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Ezernyolcszázötven február havának egy reggelén, gróf Thun tábornok, 

az aradi várnak az idő szerinti parncsnoka, magához rendel, s azt mondja:  
– Én ma parancsot kaptam Pestről, melyben azt rendelik, hogy mindazon 

honvéd törzstiszteket, kik a császári hadseregben nem szolgáltak, állítsam a 
hadsorozó bizottság elé; ön nem szolgált a császári hadsergben, s így kénytelen 
vagyok sorozás elé állítani. 

Itt rám nézett, azzal a becsületes, humánus, jóindulatú arckifejezéssel, 
mely a boldogultnak sajátja volt, s melyre az akkori honvéd várfogoly-tisztek 
ma is hálás elismeréssel emlékeznek, s aztán folytatá: 

– Én jól tudom, hogy ön sokkal inkább terhelve van, mint hogy szabadon 
hagyják, de a rendelet általános, nem enged kivételt; – már most az ön dolga 
szabadulni. 

– Köszönöm tábornok úrnak a kegyességét! Tanácsoljon kérem, mit 
tegyek? 

– Még prókátora is legyek?! – kérdé jóakaratú mosollyal. – Az első dolog: 
be nem soroztatni, aztán nyomot veszteni; mert én azt is egészen bizonyosság-
gal tudom, hogy rendeletet fogok kapni, önt újból befogatni. Ismeri-e doktor 
R-et? 

 – Hogyne ismerném! 
– Beszéljen vele: a többi az ön dolga. Ha szerencsésen menekül, tisztelje 

édes jó anyját nevemben. 
Később tudtam meg, hogy a tábornoknak is élt még az anyja –, s hogy 

neje egy áldott jó lélek volt, azt már tapasztaltam; meg lőn magyarázva előttem: 
honnan ered a részvét.  

R. doktor furcsa gyerek volt: nagyon szerette a tréfát. Egyszer bejött a 
kazamatába, – az ő útján leveleztünk a négyszögépületben külön zárt tábor-
nokainkkal, kik már akkor megdicsőülve valának – engem keresett, s kérdi: 

– Hol van az ezredes? 
– A kantinban – feleltek bajtársaim. 
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– Milyen könnyelmű! Hogy hagyja mindenét szerteszét. Csináljunk egy jó 
tréfát! Elviszem az óráját; de ne mondják meg neki az urak, ki vitte el; majd 
keresni fogja, s jót nevetünk rajta. El is vitte tréfából az órámat, de azért komolyan 
sohasem adta vissza. 

Volt nekem abban az időben száz darab aranyom – ritka esemény! – egy 
tüszőben viseltem; kikavarítottam belőle ötven darabot, mellényem zsebébe 
tettem, s bátran nekiindultam a doktornak. 

– A tábornoktól jövök, azt mondja, sorozás elé fognak állítani. 
– Tudom. 
– Ugyebár untauglich (katonai szolgálatra alkalmatlan) vagyok? – s 

benyúltam mellényzsebembe. 
– Mindjárt meglátjuk! 
Kopogtatni kezdé mellemet, – s azalatt én az ötven aranyat az asztalra 

potyogtatám. 
– A koffer széles, erős, a tüdő jól működik, a felső testben semmi hiba, 

nem teletalpú-e? 
– Nem gondolnám. 
– Nincs-e valami sebe? 
– De igen, egy kis szúrás. 
– Mutassa. 
Megmutattam. 
– Éppen jó helyt van; nemde, a beleket is érte? 
– Hogyne érte volna! 
– Ugye gyakori kólikái vannak? 
– Hogyne lenne! 
– Azután meg rosszul emészt? 
– De mennyire! s nem tudok – énekelni. 
 – Na látja, ezredes úr! – mikor kiváló jókedvében volt, mindig 

ezredesezett, elismerte rangomat, máskor csak grófozott – ön tökéletesen „für 
immer untauglich”. Bámulom, hogy eddig is szolgálhatott! Na ja, diese Herren 
Ungarn! – kezdett nemzetiségemnek hízelegni – merkwürdig, was sie aushalten! 
Na ja, Enthusiasmus! Enthusiasmus! – und viel, sehr viel Patriotismus![1] 

Gondolám: ott üssön beléd a ragya, ahol vagy! – Mindketten nevettünk, 
egymásnak jártuk a bolondját. 

– No, hát a dologgal tisztában vagyunk! 
– Még nem! – vágtam közbe – van nekem két pajtásom, azokat is ki kell, 

hogy vágja: az egyik Bethlen Gergely ezredes, a másik Gorove Anti. Bethlennel 
könnyű lesz, mert az keresztül van lőve; Gorovén is csak akad valami. 

– Majd meglátjuk! – A derék lelkiismeretes doktor az aranyokra nézett. – 
Én rajtam nem múlik. 

Másnap a komisszió előtt álltunk. 
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Legelső volt az öreg Trangouss alezredes: egy nagy seb volt a hasán, 
melyet egy ezüst lemez fedett. Azt kérdi valamelyik a komisszióból: 

– Hol sebesült meg ön? Mert ez nagyon régi seb. 
– Lipcsénél! 
– Úgy?! Hát szolgált a császári hadseregben! 
– Igen! 
– Akkor bocsánatot kérünk, ön tévedésből van ideidézve; nem ebbe a 

kategóriába tartozik –, szíveskedjék visszamenni. 
Ha az öregnek nem jut eszébe Lipcse, tán nem hal meg mint temetőőr, a 

Kerepesi úti temetőben. 
Utána jöttem én. Meg sem néztek jóformán: untauglich! 
Utánam következett Bethlen Gergely! 
– Hol kapta a gróf azt a sebet? 
Szólt elérzékenyülve, pátosszal: 
– Egy szerencsétlen párviadalban. Bár ott maradtam volna a másik 

helyett! 
Beh sokszor hallám aztán még e szavakat tőle! …  
Végre jött Gorove Anti. 
Kérem engem nem megvizsgáltatni; én önkéntesen állok a hadseregben, 

katona akarok lenni, még hasznomat vehetik. 
* 

Fel voltunk mentve, szabadlábra téve, s kaptunk egy passzust, melyben 
meg volt írva, s melynek betűszerinti magyarázata ekképpen szólt: 

Entlass-Schein. Der in der rebellen Armee gedienter Oberst Alexander Graf von 
Teleki, der aber zum k.k. oesterreichischen Militardienst ganzlich untauglich ist, wird hiemit 
entlassen. Arad, és a többi.[2]                                      

Felmentem Thun tábornokhoz, megköszönni irányomban tanúsított 
jóságát, s elbúcsúztam fogolytársaimtól. Oly nehezemre esett megválni tőlük, 
kivált, mikor Eszterházy Miguellel szoríték kezet, úgy érzém, hogy talán jobb 
volna maradnom. Idebent börtön, odakinn bujdoklás, itt rab, amott üldözött. 
Hova, merre? 

