
PBrÓr'I És Knppnr- EuÍr-te

Liszt Ferenc 1845 késő őszén Pesten hangversenyt adott, s
csodálatos művészetéve| az egész várost elragadta. Erre a
hangversenyre Petőfi is elment. Mivel azonban ő a zenéhez
édeskeveset értett, azza| ml|atta magát, hogy a hangver-
senyterem szépségeit bámulta. Egy ritka szépség ragadta meg
figyelmét. A gyönyörű leányka egészen belé volt mélyedve a
felséges zenébe. Petőfi a bájos jelenségről nem bírta levenni a
szemét. Barátai ezt észrevették, s egyik oldalba döfi könyö-
kével, hogy ne bámuljon olyan nag.yon arra a szépségre, mert
nagy baj szátmazhatik belőle könnyen.

_ Miért? - kérdé büszkén a költő.
_ Nos, mert az a leány nem magunkforma szegény ördög

számáta született' I(appel Emília kisasszony az; a |eggazda-
gabb pesti bankárok egyikének leánya.

Petőfi önérzetét e gúnyos szavak mélyen bántották. Mi a
gazdag apának hiwány pénze egy költő szellemi kincseihez
képest?

- Meg fogom kérni azt a kisasszonyt _ válaszolt Petőfi
egyszertíen és határozottan.

Barátai azt hitték' tréfál' S mosolyogtak a dolgon.
Másnap folkeresi azt.abarátját, aki említette, hogy ő azza|a

családdal ösmerős, s felszólítja, hogy ha akarja látni' hogy
Petőfi csak beszélni tud-e, vagy cselekedni is mer, hát kísérje
el a bankár bázába, még ma tisztába akarja hozni ezt. az ügyet.

Barátja még mindig tréfának vélte a dolgot, tehát elkísérte
Petőfit a bankár lakásáig. De mikor látta, hogy Petőfi csak-
ugyan komolyan veszi nagy felhevülésében a házasságot,
mindenképp le akarta beszélni erről a bolondságról. Haszta-
lan volt minden okoskodás. Petőfi bement a bankárhoz, e|ő-
adta kívánságát, hogy ő a leánya kezét kéri. A bankár mint
művelt, szeretetreméltó ember, ki Petőfi nevét ismerte és
nagyra becsülte, s bizonyosan hallott valamit az if1u költő
furcsaságairól is, barátságos hangon jelentette ki, hogy ő e
fellépéstől igen megtisztelve érzi rnagát, s annyival inkább is
éppen semmi kifogást nem tesz ellene, mivel ebben az ügyben
egészen a leánya határoz. Petőfi szíveskedjék valamely isme-
rőse által magát leányának bemutattatni.

Ezze| a legnagyobb nyájassággal váltak el egymástól' s Petőfi
nemsokára egészen megfeledk ezett a merész leánykérésről.

Némelyek szerint nem is másnap, hanem azonnal a hang-
verseny után rohant föl a bankárhoz. Ez azonban keveset
változtat a dolgon.

Kappel Emília egynéhány év múlva Lónyay Menyhért neje
lett.

Fischer Sándor utátt



A LÁNcuÍo rÓonoszrÁNJal

Mikor a Lánchíd négy sarkára odatették a négy hatalmas kő-
oroszlánt, Pest és Buda csodájára ján a gyönyöni faragott
képekne\ és azt mondta: _ No ezeknél nincs szebb szobor
Maryarországon! (Ami különben ma is csaknem igaz.)

A magasztaló sokaság között azonban felrúgja a papucsát
egy vargainas:

- Hohó' nem érnek ezekaz oroszlánok annyit sem, mint a
rnacska, mert nincs nyelvük!

Az emberek odapillantanak. Hát szent igaz, amit a varga.
inas kurjongatott. Az oroszlánoknak csakugyan nincs nyelve.
A szobrász elfelejtett nekik nyelvet faragni!

Kacagással lett teli a város. No még ilyet nem pipált
Európa!

Es a szegény szobrász, ki ebben a rettentő feledékenység.
ben leledzett?

Úgy elröstellte a dolgot, hogy beleugrott a Lánchídról a
Dunába. o volt a hídaaató, a Lánchíd első öngyilkosa.

