek
képét nem viselheti.

A gróf, mint akit arculütöttek, elvörösödött.
- Plébános úr, - szólott kiegvenesedve és pa

rancsoló hangon - ha ezért az úrért magáért és az
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elveiért nem hajlandó kiállani, tegye meg az én
kedvemért, a kegyurának kedvéért, akinek mégis
csak valami készséggel tartozik!

Principálisom fölállott, kiegyenesedett és hatá
rozott komolysággal válaszolt:

- Gróf úr, ha az egyházam javáról van szó,
akkor nem ismerek sem kegyurat. sem kenvéradót.
sem emberi tekintetet. Ismétlem, a jelöltet nem tá
mogatom.

A gróf elsápadt, de felülkerekedett dühén a
magyar arisztokrata és úri finomsággal búcsúzott:

- Végtelentil sajnálom, hogy nem érthettük
meg egymást. Azt is sajnálom, hogy a plébános úr
viselkedéséből le kell vonnom a konzekvenciákat az
én jövendő viselkedésern számára.

A tömzsi, vastagnyakú már más hangnemben
adta le a véleményét, odaszélván a grófnak:

- Nem megmondtam Méltöságodnak, hogy itt
az ideje leszámolnunk a pápista klerikalizmussal! T
Nem megmondtam, hogy le kell vágni ennek a ró
mai hídrának a fejét!? Majd adunk mi ezeknek!

És ezzel kilejtettek az ajtón. Plébánosom urba
niter kikísérte őket és visszajövet megtörölte gyön
gyöző homlokát és odaszólt nékem:

- No, édes öcsém, a maga intrádaja ee volt
valami jó ómenű ezen a plébánián! Jegyezze meg
magának, hogy nincs az a terület és bonyodalom,
amelyben az ügyes lelkipásztor meg nem találhatná
a helyes utat, kivéve a politika mezejét. Itt akár
jobbra. fordulunk, akár balra, csak összeütjük ma
gunkat és sebeket szerzünk a Jézus ügye számára.

Még be sem fejezte az utolsó mondatát, amikor
koesizörgés hallatszott a plébánia előtt és az abla
kon kitekintvén, láttuk, hogy egy másik négyes
fogat áll meg az utcán, amelyből két úr száll le.

Hogy ezek mit akartak, majd a jövő alkalommal
mondia el kedves Uramöcsémnek barátja. az

öreg plébános.

Az öreg plébános levelei. III. 5



Kedves Uramöcsé'rnl Ott hagytam. el multkorán
a szatyvári történteknek elbeszélését, hogya követ
ajánlóban járó gróf után egy másik négyesfogat
állott meg a plébánia előtt.

- András bátyám! Másodmagammal jöttem,
inert hát olyan járandóban vagyok, hogy el sem
találod a szándékomat - kiáltotta egy nagy, ro
busztus, joviális areú, pemaliforgós-kalapú, gigerli
sen öltözködött úriember az ajtóból.

- Szervusz, főszolgabíró öcsém! - üdvözölte a
jövevényt szerétettel princípálísom. - Táncsak nem
képviselőt ajánlasz te ist

- Ordögöd van! Azaz, Uram bocsáss! hogy is
emlegethetek én ilyen nevet ebben a szent hajlék
ban - kedélyeskedett a főszolgabíró. - Inkább azt
mondom, hogy 'az őrangyalod súgta meg tenéked,
András bá tyám, az én jöttöm okát. Mert hát íme,
képviselőjelöltet hoztam.

És ezzel hátamögé nyúlva, mint valami iskolás
gyereket, előre penderített egy nyúlánk, hórihorgas,
beesettmel1ű, vörösesen szeplős arcú, rőfössegédnek
kinéző zsidólegényt.

- Tisztelettel prezentálom András bátyámnak
Rozgonyi bort, aki az ország kormányát igazgató
szabadelvű pártnak kerületünk számára dezignált
képviselőjelöltje - mutatta be pártfogoltját.

Principálisom végignézett a nyurga fiatalembe
ren, aki esetlenül hajtotta meg magát, de azért a
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szájával olyasfélét lefetyelt, hogy "h3othartós jóaka
ratába ajánlom magamat a főtiszteletű uraságnak"
- és aztán, szelid mosollyal papi arcán, meg
jegyezte:

- Tőlem ugyan lehet képviselőjelölt is ez az úr I
- és beljebb invitálta a jövevényeket.

A Iogadószobában helyet foglalt a társaság és
miután a hároméves törkölyt megdiesérték, a fő
szolgabíró a dolog velejére tért. Előadta, hogy Roz
gonyi Izort, - már mint azt a rőföslegény-kiné

zésű fiatalembert, - igen-igen ajánlja a kerületnek
képviselűül a magas kormány pártja. Azután meg
holmi anyagi előnyökkel is járna a megválasztása,
mert a fiatalúrnak az édesatyja, aki nagyvállalkozó,
hajlandó volna a kerület valamely községében
pálinkafőzdét létesíteni, és ez mindenesetre megfon
tolandó akkora paupertásos vidéken, mint a miénk.

A főszolgabíró elhallgatott és plébánosomra né
zett, várván szavainak hatását. Prineipálisom azon
ban nagyokat píslogatva, szobormereven ült a he
lyén.

Kínos csend követloo7Jett.
Végül aztán egyenesen kirukkolt kérésével a fő

szolgabíröe
- Azért jöttünk, András bátyám, hogy hathatós

pártfogásodat kérjük a kormány pártjának igen
tisztelt jelöltje számára - és a nyurga zsídölegénvre
mutatott.

Plébánosom ismét végignézett a fiatalemberen,
aztán a főszolgabíró felé fordult:

- Az én támogatásom nem fogja a fiatalurat
kerületünk képviselőjévésegíteni. Mert igenis áperte
kimondom, hogy én nem támogatom.

- :f;s ugyan miért t - kérdezte rezignáltan a
Iöszolgabírő.

Rozgonyi bor, örökölt kalmárvéréhez képest,
egészen más .mederbe akarván terelni a tárgyalás
menetét, szintén közbevá.gott:
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- Nézze, főtisztelendő uraság! Ne kerülgessük a
megegyezést, Mondja meg, hogy mit kíván és előre
mondom, hogy a papárutól megkapja.