Összeszedtük holminkat, s a várkapu felé indulánk. Urticka – a stab-
profosz (törzsbörtönőr) – a kapunál várt, érzékenyen búcsúzott el tőlünk, 
sajnálta a jó kundschaftokat (vendég, vásárló, pártfogó). 

– Mit csináljak az ezredes úr ágyneműjével? Hová küldjem? 
– Sohse bántsa, magának hagyom emlékül: 
– Bár ne venné többé itt hasznát! – félrevezetett, s azt súgá fülembe: 

„Sehen Sie, Herr Graf, dass Sie witerkommen.”[3] 

A lefelé vezető út kanyarulatánál, nagy meglepetésemre, apámmal és 
Mikes Károly bátyámmal találkozám. Én meg voltam lepetve, de szegény jó 
apám bámulatában alig tudott szólani, elhalványult. 

– Hát te, az isten szerelméért, hová mész? 
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– Szabadon bocsátottak; mehetek ahová tetszik, azaz hogy magam sem 
tudom, hova mehetek. 

– Téged szabadlábra helyeztek? Téged?! Szinte lehetetlen. – Álmélkodás-
sal nézett rám és bátyámra. 

– Igen, engem! 
– Viszlek haza, anyádhoz. 
– Már azt csak ne tegyük egyhamar! Hanem most vissza kell mennünk a 

várba, hogy édesapám is megköszönje Thun tábornoknak irántam való jóságát. 
– Neki köszönhetem szabadulásomat; a többit majd megbeszéljük.  

Visszamentünk a várba, s ottmaradtunk estig. 

* 
Apám, Károly bátyám, Bethlen Gergely és én haditanácsot ülénk, elhatá-

roztuk, hogy apám visszatér, megnyugtatni aggodó édes jó anyámat, s Bethlen 
Gergely és én elrejtőzünk valahol. 

   Abban az időben, ha valakinek az aradi földön olyan magunkféle „álla-
potja” volt, legelőször is Csernovics Péterre gondolt – nála szívet és segedelmet 
talált az ember: több jót tett ő másokkal, mint amennyi sok rosszat mások 
tettek vele –, s azok is, akik marták, vérével táplálkoztak. 

Kevéssel azelőtt szabadult volt ki ő is az aradi fogságból, Rajasics szemé-
lyesen ment fel ügyében Bécsbe, s járt, kelt, fáradozott, könyörgött, míg nagy-
nehezen kieszközlé szabadságát. – Csodák csodája volt az akkor, hogy  
elítéletlenül hagyjanak valakit, akinek nagy és sok  konfiskálni (elkobozni) való 
birtokai voltak: de Rajacsics szerb patriárkának (itt: a régi zsidó vallás szent-
atyája; nemzetségfő) nehéz volt valamit megtagadni; – mondják azt is külön-
ben, hogy jól fizetett. 

Mácsa volt a bújdosóknak, menekülteknek a „Jóreménység-foka” , s a 
világítótorony rajta Csernovics Péter.  

Én csak a nyakamat köszönhetem neki; mert ha ő nincsen: a brünni – 
mint Jókai mondja: vihodár (hóhér) – operál rajtam, s nem lettem volna soha 
Nagybánya városa díszpolgára.  

Mi is kiköténk a mácsai réven, Péter úrban helyezve reményünk horgo-
nyát. – „ Tu es Petrus, et super hanc petram edificabo!”[4] 

Nem is csalódtunk, testvéries szeretettel, szívességgel fogadott. 
– Ne féljetek, a savanyúságát! (ez volt a szavajárása) úgy elduglak bennete-

ket, hogy még vizslával sem akadnak rátok. 
Vagy tíz napig nyugodtan voltunk, de utóbb elkezdődött ránk a hajtóva-

dászat, eleinte még csak piano, hanem aztán forte. 
Gróf Thun tábornokot eltették Aradról, jött helyébe Castelitz tábornok; 

neki nem voltam bemutatva. 
Itt köszönetet kell mondanom gróf Schweinitz Gyulának, ki akkor táborka-

ri tiszt volt az aradvári állományon, s ki irántunk részvéttel és sok szívességgel 
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viseltetett, de őt is eltették, s maradtunk Gergely barátommal ketten – „solo” 
(egyedül). 

Csernovicsnak be kellett menni Aradra pár napra. 
   Alig volt oda pár óráig, midőn látjuk, négylovas fogatú kocsijával vágta-

tni hazafelé. A kocsi megállt a kastély előtt, a lovakról csurgott a tajték, a kocsis 
kipirulva, alig tudta tartani a lovakat: Csernovics sietve kiugrott a kocsiból. Mi a 
kastély előtt állottunk. 

– A savanyúságát! Szaporán fel a kocsira, mindjárt körül leszünk véve: a 
dragonyosok háromfelől jönnek!  

Mi már a kocsin ülénk. 
– Hajts a nagyvágás felé, – az iratosi pusztán, a Salbeck úr tanyáján 

leteszed az urakat, megfordulsz, s jössz szőrmentén haza. 
De méltóságos uram, eldűl a ló. 
– A savanyúságát az apádnak! Tudod, hogy nem szeretem, ha okoskodnak! 

(Ez is szavajárása volt.) 
* 

Itt kezdődnek életem legzaklatottabb, legunalmasabb, legsanyarúbb 
napjai; igazán a „savanyúságát!” … 

Behajtánk az iratosi tanyára, s amint eldeklináltuk nevünket, állapotunkat, 
nagy szívességgel fogadtatánk, a házigazda majd kiugrott a bőréből örömében. 

– Hisz mindketten atyámfiai vagytok a Bánffy-jusson, s legjobb pajtásai 
Gyuri fiamnak! Isten hozott nálam benneteket! 

Bevitt szóbájába, étetett, itatott, pipáztatott, tejbe-vajba fürösztött, 
csakhogy agyon nem ütött bennünket szívességével. 

Eredeti, áldott jó ember volt Salbeck Jaki bácsi: roppantul szeretett 
beszélni, s még sokkal jobban szerette, ha hallgatták, sokszor akkorákat 
mondott, majd elszédült bele, s mentől nagyobbat mondott, annál jobban 
forgatta szemeit. 