... Csakhogy hát ez mind nem igaz. Az oroszlánoknakvan
nyelve, ha nem is akkora, hogy lássék (micsoda művész vol-
na, aki ilyesmit csinálna?), és a szobrok jeles faragóia'I[a1-

salkó, a nyolcvanas évek közepén az agglk szép csendes ha.
lálával' végelgyengülésben múlt ki a világból.

A nyelvetlen oroszlánok anekdotáján sokat nevetett világ-
életében. Azt szokta mondani:

- Nem vagyok én hentes, hogy a füstre való nagy nyelveket
keresgéljem.

Vö. Tóth Béla: Mendcnondák



A cvÚró ronrÉNBrÉnol

A foszforos gyújtót tudvalevőleg Irinyi János találta föl I836-
ban, bécsi politechnikumi hallgató korában.

A huszonötéves fiatalember potomságnak tekintette az
egész találmányt. Egy német társa azt a tanácsot adta neki:
vegyen rá magának privilégiumot. De a büszke ifiú magyar
nemesnek nem kellett az osztrák privilégium (idehaza meg
akkor még nem osztogattak ilyes portékát).

Harmadnap beállítotthozzá Rómer István, Bécsben lakó
magyar kereskedő, hogy megvegye tőle a találmányt.

_ Mennyit kíván érte?
_ Semennyit. Vagy ha épp tetszik, hát adjon érte három

garast' mert nekem ennyibe került a foszfor.
Azt 'mondják' Rómer mégis hatvan pengő forintot adott

neki. Es legott gyártani kezdte a gyújtót.
Irinyi egynéhány nap múlva egy magyar gróffal sétált Bécs

utcáin. A wiedeni hídnál már árulták a gyerkőcék a cünd-
hölclit.

- Nini, ezek a te klienseid! _ mondta neki a gróf.
- Ugyan kérlek, hagyj már békét ezze| azizével- válaszolta

Irinyi bosszúsan. _ Ha én a kémia teóriájának nem tudnám '
egyéb hasznát venni e haszontalanságnál, még ma kiteker-
ném a nyakamat.

Később azonban már másképp gondolkozott. Négy év
múlva gyujtógyárat alapított Pesten, a József utcában, hogy a
bécsi Rómerrel vetélkedjék; de nem boldogult.

A gÉjtó feltalálójáva| a gyár bukása után gyakran évődtek,
hogy világraszóló találmányáért csak potom egynéhány fo.
rintot kapott, s mások gazdagodnak belőle.

- Sebaj _ mondta Irinyi _' találok én ki még különb dol-
got is.

És nemsokára kitalált egy kenőcsöt, mely arra való, hogy a
kopott piros csizmát egyszeri bekenésre úidonatújj á vá|toz-
tassa. A kenőcs hatása csakugyan meglepő volt; de Irinyi
mégis belevesztett. Mert a debreceniek azt mondták:

- Nem veszünk mi olyan subickot, akit nem kell kefélni.
S a feltalálónak mind a nyakán maradt a kenőcs.
Ez csak tréfás mese; de szomorú valóság, hogy Irinyi József

mint szegény, elfeledt öreg ember halt meg nyolcvanéves ko-
rában. Halála előtt húsz nappal árverés volt kitiizve vértesi
birtokocskájfua, melynek földjét hosszú életén át tudomá-
nyosan miívelte.

Tóth Béla: Mendemondók



KossurnÉs az tRszrm

Debrecenben hideg téli éjjelen Kossuth a miniszteri tanács.
ból éppen hazamenvén, egy hán a|att didergő honvédőrt lát.

- Te fázol? - kérdi őt.
- oh nagyon! Már négy &ája vagyok itt, s még nem vál-

tottak fel.
- S hány órát kellene itt állnod?
- Csak egTet.
_ Fölváltlak én.
_ tJram, azt nem lehet. Főbe lő'{===--

- Mitől se tarts' add át fegyveredet és fövegedet, s az
enyémmel menj a napos tiszthez.

_.Azt nem teszem uram' én becsületes katona vagyok.
_ De én parancsolom.
S áwevé a honvédtől a puskát és csákót, s saját fövegét tette

fejére.
A honvéd avártáta érvén, a napos tiszt bámulva rivallt rá:
- Fickó, hogy merted helyed elhagyni?
_ Fölváltottak, uram.
- Megőrültél? Ki váltott föl?
- Nem ösmerem. Valami nagy úr lehetett, mert ugyancsak

parancsolt.
Megláwa a tiszt a föveget a honvéd fején' kérdi tőle:
- S e föveg?
- Tőle van uram.
A tiszt eszeveszetten szaladt az őrhelyhez: s valóban nem

csalódott, mert Kossuth sétált ott le s fel fegyveresen.
A tisztbe belehalt a sző.