Plébánosomat valósággal letorrásta a Rozgonyi
csirnotának ez a merkantil ajánlattétele. Az ajka
mozgott és látszott, hogy valami nagyon erőset ké
szül mondaní, de aztán legyűrte magában a kikiván
kozót és hallatlanba véve a nagyméltóságú kor
mánynak liberális jelöltje részéről elhangzott és a
nép pásztorának adresszált rövid, de sokatígérő
programbessédet, a főszolgabíróhoz fordult:

- Ne kívánjad, főszolgabíró uram, hogy ennek
a fiatalembemek fülehallatára megmondjam, hogy
miért nem támogatom a Jelöltségét,

Rozgonyi Izor, észrevevén. hogy reánézve re
ménytelenül kedvezőtlen a helyzet, pökhendiskedni
kezdett:

- De nagyon szeretnénk tudni I Mondja csak el,
szentatvám I

Príneipálisom türelme elfogyott és kivágta szíve
érzelmeit:

- Hát ha tudni akarják, azért, mert az én be
csületes jó magyar népemnek képét nem viselheti
ilyen csipás, biggyedtszájú. karóra húzott börű zsidó
kamasz. Tudják meg, és odafent az urak ne kép
zeljék, hogy a magyar népnek a nyakára odavarr
hatnak a meggazdagodott zsidók pénzén akárkit.
Nem pártolom ezt a süvölvényt azért, mert az én
papi fölfogásom szerint a követválasztás szent és
a hazafiasság erényének egyik igen jelentős csele
kedete. Meg kell néznem, hogy hazámnak és népem
nek sorsát kinek kezébe teszem le és érette Isten
előtt felelős vagyok. Nevezhetném-e magamat lelki
ismeretesnek, ha egy ilyen tacskóra, akinek egyetlen
ajánlólevele a magyarság zsírján meghízott papája,
rábíznám hazám sorsát és népem jólétéU

Mintha rúgón üli volna és míntha kárminfes
tékkel öntötték volna le, olyan hirtelenül és vörösen
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pattant föl ültőhelyéből Rozgonyi Izor és magából
kikelve ordította:

- Mitt! Tacskó!! Ki a tacskótI Majd megmuta
tom én magának. vén csuhás, népbutító ultramon
tán, hogy ki a tacskó!

Principálisom tűrelmét veszítette és nem éppen
félreérthető poziturába vágta magát Rozgonyi Izor
előtt:

- Csönd! És keresse az úr, hogy merre az ajtó!
De hamarosan, mert nem. egy ilyen zsebkendőre
szoruló ifjoncot tanítottam már meg a móresre!

Izidor barátunk, fajtájának szokása sserint, el
halkult, amikor András papnak kemény ökleit orra
előtt látta és maga siettette a föszolgabírót, akit bár
hivatalában hátrányosan érintett volna a kormány
jelöltjének megbukása, de aki vidéki magyar úr
lévén, maga is undorodott e handlé-süvölvénynek
képviselővé választatásátél. Amikor már a Rozgo
nyi-sarj a kaput nyitotta ki, ő is megindult, de köz
ben még úgy félhangosan odamondta plébáno
somnak:

- Hej, András bátyám, keservesen megadjuk
még mi ennek az árát! Tudod, hogy nem vagyok
ellenséged, dehát sok borsot kell még ezért a válass
tási viselkedésedért törnöm az orrod alá. Mit csinál
jakt Szolgák vagyunk!

Principálisom a maga kissé érdes, de igazat
kimondó modorán megfelelt néki:

- Ha csak szolgák lennétek! De gerinctelen,
jellemtelen bérencek vagytok! Már akik - értem..

És ki sem kísérte öket, hanem kinyitván három
szebájának ajtaját, gyors iramban sétált bennük Ie
föl, hogy kifújja mérgét, Közbe-közbe megállt hol
az asztal, hol pedig a pohárszék előtt és öklével egy
szer az egyiknek, máskor a másiknak lapjára csapva,
rapsződikus mondatokban engedett szalepet dühé
nek:

- Hogy még ilyen savőszemű zsid6gyerek kép
viselje a mi népünket! Azt merte kérdesni, hogy
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mit kérek! Hát mit képzel ez az Ábrahám-ivadék!!
Eladó a becsület és a haza java'!

Félórai le-föl járkálás után aztán egészen le
csillapodott. kL ebédnél szinte önmagát korholva
jelentette ki:

- Nem kellett volna annyira heveskednem.
Szelidebben és zsidózás nélkül is megmondhattam
volna a véleményemet. Jobban is illett volna hoz
zám. hiszen pap vagyok. Dehát elragadott a magyar
becsület.

Nem szóltam rá semmit, de nagy tisztelettel néz
tem príncipálísomre, Nem tudtam megállapítani,
hogy mikor volt szeretetreméltóbb: szent és nemes
haragjában-e, midön hazája ügyét és az erkölcs fen
ségét védelmeete, avagy pediglen most, amikor a
jóért való lelk-esedésének hibás -alakja miatt meakul
pázott.

Ebéd után feketekávéra beállitott a jegyző a
jegyzőnével együtt. A falu pennáda elmondotta, hogy
Rozgonyi Izidor társaságában nála járot a főszolga
bíró és a legssigorúbban meghagyta néki a kormány
e jelöltje ügyének diadalrajuttatását. Apremisszák
ilyetén előtárása után a jegyzőné vette át a szót:

- Mondta a Iössolgabíró, hogy plébános úr
ellene lesz a kormány jelöltjének. Hát csak annyit
mondok, jó lesz csendben. maradni! Mert hát én
megigértem a Iöszolgabírőnak a falu támogatását.

- Nono! - dörmögött közbe joviálisan moso
lyogva a pr'incipálisom,

A jegyzöné azonban még élesebben és sipítva
folytatta:

- Igenis, hogy megmutatjuk: Sz:atyvár a kor
mány mellé fog állni! És hogyha a plébános úr
megfeszül is, oda fog állni! Majd meglátjuk., hogy
ki lesz a hatalmasabb, a községháza-e, vagy a pa
rochiatl Majd meglátjuk, hogy kitöl tart majd job
ban a népség: az adókönyvtöl-e, vagy pedig az ég
beli átkokat szóró papjától1
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A szelídlelkű, de papucshős jegyzö csittítgatta
életepárját:

- Ejnye no, galamboml Hiszen a plébános úr
még azt sem mondta, hogy ellene lesz-e, vagy pedig
semleges marad . • •

Kilátszott, hogy azért jöttek. Szerették volna a
közigazgatásnál, ha plébánosunk kikapcsolódik a
választási küzdelemből.

A jegyzőné urára mordu1t:
- Fogd be a szád, te élhetetlen! Hiszen ha rád

bíznám a dolgot, te volnál a legelső, aki Rozgonyi
ellen uszítja a népet a nagy becsületesség nevében.
Arra nem gondolnál, hogy mi lesz aatán a végeT!
Abból a nagy becsületességbőlhogyan. nevelnénk föl
a gyermekeinket!!

Plébánosom nem élezte ki 3 dolgot. Inkább ke
délyesen eltréfálkozott fölötte. Hamarosan. el is ká
szálódtak aztán 3 jegyzőék és amikor magunkra
maradtunk, plébánosom megmagyarázta a jegyzőné
víselkedésének okát. A község tolla ugyanis 371

asszony kezében volt teljesen, aki két mihaszna cse
metéjét nevelteti a fővárosban és ezek jogászságuk
nak eddigi öt esetendeje alatt annyi pénzt pucoltak
már el, amennyit tíz esztendő alatt sem kereshetett
volna meg a jegyző becsületes úton. Vizsgát azon
ban e reményteljes csimoták még egyet sem tettek
le. A jegyzöné még további áldozatokra is kész. mert
nem akar engedni abból, hogy mindkét fia diplomás
ember legyen. mikor a postamesternek már a har
madik sarja szerezte meg a doktori címet. A pénz
nek előteremtése útján nem mindig jál"t el a tör
vények értelmében nótáriusunk és erről a főszolga
bíró, no meg az alispán is tudnak. Ha most ezekkel
a követválasztás miatt ellenkezésbe kerülne, bár
melyik pillanatban elbánhatnának vele. 19y játszot
tak 'aztán közre Rozgonyi Izor képviselővé választá
sába a szatyvári jegyző két ösjogász csemetéjének
mulatozásaí.