Egy Bécsben történt esetét beszélte el. Én nem állhattam meg, hogy 
szerényen azt ne mondjam rá: 

– Sok lesz tán, Jaki bácsi?! 
– Nem hiszed, drága, kedves öcsém? Jó! Jere, menjünk Bécsbe! 
– Várjunk talán jobb időre. 
– Igazad van: ott felakasztanának, kitelnék tőlök! 
Az iratosi Salbeck-tanyán sem maradhatánk hosszasan, ránk jött a drago-

nyos perzekúció – elláboltunk az iratosi Almássy-tanyára. Csomortányi volt a 
haszonbérlő, ki később az amerikai bankó-ügyben szomorú nevezetességre 
vergődött. Itt rejtőztek Picketi tábornok és Bánffy János ezredes; – első pilla-
natra láttuk, hogy jobb szerették volna, ha máshova menekszünk, őket is 
üldözték. 

Pár nap múltával Csernovics jött oda, kocsijához egy kis tarka török 
ménló volt kötve; – engem s Bethlen Gergelyt félrevitt, s azt mondá: 
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– Aradról jövök, ott már tudják, hogy ti itt bujkáltok, ne maradjatok 
tovább együtt. Téged, Gergely, viszlek magammal. Neked ezt a kis lovat 
hoztam, Damjanichtól kapta Arzén fiam ajándékba, pompás kis állat: ezen nem 
gombol be a zsandár. 

– Zsandár? Hát az mi? S mirül jó? – kérdém. 
– A zsandár, fiam, új állat, most csinálták, – ezek vadásznak a 

menekültekre. Te elmégysz Csongrád megyébe, Battonya mellé, ott bírom én 
haszonbérben a kunágotai pusztát, felkeresed a tanyát, átadod ezt a levelet 
Nováknak, a tanyagazdának; ügyelj magadra, s ne félj semmit, Novák élelmes 
ember. 

Elbúcsúztam Péter úrtól, melegen köszönve szívességét. 
– Ugyan, ne okoskodjál! Van-e pénzed? 
– Van! – Volt kétszáz forintom Kossuth-bankóban és nyolc ezüst húsza-

som: az aradi megmaradt ötven arany már forgalomban volt, s a más zsebében 
apostolkodott. 

Felültem a kis tarkára, s poroszkáltam Battonya felé … [5] 
* 

Voltam kolerában, kínlódtam bélgyulladásban, pokolvar (bőranthrax) 
szökött a nyakamba, sütöttek elevenen, de ilyen kínos éjszakám nem volt soha! 
– Úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett volna. 

Az ónos eső apró cseppekben kásázott, az északi csípős szél szembe-
csapott, ahogy ránk hullt, úgy fagyott ránk, tapicskáltunk a feneketlen sárban, 
lovaink lábáról ránk csapódott a félig megfagyott sár, alul víz, felül fagyos eső, 
rajtunk dermedés, csontig át voltunk ázva, dideregtünk. 

Haladtunk szótlanul, az ónos eső vert szakadatlanul,  – jaj, de keserves 
idő volt! 

– De jó dolga van most a zsiványnak a tömlöcben! – szólalt meg egyszer 
Sándor. 

– Azám, ecsém! Azon az ágyon még fekhetel! – mordul rá az öreg. 
– Tán még együtt is: schlafkamerad (hálótárs), – mint a Vilmosoknál 

mondták – , de még addig volna egy kis számadásom. 
– Kivel, te? 
– Rápergelek a kurticsi zsidóra, vagy kiszedem a fél szemét. 
– De hát minek? 
– Hát annak, hogy ha már velünk cimborál, meg lókötő, meg orgazda, 

hát ne bújjék dragonyos bőrbe, mert lenyúzom róla. 
A beszélgetés mind csak a kurticsi zsidóról folyt. 
Én úgy által voltam fázva, keresztül hűlve, fogaim vacogtak, ujjaim meg-

dermedtek, alig tudtam a nyeregben ülni. 
Igaza van Sándornak, hogy mennyivel jobb dolga van most a zsiványnak 

a tömlöcben! 
Hejh, hogy vágytam vissza Aradra! … 
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András lovagolt elöl, én utána, hátul  Sándor. 
Egyszer csak éktelen káromkodás! 
– Mi baj, András bácsi? 
– Hejh, azt a …! Nem látod, hogy felbukott a lovam? 
– Nem látom én magamat se. 
– No, hát szállj le, és segíts! 
Elvesztettük az utat. András lovastól együtt belemerült egy árokba; alig 

tudtam leszállni a lovamról, lábaim nem bírtak: letérdepeltem a sárba. 
– Ne tessék lefeküdni, mert isten úgyse, ottmarad, hogy soha többet fel 

nem kél! Ilyen szeplős időben a futó ember talpon alszik, azt az urak nem 
tudják, persze. – Sándor emeld meg csak a farkát! 

– Igen ám, ha megkapnám! – Végre mégis csak kihúztuk a lovat nagy 
bajjal az árokból. 

– Na már most innen egy nyomot se tovább, azt sem tudom, hol s merre 
vagyunk; ha az erek közé tévedünk: lőttek nekünk! – bevárjuk a virradatot, s 
aztán haladunk. 

Mennyi ideig vesztegeltünk ott, nem mondhatom meg. Nekem egy örök-
kévalóságnak tetszett, s az a kín, amit ott kiálltam, az leírhatatlan, elképzelhe-
tetlen. A hideg szél arcom közé csapkodta a fagyos  esőt, s úgy hasította a 
pofámat, mint a rosszul fent beretva, – kezeimmel nem fedhettem el az arco-
mat, mert nem tudtam felemelni, elhalt, elzsibbadt, de azért fájt, fájt minden 
tagom: úgy álltam ott, mint Lótné, a sóbálvány asszonyság. 

Egy vén bakától hallottam ezt a jellemzetes kifejezést: „az ötven botnak is 
meg van az utolsó ütése!” – Ránk is virradni kezdett. 

András körülnézett, a homályban nem ismert a tájra – hátra vágta 
kalapját, fütyörészni kezdett; – egyszer azt kérdi: 

– Te, Sándor, merre van napkelte? 
– Hát a fene tudja?! Bánom is én, akármerre! 
– Marha! Látszik, hogy nem érted a mesterséget. 
– Menjünk tovább, akármerre, nem jó egy helyt állani sem embernek, 

sem a jószágnak, ilyen szeplős időben: majd csak kibukkanunk valahova. 
– Csak aztán a dragonyosokra ne bukkanjunk! 
Ekkor már András mondta: 
– Fene jár is az ilyen időben! 
Nagy nehezen felvánszorogtunk lovainkra. Szegény párák, hogy néztek 

azok ki! Szőrük felborzasodva, sörényük összezilálva, füleik lekonyulva, lábaik 
szétterpeszkedve, szemeik tele könnyel, reszkettek, mint a nyárfalevél, alig 
bírtak mozogni. 