Ko-ssuth szigorúan kérdé tőle:
- On a napos tiszt?
- Igen uram.
- Vegye a puskát. Reggeli nyolc óráig fog itt őrt állani.

Eplhorú lapoh



A guszÁnlovA

A szolnoki véres csata alkalmával egy vasas őrnagy rendbe
kívánván szaladó szétbomló csapatát szedni, egy magyar hu-
szár nekiugrat egymaga, s az őrnagyot utolérve, lovának fa.
rára egy mély vágást ejt. A ló erre sem előre, sem hátra nem
akarván menni, hánykolódott fájdalmában, mig az őrnagy
észrevenné a bajt, a huszár egy második vágással őt magát
vágta nyakszirten.

Erre az őrnagy is kardot emelt a huszárra, de ereje fogyván,
a huszár leszúrta lováról, a lovát pedig vezetéken elvitte ma-
gával.

Midőn bajtársaihoz visszatérne, egy magyar törzstiszt
meglátja a vezetéken hozott szép lovat, kérdé:

- Hol szerzéd ezt fiam?
- Amott, a gazdáját most küldtem el róla.
- Nem adnád el? Adnék érte háromszáz pengőforintot.
- Nem eladó, uram - felelé a huszár.
- De hátha mégis, ha négyszázat adnék érte?
- Nem adom el, uram - morÍnogá a huszár.
_ Ej látom, csak nyerekedni akarsz, jól van hát no, adok

ötszáz forintot érte - s ezze|tátcáját elővette a tiszt' a huszárt
kifizetendő, mire a huszár, bár a pénz látására sóhajtott, így
szólt:

_ Nem adom el uram! Egy vitéz baitársam ma neveztetett
közlegényből tisztté, úgy sincs szegénynek se sok pénze, se
lova, neki adom ajándékba.

Az alkudoző tiszt, megveregetvén a derék huszár vállát,
megindultan távozott tőle.
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Az Önpc HusznnrÁplÁn

Ült a verrdéglőben a vén huszárkáplár egy kancsó bor mellett,
hosszú két bajusza lóg kétfelől, mintha varjút nyelt volna le, s
a két szárnya kimaradt volna száján.

A szomszéd asztáhál aranyos csillagú tiszt urak ültek,
hetyke, tejképű uracsok, s beszélnek a másokviselt dolgairól.

A vén huszárkáplár kétszer fölemeli poharát s ráköszönti a
jó tiszturakra, azoknem is konyítanak reá, s még egyszer ak-
kora hátat fordítanak neki, mint aze|őtt.

Harmadszor is fölveszi poharát a vén huszárkáplár s oda-
megy az ékes tiszt urak aszta|ához, s rájuk köszönti jó szíwel
még egyszer a poharat.

_ Mit jön ide kend? _ riadnak rá. - Menjen hátra' a másik
asztalhoz.

_ Ejnye - úgymond a huszár nagy haraggal. - A harcban
mindig előre küldözgetnek az urak, itt meg hátra küldenek'
miért van az?

- Nézd csak, micsoda konfidens egy paraszt ez a káplár?
_ Hallják csak, jó uraim. Igaz,hogy húsz esztendeje, ami-

óta káplár vagyok, de most én sem vagyok rosszabb tiszt ma-
guknál.

- Káplár ruhában?
_ Nojszen a ruha nem ember. Nézzék az urak ezÍ' az írást _

ezze| a sok zsíros irka-firka közül előkeres a huszár egy szép
finom papirost, s odanyomjaaz aszta|ra a tiszt urak elé. _ ol-
vassák!

,,Varga Iswán huszárkáp|ár azon érdemeién, miszerint a
kápolnai csatánál 200 ezer pengő forintot személyes vitézsége
által megmentett' továbbá Szolnoknál egymaga tizenhárom
könnyií lovast és tizenkét nehéz vasast szétvert, ezennel had-
naggyá kineveztetik. I(ossuth Lajos.''

Elállt a szeme-szája erre a szép tiszt uraknak, s aki előbb
gorombán elutasítá őt asztalától, most nyájaskodva nyújtá
neki barátságosabb jobbját.