Estefelé sétálni késsültünk príneípálísommal,
amidőn egy pörgekalapos, darutollas, pengősarkan
tyús, kackiásan kipödört badussü alak toppant be
a paroehiára, úgy nézett ki, mintha. róla mintásták
volna a Herkö Páternak, az akkori vicclapnak,
kortesalakját.

- Adjon Isten míndkösönségesenl - ropogtatta
borízű hangon a köszöntést.

- Fogadj Isten, öcsémI Mi járatban vant 
kérdezte príneipálísom,

- Bemutatkosni jöttem és egyben. szálláat fog
lalni a főtisztelendő úrnál, merthát as Istóczy-párt
megbízásából én lépek föl követnek ehelyt. Majd
adunk mi a zsidóknakI Tudom összessedi az irhá
ját ezen a környéken három hét alatt minden Abra
hám-ivadéka.

Príncipálisom nagy lelki szomorúsággal nézett
az íróasztalán álló feszületre. Egy röpímában el
panaszolta az Úr Jézusnak ssíve keservéti hogy n
képviselőválasztás alaposan megssaporította gond
jait és ssenvedéseit,

- Nézze, öcsém, én nem szaporítom a szót. Clara
paeta, boni amicil Kereken kimondom, hogya kép
viselőválasztás ügyében nem állok maga mellé. És
szállásra is menjen máshova.

- Mitt I Hát zsidóbérenc a főúr isT! - kér
dezte elálmélkodva és élesen süvöltő hangon az anti
szemita képviselöjelölt.

- Az már nem! - felelte higgadtan principá
lisom. - De nem helyeslem a maguk pártjának
munkáját, Nem helyeslem azért, mert hamgos szóla
mokkal föli~atják a közvéleményt és ennek ered
ménye végül semmi más, mint egy-két falusi S~
töes-zsidönak, meg rongyssedönek az elagyabugvá
lása, Közben meg egymásután foglalják. el a nem
zet fontos posiciölt a gazdag zsidók, Bankot bank
után alapítanak, gyár gyár után kerül a kezükbe
és maholnap alig lesz már keresztény ügyvéd és
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orvos. A magyar népnek jövője nem az "üsd a zsi
dót" jelszó, hanem "dolgoz-z magyar magad is és ne
hagyj magad elé senkit". Ezt az utóbbit azonban
nem a fokos útján, hanem a komoly és Igazi munka
erejével képeelem.

Jelöltünk bőséges válasara készült, ámde prinei
pálisom elejét vette ennek:

- Isten megáldja, kedves barátom. Ne is tár
gyaljunk tovább erről a kérdésről, mert hiszen úgy
sem értenők meg egymást - és ezzel kalapját véve,
bevonult a másik szobába, magára hagyván a
bámuló képviselőjelöltet.

Ez aztán felém fordult és előttem adta le az
"átkos zsidó kízsákmányolők" ellen betanult pro
grammbeszédét. Úgy véltem. hogy principálisom kissé
kurtán bánt el szegénnyel és a klérus nevében
pótolni akartam e megértés hiányát. Bóligattam
szavaira és ezt a jelölt úr lelkes elvbarátságnak ma
gyarázta, úgy hogy végül megölelt, megcsókolt és
kijelentette, hogy az ő eszmélket az ifjabb papi nem
zedék fogja diadalra vinni, nem pedig azok a vén,
korhadtderekú .zsídébérenc" öregek. Biztosított róla,
hogy megválasztása esetén én leszek a plébános a
faluban, mert a néppel a hetedik határba hurcoltatja
ki zsidajaival együtt principálisomat.

Nem tudtam, neveossek-e 'azokon, amiket mondott,
vagy bosszankodfam és ezért semmit sem csináltam,
hanem csak örültem, amikor megszabadultam tőle.

A vacsoránál találkeztam principálisommal, aki
így összegezte a napnak eredményét:

- Három képviselőjelöltünkvan és négy oldal
ról kapott a plébánia hadüzenetet. Ellenségünkké
lett a kegyúr, mert egyházellenes politikát valló
jelöltjét nem fogadtam el. Ellenségünkké lett a fő
szolgabírö, mert hivatalból kénytelen lesz majd
éreztetni velem a Rozgonyi Izoron ejtett sérelmet.
Hadat üzent a jegyzőné, aki bizony nem. lekicsíny
lendö adverzária.
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- No de ettől az antiszemita. képviselőjelölttől
csak nem fél, plébános úr, mint ellenségtőlí - ssó
Iottam, hogy valamit csak mondjak,

- Attól félek a legjobban, mert az majd ellensé
gemmé teszi a népemet is. Hej, káplán öcsém 
sóhajtott nagyot András pap -, nagy átok nekünk
magyaroknak ez a politika!

Hogy ez az átok keservek alakjában mikéalt
sujtott a szatyvár! plébániám, majd a következő
levelekben mondja el kedves Uramöcsémnek barátja:

az öreg plébános.



Kedves Uramöcsém/ Szatyváron töltött időmnek
első három hete a követválasztási korteskedés nap
jaira esett. Az egész falu nyüzsgött. Egyik gyűlés a
másikat érte. A kormánypártnak, illetve a liberális
pártnak jelöltje éppúgy. mint a balpárti követjelölt.
a nagykocsmában tartotta gyűléseit, amelyeken a
programmbeszéd és a kortesek fölszólalásai szerepel
tek. Istóczy antiszemita-pártja a templom elött gyü
lekezett és a szó azoros értelmében hordóra tett desz
kák alkották szónokaik rosstmmát. Azonban vala
mennyi pártnak valamennyi gyűlése anagykocsma
ivójában nyert folytatást és reggelfelé befejezést,
Rosenzweig Salamon. a nagykocsmáros és regália
bérlő által duplán és triplán számított. de még
szimplán is nagymennyiségű félliterei elfogyasztása
közben.

A választási küzdelmekben a plébánia nem vett
részt. Pzineipálisom csendesen visszahúzódott és
ugyanezt követelte meg tőlem is. Programmbeszédek
és más választási gyűlések idején bezárkóztunk a
parochiára, melvnek nyitott ablakából azonban ké
nyeimesen végighallgathattam az Istóczy-pártnak
szónoklatait.

Meg kell hagyni. hogy a népszónoklatok remeke
volt mindegyik beszéd. csak tárgyilag lehetett volna
kifogásolni egyik-másiknak megállapításait. mert e
szónokok a világ teremtése óta az emberiség nyakába
zuhant minden bajt és keserűséget a zsidók gonosz
ságával, machinációjával és elvetemültségével oka
datoltak meg.
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A képviselőjelölt programmbeszédében kitért a
helybeli plébániának politikai állásfoglalására is, azt
állítván, hogy prineipálisom nem tart ugyan velük.
mert a zsidók lepénzelték és adósságait kifizették
(óriási abeugolás következett erre), de azért a szíve
mélyén nincs ellenük (harsány éljenzés). Azonban
legyenek nyugodtak a választök egyházi szolgáik
álláspontja felől, mert a község új káplánja. a nagy
műveltségű és sok reményre jogosító fiatal pap (már
mint én), lelkesen az antiszemita párttal tart és a
választás napján le fogja adni voksát (ami nem is
volt, mert hiszen akkor jöttem csak a kerületbe) az
Istóczy-párt igazsága mellett. (Harsány éljenzés.)