Mehettünk vagy egy órát. 
András előttünk cammogott. Egyszer megint kifakadt türelmetlenül: 
– Gyászos teremtettét! Nem jól van! – s megállt, fejét vakarta, lábait 

mozgatta, felső testét lóbálta – káromkodott. 
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– Hát hogy van? 
– Hát csak úgy, hogy a nagyiratosi határon vagyunk: nem ismered azokat 

a fűzfákat? – éppen megfordítva csináltuk! 
– Aztán már most mit csináljunk? 
– Azt csináljuk, hogy bemegyünk a legközelebbi szállásra, mert ha meg 

nem pihenünk, sem ló, sem ember ki nem bírja. Ha elmehetnénk keresztkomá-
mig, ott oszt' csak jól volnánk. 

– Menjünk hát András bácsi keresztkomájához! Én ugyan nem ismerem, 
de nem bánom, megyek bogár után, csak meleg helyre jussak már! 

András bácsi erre olyat mondott, ami nem  pászol (illik) ide. […]6    
* 

A kis tarka megállt, körülnézett, megismerte a helyet, lábaival vakarta a 
földet, érezte, hogy hazajött; én is otthon voltam Csernovics Péternél. 

A gazdának nem az jutott eszébe, hogy bajt hozhatok a lakába, hanem az, 
hogy öröm lesz a vendég jöttén házában. 

– A savanyúságodat! Hol jársz te erre? 
– Ide jöttem magához, nem vagyok-e alkalmatlan? 
– Ne okoskodj! Már megint okoskodol! 
Bevezetett szobájába. 
– Ehetnél, ihatnál? – Mondjad, mi kell? – Ejnye, de kopott vagy, ecsém! 
– Az én, kívül, belül. 
– Semmi baj! Majd megdrótozunk! Ülj le, vagy nyújtsd végig magad azon 

a diványon, gyújts rá, s mondjad. 
Én elkezdtem mondani, s mondtam torkom kiszáradtáig. Péter úr hol 

szerette, hol meg a fejét csóválta a histórián. 
Beszélgetés közt, tea mellett, hamar telik az idő: beesteledett, én még 

mindig mondtam. Elvégre vacsorálni hívtak. 
Az ebédlőben egy magas, sovány, sápadt, érdekes arcú fiatal ember, fején 

fezzel, vonta magára a figyelmemet, kit eddig Péter úrnál még nem láttam. 
Bemutatá őt nekem: Popovics úr, Knicsanin tábornok titkára. 

Asztalhoz ülénk; a vendég kedvéért a társalgás ma kivételesen szerbül 
folyt, az ételek is a szerb konyha jellegét viselték. Nagy ezüst bográcsokban 
hordták a szerb káposztát, Cserni György népének mindennapi kenyerét, a 
csáját (teát, piláfot (török rizses hús) és khebabot (sült, pecsenye). 

A háziúr felém fordulva, németül mondá: 
– Eladtam a négy lovat, Popovics úr vette meg a Knicsanin tábornok 

számára, s viszi Belgrádba. 
– A lovak ugyan meg vannak véve, de hogyan viszem el kocsis nélkül? – 

mondja Popovics úr. 
E pillanatban villámgyorsasággal egy gondolat futá át agyamat. Alig 

vártam, hogy felkeljünk a vacsorától. 
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Hosszasan ültünk az asztalnál: beszéltek szerbül, s a kucser (kocsis) szó 
nagyon gyakran fordult elő. Végre felkeltünk az asztataltól, s jó éjt kívánva 
távozánk. A folyosón megszólítom Péter urat: 

– Egypár szóm volna magához. 
– Menj szobádba, mindjárt jövök; egypár jó szivart hozok. Kisvártatva 

csakugyan jött. 
– Na, hát mi kell? 
– Úgy hallom, a négy ló mellett nincs kocsis. 
– Volna Anton, de a hideg leli, aztán tudod, milyen kényes. 
– Tudom; a nyúlpecsenyét, ha nincsen megspékelve (hús szalonnával 

tűzdelve), nem eszi. 
– Na, látod, azt a gyáva svábot nem küldhetem azzal a kemény négy 

lóval. 
– Elmegyek én Antonnak, s a nyúlpecsenyében sem válogatok. 
– Lásd, isten bizony, mondasz valamit – szólt egészen felvidulva –, kika-

punk a németen! Elvihetitek Gergelyt is magatokkal, reggel küldök utána. 
Elküldöm ajándékba a szürke hátas lovamat Knicsaninnak, s Gergely mehet, 
mint lovász. 

– De vajon Popovics úr rááll-e? 
– Az az én dolgom, – a savanyúságát! – Ezt az ideát szeretem; csak ne 

okoskodjál, elvégzek én mindent. Jó éjszakát! 
* 

Az éjt álmatlanul töltöttem. Hogy lesz, mint lesz az én sorsom? – kocsis-e 
Knicsanin szerb tábornok szolgálatában, Mácsától Belgrádig, vagy menekült az 
ecsedi lápon? Ki tudom-e vágni magamat, nem fognak-e el? Nem visznek-e 
vissza csúfosan az aradi várba? Popovics úr befogad-e, s ha befogad, nem árul-
e bennünket? S Belgrádban mit fog mondani Knicsanin? Hol kapunk útlevelet? 
– Ilyen s hasonló összevissza gondolatok közt keltem fel. 

A komornyik, ki rendesen a reggelit hozta, szobámba jön, s mondja: 
– A méltóságos úr kéreti szobájába, ott fognak reggelizni, Popovics úr 

már ott van. 
Amint bementem, Péter úr örömtől sugárzó arccal mondja németül: 
– A dolog el van igazítva, Popovics úr becsületszavát adta, hogy elvisz 

benneteket Belgrádba. 
– Köszönöm, uram, szívességét, én bízom önben! – kezemet nyújtám. 
– Én köszönöm bizalmát, s legszentebb becsületszavamra ígérem, hogy 

elviszem önöket Belgrádba. Vegye a gróf úr úgy a dolgot, mintha már ott is 
lenne. Bemegyek Aradra, az Anton útlevelét vizáztatom, s gróf Bethlennek 
szerzek útlevelet. Ajánlólevelem van Knicsanin tábornoktól a császári katonai 
főparancsnoksághoz; könnyen fog menni minden, holnapután reggel 
indulhatunk. 
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Reggelizés közt meghánytuk-vetettük a dolgot. Popovics elment Aradra; 
délfelé megérkezett Bethlen Gergely. 