Amit a huszár erre mond ot\ aztnem szokás papirosra írni;
megfordult, félretörülte a bajuszát, és otthagyta a megszé-
gyenült leventéket 

Egjlko,arlapoh



A HoNvÉopr És A HADIFoGLYoK

Amily kegyetlen a mag:yar katona a harctéren az ellenség
iránt, éppen olyan jőszivú és nemeslelkii a magukat védeni
nem tudó, |ealázott hadifoglyok irányában; míg vad népek a
legdühösebb kegyetlenségeket viszik végbe a lefegyverzett
hadifoglyokon.

Miután Roth csász. és kir. tábornok hada a forradalomban
a honvédek által elfogaték' a horvát foglyokat a szabolcsi ön.
kéntesek kísénék hazájukba.

Egy ezek közül a pihenőállomásnál elővevé kobakját, s eb-
ből kis üvegébe reggelire pálinkát töltött. A szép sárga italra
iszo nyú szívfá j d al omm al tekin gettek az e|csigázo tt horvátok.
Eszrevevén ezt. azegyik magyar fi ú, megesett rajtuk a szíve, s a
|tozzá legközelebb álló horváthoz így szólt:

_ Ej ördögbujjék a hasadba, szeretnél ugye egy kis pálinkát
inni? No, ne, igyál!

A horvát alig merte hinni, hogy az ellenség részéről ily nagy
gráciában részesüljön, s félve, levett kalappal nyelé le a neki
nvúitott kedves italt.

Ekkor a többi fogoly még keservesebb pofát vágva pillant-
gatott a másodszor megtöltött üvegre. A szánakozó szívű
magyar fiú tréfás szavak kozt eztis egy másik horvát boldogí-
tására áldozáfel. Tölt harmadszor is, s bár iszonyúan károm.
kodik, de ekkor sem állhatja meg, hogy egy horvát fogollyal'
|átazitalért, majd hogy ki nem tört a hideg, meg ne ossza pá-
linkáját.

Tölt negyedszer is, de a kobak már üres. Eszrevevén, hogy
bőkezűsége miatt magát fosztotta meg a reggelitől, egész
egykedvűséggel így szólalt meg:

- Ejnye aki lelke van, most látom, hogy magamnak semmi
sem maradt! Sebaj no, majd ád az isten!

Eg;koú lapoh



A raNÚ

Az Angol Királynő fogadó éttermében nagy társaság i|t az
asztalnál: képviselők, honvédek, hivatalnokok. Bónis Samu
igen szerette a tréfát, s ha valakin kifoghatott' ió napja volt.
A társalgás _ mint akkor minden körben és társaságban - a
schwechati csata körül forgott. A nagy szót Balogh }ános vit-
te. Bónis fölkelt, s láttam, hogy legényének valami parancsot
oszt, azÍán megint visszaült.

Balogh János csak beszél a csatáról, huszárokról, Prinz
Preussenekről, honvédekről, Mógáról és önnönmagáról.

- Ugyan Jancsi - szólt bele Bónis _, mit beszélsz már any-
nyit arról a schwechati ütközetről és magadról, hisz ott se
voltál.

- É., én? _ kiált fel Balogh büszke önérzettel. _ Hány tanút
állítsak?

- Itt vagyok mindján én _ jelentkezett hátulról Bónis legé-
nve.

_ Na ugye - rivallt rá Balogb János _, te is láttál?
_ Hogyne - mond remegő hangon a szolga _, hisz együtt

néztük az ütközetet a fischamendi toronyból.
Nagy hahota.
Balogh felugrott, mint egy sebzett oroszlán, villogó szemét

arra fordítá, amerről a hang jött, de már senkit sem látott,
mert a legény jónak látta megugrani.

_ Bezátatom azt a gazembert! _ kiáltott fel indulatosan.
_ Biz azt nem záratod - mond nyugodtan Bónis _' mert

ártatlan.
Balogh szemei karikákat szórtak.
- Ha éppen tudni akarod _ folytatá nevetve Bónis -, én ta-

nítottam rá, s parancsoltam, hogy mondja.
Ezt ujta még nagyobb hahota követte.
Balogh félig nevetve, félig zavarodva leült e szókkal:
- Samu, ez rossz tréfa.
- Hát miért nem engedtél mást is szóhoz jutni; el kellett

hogy hallgattassalak.
Balogh egész este egy szót sem beszélt többé a schwechati

ütközet részleteiről.
Degré Alajos : Visszaenlékezéseím



A cIcÁNy HowvÉo

Bal arcán és tomporáján kapott tetemes sebei következtében
kórházban feküdt Bandi, a cigány honvéd.