Szatyvári niüködésem három első hetében meg
ismerkedtem a faluval, íntelligenciádával és népével.
Igen derék és vallásos nép volt. Intelligenciajára
azonban nem mondhattam ugyanezt. Főleg a falu
pennáda sok szempontból kifogásolható lett volna,
dehát ebben a kifogásolandóban nemis annyira Ő.
mint életepárja volt a hibás. Nem kevés fölpanaszolni
valót hallottam még az egyik tanító ellen is, aki
"Sőregh Vendel író és néptanár" címen tituláltatta
magát, amióta két közleménye megjelent a Várme
gyei Tanítóközlönyben, a népoktatók fizetésrendezé
sének tárgyáról. A község regália- és merkantilügyeit
a Rosenzweig-dinasztia tartotta birtokában, melynek
oldalági leszármazottjai közül a fiatalabbak már a
Rákóczi, Rozgonyi és Rodostói hangzatos neveket
birtokolták. A dinasztiának majoreszkója, a nagy
kocsmának és a regália-jognak bérlője a már emlí
tett Rosenzweig Salamon volt.

Szatyvári káplánkodásomnak negyedik hetében,
közvetlenül a választás előtti vasárnapon este holtra
fáradtan tértem nyugovóra. Aznap a flliában vol
tam, délután pedig kint a tanyákon akadt temeté
sem. Almomból zaj vert föl. Az ablakomat zörgette
valaki. Azt hivén, hogy beteghez hívnak. sebtiben
Ielöltöztem és az ablakhoz rohantam. Kitekintvén
rajta, valóságos csődületet láttam a plébánia előtt.
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- Engedjenek be! Gyilkosok! Rablók! GewalU
RevolucioIListák! - hangzott basszus-, szoprán-, te
norhangon, már ahogyan a jó Isten a természet
útján megteremtotta a hangszálait egyiknek-má
siknak.

- Aj weh! aj weh! - zúgott rá a kórus, már
mint az ablakom előtt nyüzsgő seregnek apraja.

Kitörülvén az álmot szememből és jobban láto
másra vevén őket, megállapítottam. hogy az ablako
mat verő alak Boeenzwelg Salamon, a nagykocsma
bérlője, a kórusa pedig a Rozgonyi, Rákóczi és Ro
dostói le- és felmenő, valamint oldalági dinasztia
tagok.

AZO'Il gondolkostam, hogy mirtévó legyek, de
ekkor már a kapu nyitását hallottam és plébánosom
hangját, aki szintén fölébredt a nagy zajra és sietett
megtudni annak okát.

Rosenzweigék meglátván a plébánia nyitott ka
puját, mint a csürhe, amely az ólajtó nyílását föl
fedezte, rohantak be a plébániára, Principálisom
mal nem is törődtek, hanem félretolták öt útjukból.
A folyosóra érve látták principálisom hálószobájá
nak nyitott ajtajá t és engedeimet sem kérve, egye
nest azon csődültek beljebb. Principálisom utánuk
és magam is követtem őt.

Plébánosom megállott az ajtóban és sztentorí
hangján a nagy ijedtség oka felől tudakozódott.
Rosenzweigék azonban figyelemre sem méltatván a
házigazda kérdését, principálisom hálószobájának
okkupálási műveletét hajtották végre. Rosenzweig
Salamon, mint valami hadvezér, a ssoba középén
állt és fölosztotta a helyeket. Sógornéját, kinek fér
jével együtt vezette a nagykoesmát, két süvölvény
fiával az Íróasztal mellett lévő két zsöllyébe instal
lálta. Saját feleségével, Sára asszonnyal pedig prin
cipálisom ágyát okkupáltatta. annak párnái közzé
két szurtös Salamon-dvadéket helyezvén el és egyben
életepárjával együtt, nielegebb takarók után kiabál-
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ván. A Rákóczi, Rozgonyi és Rodostói mellékágak
képviselői a diványt és a többi bútorokat kerítették
hatalmukba, úgyhogy még plébánosom papiros
kosarára is jutott egy olyan 5-6 éves, hosssú-pájessú
és csillogó orraljú izraelita.

Amikor már a Rosenzweig-dinasztia minden
egyes tagja helyet foglalt, egy pillanatra csend tá
madt. Ezt használta ki prtncipálisom, hogy meg
kérdezze:

- De most már szeretném tudni, hogy miért
törtek be így éjnek idején hajlékomba1

- Grossartig! Még ő kérdezi! És még azt
mondja, hogy betörtünk! Minek törtek a revolueio
nérek míránkt! - méltatlankodott principálisom
érthető érdeklődésén Rosenzweig termetes sógor
asszonya.

Bosensweig Salamon azonban leintette sógor
nőjét:

- Záli, te fogjad be a szádat! Majd én elmondok
a tisztelendő uraságnak a baj.

Itt aztán hosszú és a dinasztia tagjai által köz
beszólásokkal, toldásokkal mínden mon datot há
rom részre szakító diskurzus után kivettünk belő
lük annyit, hogy a kocsmában reájuk tört a falu
népe és agyon akarta őket verni. A vérszomjas se
Teg most .is megszállva tartja házukat. ök pedig
értesítvén fajrokonaikat a veszedelemről, idejöttek,
mert a plébánosnál reméltek oltalmat.

A termetes sógorasszony akimagyarázkodás
után észrevett engem is, aki eddig a háttérben ál
lottam, minthogy a tárgyalást principálisom ve
zette, aki pedig a küszöbnél beljebb nem juthatott
be saját szobájába, lévén hogya szatyvári pogrom
elől menekült héberek foglalták el annak minden
talpalatnyi helyét,

- Nű és ott van a főantiszemit! Nem szégyenli
magá11 Pap létére! - rikácsolt reám.

Salamon bővebb magyarázatát adta az ellenem
irányuló lerikoltozásnak:
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- Igen, a káplán oraság a főantiszemit! A kö
vetjük is mondotta, hogy velük tart.

Megértettem hamarosan, hogy ártatlan létemre
hogyan kerültem principálisommal együtt a történ
tekbe, csak még azt nem tudtam, hogy mílven fokú
a faluban kiütött zsidóellenes zendülés. Az antisze
mita Istóczy-párt kortesei ügyes rafinériával akara
tunk ellenére is belevonták a plébániát a választási
harcba. A néppel elhitették, hogy a zsidók lepénzel
ték plébánosomait amivel megmagyarázták vissza
húzódását. De a papság erkölcsi támogatását mégis
maguk mellett akarták a harcba vinni és ezért ld
találták, meg széltében-hosszában hangoztatták. hogy
a káplán velük tart. Innét eredt Rosenzweigék bi
zalma plébánosom oltalmában és a dühük ellenem.