Ritka egyéniség volt ezen a világon az én Bethlen Gergely ezredes 
barátom. Nem minden bokor alatt term ilyen; a tragikum és komikum úgy 
változott percenként nála, mint a kaméleon hátán a színek. A legszendébb 
jószívűségből, minden átmenet nélkül, dühbe tört ki. 

Bátor mint Bayard, jó, mint Cid, mérges, mint Rolando. A legnehezebb 
dolgokat bámulatos könnyűséggel vitte keresztül, de ellenben sokszor csekély 
részleten úgy fennakadt, hogy nem bírt cselekedni. Szenvedélyes katona, 
páratlan lovas, rendkívüli vívó, jó lövő, testgyakorlatokban annyira jártas, hogy 
bármelyik cirkusznak dísze lett volna. Angol nyeregben lábain állva ügetett 
végig a bécsi Práter hosszú főútján. Örökösen zsémbelt, szidott mindent és 
mindenkit: de azt olyan kedélyesen tudta tenni, hogy az embernek a lelke örült 
bele. Érdekesen beszélt, de a történetet nem fejezte be. Még itt Mácsán 
elkezdte nekem beszélni a piski csatát, melyben nem vettem részt, s keresztül-
mentünk Magyarországon, Szerbián, Törökországon, a Közép-tengeren, 
Franciaországon, együtt voltam vele tizennyolc évig az emigrációban, de a piski 
ütközet története zárfejezetének végével mai napig is adósom. 

Beszélt mindenféle nyelveket, tanult folyvást, olvasott örökösen, a hadá-
szatból tudott annyit, mint bármelyik tanár, de ha levelet kellett írnia, kétségbe 
volt esve. Soha rosszat nem mondott senkiről, minden embert védett, de ha 
méregbe jött, még Kossuthot is, kit rajongással szeretett, lehazaárulózta. 

Soha jobbszívű embert nálánál nem ismertem. Bőkezű volt a pazarlásig, 
jótékony a könnyelműségig, az ingét is leadta volna magáról. – Akárhányszor 
megtörtént, hogy másért az óráját tette zálogba. „De meg ne mondjátok neki, 
mert agyonütlek!” 

Legnemesebb tulajdona volt: odaolvadó, ragaszkodó barátsága s lovagias 
jelleme; alak a lovagkorból, szép, nemes arccal, gyönyörű termettel. 

Mint mondám, Bethlen Gergely délfelé megérkezett. 
Csernovics elmondta neki a történteket; nagyon örült menekülésünkön, s 

kérdé: 
– Mikor megyünk? 
– Holnapután jókor reggel. 
– Én nem mehetek – mondá elszomorodva. 
– De hát miért? – kérdők elbámulva. 
– Sok okom van! Először is, nem búcsúztam el a bárótól, most is elhoz-

tam a fésűjét, azt vissza kell vinnem; aztán ott van mindenem. 
– De hát mid van ott mindened? 
– Majd én inventáriumot (leltárt) csinálok neked, hogy mim van. 

Mondom, hogy nem mehetek; el kell búcsúznom a bárótól, meg kell, hogy 
köszönjem szíves jóságát: – aztán ez a fennne fésű zseníroz.  
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Egymásra néztünk Csernoviccsal, nem tudtuk: nevessünk, mérgelődjünk, 
vagy mit csináljunk. 

– Elküldöm én a lovászt, visszaviszi a fésűt, elbúcsúztat a bárótól, s 
elhozza mindenedet – mondja Péter úr nevetve. 

– Majd én a te cigány lovászodat küldöm oda követnek. 
– Anglus az, ecsém! 
– Akkor nem tud a báróval beszélni. Elmegyek én, eligazítok mindent –, 

s holnap délben itt vagyok. 
Minden ékesszólásunk hajótörést szenvedett, nem tarthattuk vissza, a 

fennne fésű zsenírozta. Mennie kellett. 
Popovics úr az útlevelekkel visszajött. Engem Anton Wedermayernek, 

Gergely barátomat Suhajda Ferencnek nevezte a paksus (passzus, útlevél). 
Én voltam a kocsis, ő meg lovász. 
Metamorfózison kellett keresztülmennem. – Le a szakállal, bajusz, haj, 

szemöldök feketére kenve, bokáig érő hosszú, drappszínű kabát, oriás réz-
gombokkal, rajtok a Csernovics-címer, kék, kurta nadrág klappenes (csatos) 
csizmával, kokárdás pincser(pincsi)kalap, szarvasbőr kesztyű. 

Meg voltam elégedve külsőmmel – édesanyám nem ismert volna fel. 
Csernovics adott útiköltséget, megígérte, hogy titkárát beküldi 

szülőimhez, s a kapott pénzt elküldi Belgrádba. Úgy is lőn; sőt még azon 
gyöngéd figyelemmel is viselteték, hogy a kis tarkát, melyen futóbetyárkodtam, 
apámnak küldte emlékül. 

Bethlen Gergely visszajött a bárótól, elvitte hűségesen a fésűt, érzékenyen 
hálálkodva elbúcsúzott a bárótól, s elhozta mindenét egy zsebkendőbe kötve. 
Benne volt Julius Caesar kommentárja a galliai háborúról. 

Én már sokszor, sokat, jóízűen nevettem, de annyit soha, mint a Gergely 
barátom uniformirozásán. Csernovicsnál egy egész cselédruhatár volt –, 
nincsen olyan párizsi táncosnő, ki annyi gonddal, műértelemmel válogatta 
volna ki öltözetét, mint ő a libériáját. A kék szín nem talált a zölddel, ez meg a 
sárgával és így tovább. Végre, nagy vajúdások közt megszületett az equipirung 
(felszerelés). Mi majd eldőltünk nevettünkben. 

Másnap pitymallat előtt felkeltünk, befogtuk a lovakat, Gergely felült a 
szürkére, meghatottan búcsúzánk el Csernovicstól. Irányában örök hálánkat 
vivők magunkkal.  

Megkezdődött a második „Hedzsára!”[7] 
* 

Rómában, az aranykorban, az Imperator triumphans (diadalmenetet tartó 
császár vagy hadvezér) rabfejedelmekkel húzott kocsijában nem állott fel mél-
tóságteljesebben, átmenendő a diadalkapun, mint én fogám kezemben a négy 
ló gyeplőjét. Megszólítván a két első lovat, azt hívém, hadosztályt vezényelek –, 
mert hát nagy az embernek az ő szabadsága. 
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Nem tudom, eszembe jutottak-e Julius Caesarnak ama híres szavai, a 
felháborodott tenger hullámain hánykódó csolnakon, a megrémült hajóshoz 
intézve: „Ne félj, Caesart és szerencséjét viszed!” – De annyi bizonyos, hogy 
hasonló érzelmek közt hajték ki a kapun. 