Jól, gyöngéden gondoskodtak róla étel, ital' ápolás dolgá-
ban. Kevés idő alatt gyógyulófélben volt; de kimennie még
nem volt szabad.

Nehezen esett ez Bandinak; nyugtalan lett pedig egészen,
mikor meghallotta, hogy zászlóaljuk holnapután nagy csatá-
ba fog menni.

Kérte, sürgette az orvost' hogy siessen a gyógyítással; mert
ő a ,,nagyanyjának sem marad holnapnál tovább a kórházban''.

Az orvos megvizsgálta Bandi sebeit, s biztatta, hogy tíz-
tizenként nap alatt tökéletesen begyógyulnak; egy hétig
azonban még semmi esetre sem mehet ki a kórházból.

Bandi a következő éjszaka elszökött.
Vácnál egy zász|őaljat őrnagytrk a legveszélyesebb pont el-

len vezet. Ha azt a pontot elfoglalhatnák, a ilagY, az eldöntő
csata a magyarok diadalával végződnék.

Ezt mind jól tudta a zász|őa|j.

De a veszélyes pontot makacsul védték; ezerek elesése
nélkül kozelíteni sem lehetett az iszonyu golyózápor miatt.

Kétszer vezeti az őrnagy zász|őa|ját., kétszer verik vissza.
Harmadszor elszántan indul a csatának a dicső zász|őa|j, s

már jóval előbbre nyomult, mint két ízben.
De az ellenség is megfeszíté minden erejét, tigrisként vív-

nak Götz emberei; s az őtnagy belátja, hogy minden embere
elvesz, ha vissza nem vonul.

- Jobbra át! _ kiáltja az órnagy.
_ Semmi jobbra át!_zúgás hallik azász|őa|jból, sőt kiugrik

egy barna honvéd, s Szuronyt szegezve az őtnagyra, így kiált
neki:

_ Semmi jobbra át, hanem előre, őrnagy!
Az őrnagynak örömszikÍák villogtak szemében.
Lelkesülten kiáltja: Elien Kossuth! S rohamra vezeti dicső

zász|őa|ját a veszedelmes pontnak.
A pontot elfoglalták' a dicsoséges diadalt kivívták.
De a csatamoraj elhangoztával számadásra vonatott a bar-

na honvéd.
Büntetést szabtak reá, hallatlan merényeért.
Bandi nem szólt, de midőn látta, hogybüntetést csakugyan

ki kell állania, bal arcára és tomporára mutawa így szólt a
tisztikar között álló őrnagyáhozz

- Órnagy úr! Én még egy hétig ispitában vagyok.
Az őrnagy könnyezve ölelte magához Bandi barátját, a ci-

gány honvédet.
Ephoil laPok



Gróf Széchenyi,,:;::T;;* l.""u, közben, míg
lovait váltották egy faluban, a sok parasztember pedig oda-
gyülekezett a kocsija körül, meglátandő azt a derék hazaftt,
aki annyi jót és nagyszerűt hozott már létre ahazában, Szé-
chenyi beszédbe ereszkedett veltik, azaz ő beszélt nekik, azok
pedig hallgatták csendesen'

Elmondá a nag.y gróf, mennyi földet utazott ő már be, járt
Angol-, Német-, Franciaországban, milyen szorgalmasok ott
az emberek' mily roppant munkásságot feitenek ki, mennyit
dolgoznak!

Célja volt a nagyhazafrnak az elmondottakkal a munka és
dolgosság nagy becsét megismertetni az őt hallgató néppel, s
egy percig félbeszakasztá beszédét, remélvén, hogy valame.
lyik parasztok közül fel fog szólalni, s oly valamit mondani,
ami oda mutat' hogy ők a dolog és fáradhatatlan munkásság
értékét és szükséges voltát át|átják; de mennyire volt kelle-
metlenül meglepve, amidőn a hallgató parasztok közül egYlk,
vonatkozólag a külföldiekre, akik oly sokat dolgoznak' saj-
nálkozó hangon csak e szót mondá:

- Szegények!