Előreléptem, hogy kimagyarázzam szerepemet, de
szóhoz sem jutottam. A vagy két tucat héber
mind énreám ordítozott és öklével fenyegetett.

Elfogott a düh és már-már magam is fölemel
tem a tenyeremet. amidőn valaki erős kézzel bátra
rántott.

Príncípálisom volt.
- Csönd! - kiáltotta torkaszakadtából.
És valóban csönd lett.
- Most maguk ittmaradnak és mi majd utána

nézünk az eseményeknek! - jelentette ki a közel
jövő teendőit.

Ezzel reácsukta a Rosenzweig-dinasztiára háló
szobája ajtaját és a kancelláriába húzott engemet is.

- Káplán úr! - szélott az öreg ember szedá
tusságával hozzám. - Ennek fele sem tréfa. Ha itt
a faluban antiszemita zavargások történnek, szegény
népünk issza meg az árát. Tudja, hogyahatóságolt
milyen eréllyel lépnek föl mcstanában az ilyesmik
ellen. Egypáran hűvösre kerülnek az itteniek közül.
Nem tudom, milyen mérvű a zavargás, de híveink
érdeke, hogy elejét vegyük a bajnak. Én nem sokat
tehetek most, mert hallotta, hogya zsidók pártoló
jának tartanak. önről tudom, hogy alap nélkül, de
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az ellenkezőt hiresstelik. Menjen tehát anagykocs·
mába és nézze meg mi van ott. Ha lehet, csillapítsa
le a kedélyeket. Menjen és okosan járjon el.

Nem mondhatom, hogy valami nagy gyönyörű
séggel indultam néki pacifikáló utamnak. Valami
olyasfélét morogtam magamban, mint ahogyan prán
cipálísomtöl hallottam emlegetni a választásokat.
. Hát bizony Uramöcsém nagy bajt csinált a kö
vetválasztás Szatyvárott. A plébánia ellen indította
a kegyurat, a Iöszolgabírót, a jegyzönét, a népet.
Sőt még ennél is többet tett. Híveink fölfogásában
megosztotta még a plébánia lakóit lis, lévén, hogy
principálisomat zsidóbérencnek, engem pedig antisze
mitavezérnek állított be.

Hogyanagykorcsmában mit végeztem, majd a
jövő levelében mondja el kedves Uramöcsémnek

az öreg plébános.



Kedves Uramöcsém! Folytatom levelemet, ahol
az előzőben végezém. Írásomnak morálisa pedig az
lesz, hogy áldott jó nép ez a mi magyar népünk,
ha, - és ez a fő - ha tudnak vele bánni.

Bizony nem épp nagy kedvvel ballagtam a
nagykocsma felé, hogy utánanézzek híveink zsidó
ellenes akciójának és a saját érdekükben elejét
vegyem a bajnak azáltal, hogy lecsillapítom őket.

Ugyanis akkorában épp az antiszemita periodu
sában volt a magyar. Mert hát szegény nemzetünk
nek szokása, hogy minden harminc-negyven évben
egyszer észreveszi, hogy nyakára nőttek a zsidók és
ő már-már szolgájuk lesz önhonában. Az ilyen föl
eszmélésnél aztán a nemzet egyik része lármát csap
és a szó szoros értelmében odavág a zsidóság hasonló
képp egyik részére. Már tudniillik az inferior tri
busra, a detailosokra: a szatócsokra, rőfösökre stb.
A zsidóság másik része: az en gross-isták: a banká
rok, a sajtómogulok, nagybérlők és hasonlók még
az egyébkorinál is zavartalanabbul, sőt eminenter
kedvező körűlményekközött végzik ilyenkor tovább a
honfoglalást. A magyar nemzet hivatalos és második
fele ugyanis kifejezetten helyteleníti az antiszemi
tizmust és ellentétes mentalitását kimutatandó a
nagy és kis zsidók mellé áll, ezeket részesíti előny
ben, sőt nagyon is előnyben, mert így akarja
rekompenzální őket azokért, amiket az antiszemi
táktól elszenvedtek.

Akkorában ehhez a periodikusan visszatérő
magyar betegséghez még más is járult. A tiszaeszlári

Az ör('g plébános levelei. Ill. 6
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pör föllángoltatta az antiszemitizanuat és bizony
bizony élénkebben és mozgékonyabban, mint egyéb
kor. Zsidóságunk - mint rendesen - a külföldhöz
fordult. Kormányférfiaink pedig még örök üdvös
ségük elvesztésétől is százszorta kevésbé féltek,
mint attól, hogy a "művelt Nyugat" ne ismerje
el őket liberálisoknak. A vidéki hatóságoknak ezért
utasítást adtak, hogy minden antiszemita megmoz
dulást a legerélyesebben fojtsanak el. Ez aztán
csendőrség kiküldésével (a község költségére), Itato
naság beszállásolásával (a gazdák rémségére potom
árért feletették a takarmányt, felették a falut
stb.), sőt nemritkán ártatlanok becsukásaval ment
végbe. Ennek kikerülésére adta nekem azt a meg
bízást príneipálisom, hogy a mozgalmat minden
erővel lecsillapítani igyekezzem.

A nagykocsma közelébe érve, azt vártam, hogy
csődületet találok. Az utca azonban teljesen nép
telen volt. Az ivóból mégis éktelen lárma hallat
S710tt ki a nyitott ajtón keresztül.

Fölmentem az oda vezető néhány lépcsőn és
az ajtóban megállottam. hogy terepszemlét tartsak.
A kocsmaszebában hatalmas pipafüst akadályozta
a látást. Előbb tehát fülemmel kellett megállapíta
nom a status quaestionist, amíg szemern is hozzá
szokhatott az atmoszférához,

Mintegy tiz-tízenöt legény bömbölte az akkor
divatos "zikcene-zakcene" nótát, melyhez egyik tár
suk az ivóból Rosenzweigék lakásába vivő ajtón
verte a taktust. Ez a nóta magában nem lett volna
még veszedelmes, hiszen minden este ezt danolták a
kocsmában. Ha valaki ellen tettleges bántalmát fog
lalt magában, csak a harmónia lehetett.

Közben szemeim is hozzászoktak a füsthöz és az
ivó két petroleumlámpájának világánál megszem
léltema "zendülés" résztvevőit,

A kocsma belső szögletében mintegy hat-nyolc
idősebb helybeli gazda üldögélt. Kettő-három közü
lük notórius alkoholista volt, a többi azonban rendes
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falusi ember, aki úgy hébe-hóba ki-kicsap a hámból.
De egytől-egyig az akkor választásra szerveskedő
antiszemita Verhovay-pártnak voltak vezető em
oorei.

Az ivó másik sarkát - azt, ahonnét Rosen
zweigék lakásába nyílt az ajtó, - a már előbb
is említett 15-20 surbankó legény töltötte meg.
Két Iócát állítottak oda és azon üldögéltek.
Egyik kezükkel nótájukhoz verték a taktust, a
másikkal pedig a boros üveget lóbálták. Tartá
sukon látszott, hangjukon pedig hallatszott, hogy
alaposan pitvőkosak voltak már valamennyien.
Egyik társuk - akiben Czirmos Lacira, a község
legduhajabb verekedőjére ismertem - az ajtó előtt
állott és a nóta taktusát Bosenzweígék ajtaján dö
römbölve verte ki. Ahogy jobban odanéstem, lát
tam, hogy az üvegajtónak felső táblája be volt
törve.