Péter úrnak atyáskodása még a kapun túl is terjedt. Megállítá hatalmas 
hangjának parancsával a sárban tengelyig süllyedt szekerünket. 

Egy pompásan szivárványszínre hímzett, kirózsatulipánozott juhbőr-
bundát hozván ki, s azt sajátkezűleg felvetvén szekerünkre, így szólt: 

– Ezt vegyétek el, hasznát vehetitek, az örmény azt mondja: Szent 
György-naptól Szent Mihályig vidd el a bundádat, azután csináld, amint tetszik. 
– Alkalmat adott újból hálánk kinyilvánítására.      

Iratos felé hajtánk, megálltunk Jaki bácsinál, nem ismert ránk; végre nagy 
nevetés közt kitalálta a libériás rébuszt. Aggodalma volt, hogy a kokárdás 
pincserkalap alatt náthát kapok, s azért egy báránybőr sapkát oktrojált 
(ráerőszakol, rákényszerít) rám; fel voltam prémezve tökéletesen. Bethlennek 
dotált (jutalmaz, fizet) egy őzlábnyelű bicsakot. E bicsaknak van ám aztán 
igazán históriája! Ennek a bicsaknak a rejtélyén kávéztunk mi Belgrádtól 
Sztambulig. Titkát egész utunkon csakis a drinápolyi borbély lángelméje tudta 
kitalálni, zsenijének hatalmával – nyervén tőlünk két findzsa kávét. Aradon 
minden megállás és minden baj nélkül hajtánk keresztül. 

A Maroshoz értünk. 
„Maros vize folyik csendesen”; spitzbe (hajszálon, kevesen) múlt, hogy az 

aradvári Herr Major Stabsauditor [8] borult keblemre kedvesen.  
Még az ostrom alatt, a kájzerlikek (császáriak) a hidat szétszedték, 

kompon jártak át rajta – a kompot hidász katonák látták el. Odaérkeztünk: a 
komp a tulsó parton volt, várnunk kellett. Míg ott várakoztunk, a város felől 
pompával és gráciával érkezik Ernst őrnagy törzs-auditor (törzshadbíró)  – ki a 
várban létemkor vizsgálóbíróm volt –, és aradvári térparancsnok.  

Ernst őrnagy  törzs-auditor az idő szerint potens vir (hatalmas férfi) volt; 
ő tartotta a kötélnek egyik végét hatalmas kezében, ítélt és vádolt eleveneket és 
holtakat. Seik-ül-Izlamja az osztrák Militar-Kriminal-Gesetz-Zendavesztájának, 
Salamonja a Maria-Theresia Verordnung talmudjának, tele epével és sárvízzel –, 
de mégis jó étvággyal falta a rebellis magyart, műkertészi szenvedéllyel virágoz-
tatta az akasztófát, s nem rajta múlt, hogy nem perennirens (tartós, állandó). 
Pöffeszkedő gőggel mihozzánk, meggörbedve, macskaháttal felfelé, gyíklesője 
helyett a kellner (pincér) hóna alatti asztalkendőjét látta az ember. Mindig kész 
apportírozni (odahozni) és aufwartolni (felszolgálni) a hatalmasoknak, nyíltan 
és orozva megharapni az elnyomottat. Haynau zsenijének hű tolmácsa. 

Ezen kedvelt egyéniség, mint mondám, pompával és gráciával léptetett 
mifelénk. Láttára Bethlennel együtt elhalványodtunk. Gondolám magamban: ha 
rám ismersz, megfürdünk, s ha lehet, Oféliát csinálok belőled. Mellém simult, 
fürkészve nézett, s nyájas mosolygással kérdé németül: 
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– Kiék ezek a lovak? 
– Nem tudok, uram, németül. 
Popovics közbeszólt: – A Knicsanin tábornokéi, Csernovics Pétertől 

vette –, s elmondta mindazt, amit tudni vágyott. 
Az őrnagy köszönté Knicsanin tábornokot, s átadá névjegyét. 
A komp partot ért, kihajték belőle szép lassan, Popovics felült a szekérre, 

ostort bonték, s meglegyintém a gyeplős lovat, egy fugával át az ostorhegyesre,  
s haladtunk, mint Illés próféta tüzes szekere. Elhaladván a vár alatt, megálltam, 
s nagyot lélegzék; egymásra néztünk. 

– Elhalványodtál cigány! – mondja Bethlen. 
– Te meg milyen piros voltál, óh magyar! –felelém nevetve. 

* 
Est előtt Temesvárra érkezénk. A gyárvárosban akartunk szállni, nem 

kaptunk kényelmes helyet, mert hát első a ló, azután az ember. Felhajtánk a 
várba, s a „Trombitába” szálltunk. Kifogánk, s bekötők az öt lovat. Csutakolni 
szedtük össze őket: – eközben azt mondja Bethlen:  

– Nem szeretem  ezt a kvártélyt. 
– Magam sem bomlom utána. 
– Sok tiszt jár ide, valamelyik ránk ismer, befognak, sokkal rosszabb 

dolgunk lesz itt, mint Aradon volt. 
– Menjünk vissza Aradra. 
– Te mindig bolondokat beszélsz, sohasem veszesz semmit komolyan. 
– Sírjunk hát! 
Erre dühbe jött. Ez volt az egyetlen mód őt elhallgattatni.  
Elvégezvén dolgunkat a lovak körül, az ivószobába mentünk vacsorálni. 

A szomszéd szobában vacsoráltak nagyszámmal a tiszt urak, kik közül többre 
ráismerénk, különösen egy lovas-ezredbeliekre; ha jól emlékszem, a Savoya-
dragonyosok voltak. Vacsora után lefeküdtünk, hosszasan beszélgeténk, s 
többször megetettük a lovakat. 

Pitymallatkor talpon valánk, itattunk, abrakoltunk, s vakartunk 
hűségesen. Vakarás közben Bethlen folytonosan zsémbelt, hogy úgy vakarok, 
mint egy cigánykocsis egy ténsasszony szolgálatában.  