Beleptem az ivóba.
"Dicsértessék"-Jrel köszöntem, amennyire csak.

hangom engedte, iparkódván túllicitálni a legények
"zakcenézés"-ét. Megjelenésem szemmelláthatélag
meghökkentette az egész társaságo t. A nóta elhalt
és a mulatozók illendőképpen válaszolni iparkodtak
kössöntésemre. Sőt egyik-másik tisztességböl még
föl is szerétett volna állni, a többiek azonban - a
radíkálisabbak, azaz a részegebbek - ülve ma
radtak.

- Ejnye, ejnye, emberek! - kezdtem a mondó
kárnat. - Hát hogy feledkezhetnek már meg ennyire
magukról, hogy ekkora lármával vannak., amikor a
falu tisztességes polgárai nyugodni szeretnénekt

Cz.irrnos Laci elkapta a szót:
- Akkor hát mi nem vagyunk tisztességes em

berek' - kérdezte dadogva és tántorogva bár, de
fenyegető tartással közelebb lépett hozzám, úgy,
hogy érezhettem a száján kitóduló borszagot is.

Nem veszítettem el nyugalmamat, hanem rá
szóltam Lacira:

6·
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- Nem tudod kivárni, amig kibeszélern magam"
Az.tán mit gondolsz' Hogy téged. illet, a szó, amikor
ilyen derék, éltes polgárok is vannak itt jelenT 
mutattam az ivó sarkában ülö idősebbekre. - Várj
a sorodra, te is beszélhetsz majd, de előbb az öregek
mondják el a maguk véleményét!

A kor tiszteletére vonatkozó szavaim auditóriu
mom felét már oldalamra hangolták. Antal gazda,
a legtekintélyesebb és egyben a legjózanabb közöt
tük, rögvest pártomra is kelt:

- Nem fogod. be a szádaU! Nem tudsz annyi
tisztességet, hogy sorodra várj' Úgy váglak orron,
ha. nem ülsz le mindjárt .....

Félbeszakítottam az erélyeskedöt:
- Nono, kedves Antal gazda, nincs itten semmi

baj! Hisz a Laci nem akar semmi rosszat és tud ö
tisztességet. Úgy-e Laci'

Czirmos Laci a pityókosságtól ugyan kissé bam
bán, de azért nagy lelki készséggel nézett rám,
érezve, hogy végül mégis csak mellette foglal tam
állást. Nehéz művelettel bár, de oda kacsázott vissza
a társai közé és helyet foglalt az egyik lóca szélén.

Siettem felhasználni a nyert előnyt és tovább
folyt.attam a hajlékonynak mutatkozó oldal tapo
ga tását.

- Tudom én, hogy mind tisztességtudó emberek
vannak itt és éppen ezért azt is tudom, hogy haza
felé fognak menni, mert hiszen már-már hajnalodni
kezd majd. Antal gazda, meg hát maguk öregebbek
- fordultam újra a kocsma sarkában üldögélő társa
sághoz - kegyelmetek adjanak jópéldát a fiatalok
nak, hiszen tudják, hogy hallgatnak magukra. Indul
janak meg csak hazafelé és meglátják, hogy utánuk
mennek.

Antal gazdának hízelgett a rábízott mentorí
szerop. Rögvest föl is állt az asztaltól és kétfele pö
dörve bajuszát, így felel:t:

- Hát már megtisztelem a káplán urat, hiszen
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haza fogunk is mi menní, merthát úgy dukál, de
azért a zsídönénak mégsem volt igaza!

Ú gy láttam. hogy nincs itt semmi zendülés és a
társaság már készséges, de addig aligha tudom majd
öket hazátérésre bírni, amíg el nem referáltAk. az
eseményeket. Hamarosan túl akartam esni a dolgon.

- Hát mivel ijesztették meg ezt oa Bosenzweíg
zsidót annyira, hogy egész családjával együtt meg
szökött innét hazulról! - kérde:zteIDa tár6aSágtóL

- MíesodaTI Hát megszökötU! Nines itU! 
rikoltozott Czirmos Laci fölugorva a löeáröl. - De
azt már nem engedjük, cimborák! Azt a pofont nem
hagyjuk!

- András gazda! - kiáltottam én, mialatt Cm
mos Laci erősen kaszáló lábakkal iparkodott alócák
és asztalok között megtalálni az ajtóhoz kivezető
utat, hogy Bozensweigék keresésére induljon, 
hát kend nem tud parancsolni ennek a garázda
Iegénynek, hogy békén legyen akkor, amikor olyan
tapasztalt ember beszél, mint kegyelmed'!

András gazdában fölébredt az auktorításí érzet
és ráfönnedt a Iegényre:

- Annyit mondok, Laci öcsém, kuksolj oda a
lócára és fogd be a kereplödet, mert úgy szájon ta
lállak felejteni, hogyahetvenhetedik unokád ís
arról fog koldulni!

András gazda energikus szavait helyeslő mo
rajjal fogadták a többiek és egy-két legény maga
mellé ráneigálta a lócára az elképedt CÚl"lOO8 Lacit,
aki csak ennyit dünnyögött:

- De a pofont mégse hagyom!
Lassan-lassan aztán kivettem belőlük mindent.

Nem azért ment nehezen a dolog, mintha embereim
nem akartak volna beszélni. Sőt az volt a baj, hogy
valamennyien beszélni akartak. A sok zavarosből
aztán megállapítottam a következőket:

Az antiszemita-párt vezérkara és ifjúsAga (már
mint a nyolc öreg és a tizenöt legény) megbeszélést
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tartott a nagykocsmában. A végén, mint minden
este, rázendítettek a zikcene-zakcene nőtára. Rosen
zweig úr, aki az ivóban ült, kezében a krétával,
megjegyzéseket tett a dalra. E megjegyzés-ekre Czir
mos Laci reagált. 87f) szót követett és ennek hevé
ben Laci odanvilatkozott, hogy minden zsidónak az
alcasztófán volna a helye. Erre már Rebeka asszony is
- mármint Rosenzweig termetes sógorasszonya 
beleelegyedett a vitába és annak hevében arCOD
vágta Cirmos Lacit. Hőstette után azonban rögvest
kifutott a swbából, úgyhogy a fokos, amelyet Czir
mos Laci fölkapott, Rosenzweig úr hátát érte, aki
szintén meaekülvén a csatatérröl, sógornője után
szaladt. Maga után be is zárta a szoba ajtaját, úgy
hogy Czirmos Laci hiába döngette fokosával és erős
ökleivel, sőt az ablakon sem férhetett hozzá. mely
nek tábláját betörte. Miután így az ivó zsidó nélkül
maradt, a társaság önmagát szolgálta ki a söntés
ből, de azért becsületesen fölírta a krétával mindenki
az ítee bort, melyet magának kiöntött. Az öregek
tovább iddogáltak. a fiatalok pedig torkuk. szakad
tából ordították a zlkcene-zakeene nótát, várván a
pillanatot, amikor Rosenzweig úrék ismét megjelen
nek az ivóhan és elintéehetík velük Czirmos Laci
pofonának számláját.

Láttam, hogy egészen közönséges bagatell dolog
ról van S7.6, amelyet a Roeenzweig dinasztia fújt
föl csak naggyá. De ast is láttam. hogy az ügyet
likvidálni kell valamiképpen. Föl is használtam a
társaságnak borközi állapotban megpuhult, sót szá
momra igen készséges hangulatát és ítélkezni kezd
tem.:

- Itt nagyon könnyű az igazságszolgáltatás,
emberek - mondottam. - Az a hibás, aki elkezdte
a veszekedést. Ha nem mondta volna valaki, hogy
föl kell akasztani a zsidókat, akkor Bosenzweigék
nem dühösödtek volna föl és Czirmos Lacit nem
vágták volna pofon. Az tehát itt a főkérdés, hogy
ki mondta azt, hogy a zsidókat föl kell akasztani'
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Minden szem Czírmos Laci felé fordult. Maga
a legény is megvallá duzzogva, hogy bizony az omi
nózus kijelentést ő megtette.

- Akkor hát, Laci fiam - fordultam feléje 
te vagy ft hibás. De téged sem okolhatunk már, mert
hiszen te megkaptad a magadét. így tehát kvittek
vagytok Rosenzweigékkal és egyiteknek sincs a
a másikon keresnivalója. Ez már csak világos és
tiszta Igazság'! Úgy-e emberek! Szóljon hát, akinek
helyén van az esze!

Természetesen senki sem akarta magára vállalni,
hogy nincs helyén. az esze és ezért valamennyien
helyeslessel fogadták az ítéletet. Sőt András gazda,
aki némileg bíró-kollégámnak tartotta magát, a
maga véleményével megtoldotta.

- Már bizony, Laci öcsém, száz szónak is egy
a vége, a veszekedést te kezdted és így a pofonra
rászolgáltál. Merthát ha nem kaptál volna pofont,
akkor most a zsidók oldalán. volna az igazság és
így szenvedne az igazság. De mivel az igazságnak
nem szabad szenvedni, azért csak rakd zsebre a
pofonodat.

Czirmos Laci ittas bambasággal nézett a társa
ságra, Szeretett volna apellálni, de juridikus isme
retei hiányosak lévén, azonkívül nyelve is akado
zott, inkább ő is megnyugodott a szentenciában, amit
érthetetlen morgással fejezett ki.

Fölhasználtam a kedvező hangulatot, hogy haza
tereljem a társaságot,

- Most pedig - mondám - szedelözködjünk
össze emberek és menjünk haza, mert már pitymal
lani kezd és mit mondanak az emberek, ha engem
ilyenkor látnak a kocsmából hazamenni. Azt mond
ják rólam, hogy korhely vagyok, kendtekről pedig
azt, hogy korhely a káplánjuk.

András gazda csaknem sírva fakadt, annyira el
érzékenyedett, amikor ezt a lehetőséget hallotta.

- Azt már csak nem engedjük, emberek, hogy
a tisztelendő káplán úr rosszhírbe keveredjék miat-
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tunk. Merthát igaz az, hogy aki reggel megy haza a
kocsmábul, az korhely. Márpedig ki meri mondaní,
hogy nekünk korhely papunk van 11 - kiáltott
András gazda hirtelen megvadulva, - Allion elém!
Hadd üssem le a derekát!

Senki sem követte a felhívást és moto unanimi
elismertetett, hogy én nem vagyok korhely, sőt le
verik a derekát annak, aki ilyesmit mer felőlem állí
taní, András gazda. megfordította a dolgot és ő kez
dett engem kérlelni, hogy menjünk már haza.

- A menybéli szent Istenre kérem, káplán úr,
tessék már hazamenni, nehogy baj essen a jó ne
vében!

- Egy tapodtat sem megyek addig, amíg kend
tek ittmaradnak - feleltem én.

- Az már más! - mondá András gazda mély
meggyőződés hangján. - Akkor hát nekünk is haza
kell menni, hacsak nem akarunk okai lenni annak,
hogyapapunkat korhelynek mondja valaki.

Ezzel barátságosan elkezelt és megindult a
kocsmaajtó felé, a többiek pedig utána. Valameny
nyien meg voltak győződve, hogy tőlük függ a jó
hírem és a becsületem, és efölött egészen elérzéke
nyültek. Sőt Czirmos Laci, amikor elbúcsúzott tö
lem. annyira kimutatta jóindulatát, hogy nagy alá
zatossággal megcsókolta mind a két kezemet. Igaz,
hOlZY részegségében majd földöntött és a lábomra is
ráhágott, de az inteneiőja jó volt és dícséretre méltő.
Mikor aztán így elindult a társaság, magam is a
plébánia felé vettem az útamat. Közben pedig el
gondolkoztam, hogy milyen áldott jó anyag ez a mi
magyar népünknek lelke. Csak bánni kell tudni
vele.

Hogya parochia köselébe érvén. kikre bukkan
tam, a legközelebbi levélben mondja el kedves
Uramöcsémnek barátja:

az öreg plébános.



Kedves Ura'möcsém/ Azon az ominózus hajna.
Ion nagy önmegelégedettséggel baktattam haza a
kocsmából, miután sikerült az antiszemita tüntetést
lecsendesítenem és híveinket hazatérésre bírnom.
Elgondolkodtam rajta, hogy milyen áldott jó maté
ria is ez a mi magyar hívöseregünk'l Könnyen föl
forr, de aztán, ha valaki érti a nyelvüket és a gon
dolkodásmódjukat, úgy tud velük bánni, mint a
háziasszony az írósvajjal. Bezzeg nem gondoltam
akkor arra, hogy nemcsak a jó irányában lehet a
mi magyar népünket így befolyásolni, hanem lelki
ismeretlen izgatók szavára éppúgy hajlékony és
bizony nemegyszer megesik, hogy azok még jobban
értik az eszejárását mint mi.

Az esetnek elvi tanulságát ilyetén levonván,
enmagam perszonális érdemeit reassummáltam, nem
csekély delektációval. Szerencsés oldalról fogtam
meg a dolgot, amidőn az ipsék egyéni önérzetét állí
tottam az általam képviselt ügy mellé és főleg meg
nyerte tetszésemet, hogy a sikert az ugyancsak álta
lam képviselt papi teklntélv nem kicsiny mérték
ben mozdította elő. Hát bizony kedves Uramöcsém,
ha valahol, a pap működésében nagy tényező a
tekintély. Nemcsak az, amelyet az állás ad, hanem
az is, amelyet az illető lelkipásztor egyéni hivatott
ságával, öntudatos reátörekvéssel szerez. Bár akad
nak, akik a törekvésükben tévirányba kerülnek és
a tekintélyt szolgabirói modorral próbálják megsze
rezni. Csunyán rajtavesztenek.
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Efféle gondolatok közepette befordultam a piac
térre, melynek másik oldalán állott a plébánia épü
lete. Tíz-tizenkét alakból, férfiakból, nőkből és gyer
mekekből vegyest álló társaságot láttam a plébánia
felé közeledni, élükön valami kaftános alakkal.