Sohasem volt megelégedve semmivel. 
Reggelizés után az istállóba jött Popovics úr, s azt mondja: 
– Ma itt maradunk, mert Knicsanin tábornok megbízásából sok teendőim 

vannak.  
* 

Mi gyanakodni kezdénk, s maradásunkban árulást sejtettünk. Mondha-
tom, nagyon kellemetlen napot töltöttünk, annyival is inkább, mert elterjedvén 
a várban azon hír, hogy Knicsanin tábornok milyen pompás öt lovat vett 
Csernovics Pétertől, ugyanazon lovakat, melyekkel Péter úr Kossuthot Mező-
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hegyesre vitte, nem tudom már, milyen rövid idő alatt – sereglett a sokaság a 
lovak látására. 

Tábornokok, törzstisztek, szóval az egész katonanáció búcsút járt 
lovainkhoz, letakartatták, kivezettették, nézték, vizsgálták, hol lépést, hol 
ügetve kellett velök szaladnom, végre megunván a dicsőséget, mondom 
Gergelynek: 

– Tudod mit? Én már nem bírom szusszal a sok trappolást, zárj be az 
istállóba, eredj két órára sétálni, aztán válts fel. 

– Jól mondod; nekem a csizmám sarka már félrement, s ha ezek estig így 
kutyagoltatnak, mezítláb maradok. Megnézem a várat, mondják, nagyon szép 
Montalambert-rendszerre van építve. 

– Tiszteld nevemben, ha látod. 
– Kit? 
– Montalambertet. 
Erre oly méregbe jött, hogy nem akart elmenni, végre nagynehezen 

kibékülénk, rám zárta az ajtót s távozott. 
Két óra múlva felváltott, s így manőverezénk estig. 
Másnap reggel, nagy lelki megnyugtatásunkra elindulánk. Én ültem a 

szürkén, Gergely hajtá a lovakat. Dettáig mentünk, mert ott Popovics úrnak 
dolga volt; korán délután érkezénk meg. Popovics leszállt egy barátjánál, mi a 
kocsmába – nem fogadó, vagy vendéglő – hajtánk. Itt kaptuk az első leckét a 
kocsisság iskolájában. 

Elvégezvén dolgunkat, az istálló elébe ültünk, s pipázgattunk csevegve. 
Hozzánk jön a korcsmáros, s kikérdez: honnan, hová, kitől, kihez, mikor és a 
többi. – Végre azt kérdi: 

– Hány véka zabot az öt lónak? 
– Ötöt. 
– Mennyi szénát? 
– Minden lóra két porciót. 
– Nem úgy lesz az. Adok három véka zabot, egyet kiadok magának 

pénzben, egy megmarad nekem. Tíz porció szénával többet írok fel, s azon 
osztozunk. A szalmát ingyen, s azt is maguknak írom. 

Féltünk, hogy úrra ismer bennünk, s elfogadók az ajánlatot. 
Az istálló nagyon rossz állapotban volt; nagy lyukak az oldalán, a jászol 

meg a saroglya leomolva, letörve; – azokat kellett, hogy felépítsük. Gergely 
dühös volt. 

Amint javában abrakolnánk, egy sereg disznó nagy röfögve az udvarba 
rohan. Gergely szétvetett lábakkal az istálló ajtajában rostálta a zabot. A kan-
disznó meghallja a rosta hangját, nekiröffen Gergelynek, leüti lábáról, a rosta a 
levegőben kukkra repül, a zab ki belőle a földre, amennyi disznó, az mind neki 
a zabnak, s volt ott olyan pele-mele (összevisszaság), amilyen talán a világ 
teremtése óta sem volt. Kaptam a cseberrudat két kézre, s elkezdtem döngetni 
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istenesen a disznókat, míg végre nagynehezen kivágtam a barátomat a disznók 
közül. 

A feszes jockey-nadrág (lovaglónadrág) a két térdén kettéhasadt. Ennek 
láttán olyan dühbe jött, hogy féltem, agyonver disznót, korcsmárost, városbírót, 
plébánost. 

A fél világért nem mertem volna nevetni, haraptam a nyelvemet, dörzsöl-
tem a szemeimet, a nevetési vágy majd megölt. 

Végre nagynehezen megjött a hangja. Mélabús hangon mondá: 
– Nézd a nadrágomat! 
És ezt olyan fájdalmas-búsan mondá, mint Lear király, midőn meghalt 

leánya felett kesereg. 
Egész éjen át nem alhatánk. A hideg szél az istálló lyukain keresztül 

sivítva hasgatá arcunkat, a disznónyáj folytonos movimentóban (mozgásban) 
volt, – hol belénk botlott egy-egy ártány (herélt disznó), hol a kandisznó ugrott 
keresztül rajtunk, hol a szalmát túrták ki fejünk alól. Lámpásunk nem volt, 
ahogy meggyújtottuk a gyertyát, a szél azonnal kioltá. 

Végre nagy későre megvirradt; felkeltünk, útra készültünk, s elindulánk 
Pancsova felé. 

Megérkeztünk Pancsovára; itt lakott Popovics úr. Udvarába hajtánk, s 
bekötöttük az öt lovat egy szűk istállóba, hol alig maradt egy kevés hely 
számunkra. Ágyról szó sem volt, szalmát teríténk le, s lehevertünk a pokrócra. 
Gergely barátomnak tüdője keresztül levén lőve, az a kellemetes tulajdonsága 
volt, hogy úgy horkolt, mint egy hyppopotamus; – de sokszor és sokat átkozám 
e tulajdonát, hány álmatlan éjjelemmel fizettem e harmóniáját! 

Popovics úrnál őnagysága neje, egy fürge, tűzrőlpattant, pirospozsgás 
menyecske volt a háziúr; életrevaló, ügyes, rendes, tiszta gazdasszony: rendben 
volt ott minden, de kiváltképpen Popovics úr. Első pillanatra láttuk, hogy ki 
viseli a háznál a nadrágot, s mondhatom, úgy viselte, hogy nekünk is imponált. 

Egy szolgálót tartottak: Popovicsné sütött-főzött, s rendezett mindent. 
Lejött hozzánk az istállóba, megnézte a lovakat, s úgy parancsolt nekünk, 
mintha szolgálatában lettünk volna. Különösen engem szemelt ki adjutánsának 
–, amint látta, hogy nem vagyok a lovakkal elfoglalva. 

– Édes Anton – mondá németül –, jöjjön, vágjon egy kevés fát, s ha 
elvégezte, lesz szíves úgy-e, hoz egy korsó vizet a kútról? 

A becsületes Popovics ezt nagyon szégyenlette, de nem merte 
megmondani, kik vagyunk. Néha-néha annyit kockáztatott, hogy: a nagy urak 
kocsisai nincsenek hozzászokva a favágáshoz és vízhordáshoz. 