Majdnem egyidőben érkeztünk a parochia ajtaja
elé és egyszerre nyultarn a kaftánosnak vélt alak
kal a csengettyű fogantyujához. Miután meghúztam
azt, szemügyre vettem a kaftános alakot.

Hát. kedves Uramöesém, bizony először eltátot
tam a szájamat, amikor a kaftánnak vélt ruhada
rabban az én jobbik reverendámat ismertem föl.
benne pediglen Rozgonyi Izort, anagykocsma bér
lőjének orvosnövendék öccsét, aki épp otthon vaká
ciózott családja körében. A vezérlete alatt álló cohor,
sot pedig Stockenbaum Chaim, a faluvégi második
szatócs és le-, valamint felmenő atyafiai alkották.

Plébánosom maga jött kaput nyitni és miután
meggyőződött róla, hogy én vagyok, aki bebocsá
tást kérek, föltárta a parochia ajtaját és azon prin
cipálisomat és jómagamat a szó szoros értelmében
félrelökve, bezudult a társaság is.

Plébánosom utánuk sietett és számonkérte tőlük,
hogy mit keresnek itt. Stockenbaum Chaim zaklatás
nak vette az érdeklődést és két kezét az égnek
emelve világosította föl plébánosomat:

- Gott im Himmel l Még azt kérdezi ü, hogy
mit keresünk itt l Azt keressük, hogy tessen ben
nünket megvédelmezni az antiszemitáitóll

Eközben kicsődült a folyosóra a Rosenzweig
törzsnek néhány vezetötagja. Plébánosom kissé inge
rülten szólt rá a társaságrar

- Ugyan mit beszélnek itt antiszemita tűnte
tésröl, amikor csendes a falu és nem akarja magu
kat bántani senki! Hiszen nincs itt semmi baj!

Vagy tíz felől torkolták le prineípállsomat, de
valamennyiöknek hangját keresztülsipította Rosen
zweig termetes sógorasszonyának visítása:
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- Grossartig! Még Ü mondja, hogy semmi baj!
Hát az a zikceae, zakcene, az semmi" Az ablak
betörés semmi t Az akasztófa-kiabálás sennni t!

Nagy nehezen leesillapult azután a zaj és tisz
tázódott a helyzet. A folyosó ablakmélyedésébe
húzódva elmondottam principálisomnak fényes sike
remet, utána pedig kitudódott az is, hogy mint
került egyetlen jó reverendám Rozgonyi Izorra.
Rosenzweig úr ugyanis kettős megbízással szöktette
ki öccsét az ablakon keresztül az utcára. Első fel
adatául azt rótta, hogy költse föl a postamestert és
adjon föl egy hosszú sürgönyt a vármegyei szék
hely esendörségéhez, amelyben esendöri és katonai
oltalmat kér a helybeli zsidóság számára és egyben
vizsgálóbírónak kiküldését szorgalmazza a véresnek
igérkezö antiszemita zendülés fölbujtóinak és főko
lomposainak elfogásához. A másik megbizása pedig
a falú második zsidó törzsének a plébániára, mint
az egyetlen biztos menhelyre való invitálása volt.
Az ifjú makkabeus vállalta is a küldetést, de csak
álruhában. Előzőleg ugyanis kint járt a folyosón
és ott meglátta az én jobbik reverendámat, amelyet
azért akasztottam ki oda, hogy a szolgálóleány ki
kefélje belőle az előző napon ráfröccsent sarat. Roz
gonyi Izor úgy gondolta, hogy ez az álruha a leg
jobban meg fogja majd védeni élet- és épségbizton
ságát az antiszemita tüntetőktől.

Nem részletezem mostmár a következő napnak
eseményeit. Rosenzweigék egész délutánig a plébá
nián tartózkodtak. Amikor azonban három órakor
dobpergés és kürtszó hallatszott a piactéren. jelez
vén, hogy a vármegye közeli székhelyéről egy szá
zad katonaság és két őrségnyi csendőrség érkezett.
minden köszönet nélkül, egész pereputtyostul, emelt
fővel vonultak ki a plébániáról és nagy bátorságo
san tartottak haza a nagykocsma felé, Stocken
baumék pedig faluvégi áruházukba.

Másnap reggel valósággal kihaltnak látszott a
falu népe. Az utcán egymást váltották a csendőr-
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járatok a feltüzött bajonettel járkáló katonai jár
örökkel. Községünknek alig volt háza, ahova nehány
hadfit be nem szállásoltak volna. Márpedig, kedves.
Uramöesém, csak a nőtában és a belletristák, meg
novellisták fantáziájában igazság az, hogy a falu
népe szívesen fogadja a beszállásolt katonát. Dehogy,
dehogy! Isten csapásának tekinti, aki föleteti a
maga és tisztjei lovával a takarmányt, kipusztítja
a baromfit és nem hagyja nyugton a falu fehér
népének tisztes erkölcseit.

Híveink a belsőházba szorulva, annak ablakán,
hol meg a palánkok tetején figyeltek ki óvatosan az
utcára, hogy mi történik ott.

És bizony .sokminden történt. ú gy délelőtt tíz
óra körül megérkezett a vármegye székhelyéről egy
vizsgálóbírói teendökkel megbízott törvényszéki
jegyző, aki a községi jegyzővel történt rövid ta
nácskozás után magához hivatta Rosenzweig Sala
mont és ennek bemondása nyomán egymásután
küldte ki a csendőröket a kifogásolt esti zikcene
zakcenéeés tetteseinek befogására. A csendőrök meg
vasalva állították elő a községházára a szereneset
leneket.

Délfelé megjelent a plébániánkon a kisbíró és
idézést hozott az én számomra. Principálisom nem
engedett el magamban, hanem velem jött:

- Majd beszélek én avval a fiatalemberrel 
mondotta.

Atmeritünk a községházára, ahol a jegyző iro
dájában ütötte föl inquisitori helyét a törvényszéki
jegyző úr. Az irodához vezető folyosón falhoz tá
maszkodva, földre nézve, megláncolt kezekkel állot
tak a zikcenézés fiatal résztvevői, sőt Márton gazda
is, ötödmagával. Az öreg módfelett restelte rab álla
potát és lesütötte a szemét, ahogy elhaladtunk
előtte. Prineipálisom nem állhatta meg, hogy egy
két biztató szót ne mondjon hozzájuk, amit ők sze
müknek meghatóan hálás pillantásával viszonoztak.
Ez a nép lelkületét annyira ismerő öreg pap nem
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tett egyetlen szemrehányó és zokszót sem, nem is
ment cgette őket, csak a megpróbáltatások és kese
rüségek Krisztus szellemében való nyugodt elvise
léséről szólott hozzájuk. Bizony kedves Uramöcsém,
nagy dolog az. amikor valaki simogató és balzsamos
kézzel tud hozzányulni a fájó sebekhez.

Príncípálisom bekopogott a jegyzői irodába,
Nem felelt senki. Benyitott, belépett és én utána,

Hogy, milyen furcsa tapasztalatokkal jöttünk
ki és miként csoportosítottuk át a zsidókról táplált
előbbi véleményünket, majd legközelebb mondja el
kedves Uramöcsémnek barátja:

az öreg plébános.
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