Mikor a felesége elől megszökhetett, bejött hozzánk az istállóba, kabátja 
alá rejtve egy-egy üveg bort hozott, azt takarosan eldugta a szalma közé, s szép 
csendesen távozott. 

Több napon keresztül tartott ez így. Kezdtem beleszokni a favágásba és 
vízhordásba. – Egy reggel bejön Popovics úr, s azt mondja: 
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– Knicsanin tábornoktól kaptam levelet, igen örvend a lovaknak, nagyon 
megtisztelve érzi magát, hogy Csernovics Péter őméltósága megemlékezett róla, 
s emlékbe küld neki egy hátaslovat. De neki most valami katonaügyben az 
ország belsejébe kell mennie, oda lesz tíz-tizenkét napig –, addig kér, hogy 
tartsam itt a lovakat, s küld – nem tudta szegény jó ember, hogyan mondja, 
végre kisüté nagy diplomatikus hangon – a kocsisoknak tíz aranyat, addig is, míg 
Belgrádban majd többel megjutalmazhatja. 

– De már most mit csinálunk? 
– Mit csinálunk? – Hát vasaltatunk, takarítjuk a lovakat, vágjuk a fát, 

hordjuk a vizet, kérünk egy kocsit valahonnan kölcsön, s elvisszük a nagyságos 
asszonyt minden második nap kocsikázni; – a lovaknak úgyis járni kell. 

Nagy követ emeltem le e szavakkal a jó ember szívéről. 
– Nem haragszik-e a sok favágásért? Mindig elpirulok, mikor látom a két 

korsóval az utcán. 
– De hát miért?  – Nagyobb szolgálatot tesz ön nekünk, mint mi azt a 

favágással s vízhordással leróhatnánk. 
Popovics úr meg volt nyugtatva. 
Ebédre bort és pecsenyét kaptunk. Ebéd után őnagysága levelet ad át 

nekem: 
– Édes Anton, menjen el ezzel a levéllel a sóperceptornéhoz, a kocsiját 

kéretem, – mondja maga is, hogy őt is, leányát is elvisszük kocsikázni. 
A kocsizás által megnyertem mind Popovicsné, mind a perceptorné 

magas kegyét; naponta kijárt a pálinka, bor, meg a pecsenye; – a perceptorné 
koronként egy-egy ezüst húszast is csúsztatott a markomba. 

Vasaltatni kellett mind az öt lovat egyszerre. Csakis az tudja, mit tesz 
tizenhat [!] markos lovat vasaltatni, aki próbálta. Elkezdtük reggel, s 
alkonyatkor végeztünk. Az ostorhegyessel három óránál tovább kínlódtunk: 
nem állta a vasalást; pipát tetünk az orrára, lekötöttük a fejét, hátba rúgott egy-
párszor, Gergelyt úgy lökte be az istállóba, hogy a jászol alá bukott, összegyűlt 
fél Pancsova, – le kellett húznunk a földre, csak úgy boldogultunk vele 
nagynehezen. 

Ki voltunk merülve, elfáradva, megtörve, derekunk úgy fájt, hogy nem 
tudtunk kiegyenesedni, az étel nem kellett, lefekvénk. 

– Nehéz mesterség a kocsisság! 
– De szép! 

* 
Popovics úr házához közel volt a kocsma, oda járogattunk borozgatni; 

ismerkedtünk és nyájaskodtunk. Istenem, milyen kompánia! 
Egy sikkasztásért kasszírozott granicsár hadnagy, nagy katona: Stratimiro-

vics Jocó bámulója, pánszláv mindhalálig. A magyart nem utálja, mert szláv faj, 
csakhogy nem tudják, s akik tudják, nem akarják mondani. Egyenes, pocakos, 
vastag alak, nagy, széles pofaszakállal, kékbe vágó violaszín orra, kopaszsága 
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nyakcsigájáról felfelé fésült haj alá rejtőzik, kurta, vastag nyak, a gutaütés prófé-
tája; sonka lábak, kurta kar, széles, vastag ujjakkal, a baromiság prototípusa. 
Szenvedélye: a kártya, s a rum teával.  

Egy hős borbély, „kirurgus úr” álnév alatt, demokrata, költő, s játszik a 
guzlán (húros, pengetős hangszer). Csak jó barátait borotválja szívességből, és 
titokban; nem sokat ád a nemzetiségre, ő az egyenlőség embere, csakis azt kell 
megszüntetni, hogy „a nagy hal meg ne egye a kis halat”; látja ő azt a Dunában, 
hogy mi történik a világon. Sápadt, hosszú, vékony alak, – arca, nyaka, keze tele 
májfoltokkal, költői szellemülés, nagy kék szemeiben ábránd; nagy sárga 
lófogak, szenvedélye a természet és halászat, megénekelte a Dunát. Minden 
csatában jelen volt, s többnyire ő nyerte meg az ütközeteket. Nem szolgált 
ugyan karddal, de kötözte a sebesülteket. 

Egy ismeretlen nagyság, senki sem tudta, hogy ki és mi ő, ő maga tán még 
legkevésbé. Bethlen Gergely úgy hívta, hogy a „borz”, és ez nagyon talált. 
Kenyérkeresete a játék; görög a kártyán, kozák minden játékban; politikai 
hitvallása a makk, zöld, veres és sárga, de azért roppantul szeretett politizálni. 
Sütötte elevenen a magyart, de azért a németet sem kímélte; imádta a „három 
egyesült királyságot” egész a makkhétszemig; a Vojvodináról nem tartott 
semmit, ez német mischung (keverék); Bach csak paklizik a szlávokkal. Hanem 
keresztüllátnak a kártyáján, s a koppantóval az asztalhoz szegezik a kezét. 

Dimitrátyinak hívták, s a fél szemén hályog volt. Több nyelven beszélt, 
Görögországban született, Moldvában keresztelkedett, Bukarestben tanult, 
cukrászsegéd volt Sztambulban, s a legjobb ráhátlukumát (török édesség, 
szultánkenyér, török puliszka) ő készíté; mint urasági kurír járt Londonban, 
Párizsban, magior-domo (háznagy) volt Bibescunál; Zágrábban vendéglőt 
tartott, de megkopasztván a bánusz (bán) öccsét, bezáratták kártyabarlangját. 
Obrenovicsnál asztal-terítő volt, de elzálogosítván az ezüstneműt, Magyar-
országba szökött; Eszéken elvette a sánckáplár leányát, s vérszípó-kereskedést 
nyitott, en gros szállította a nadályt Franciaországba, de kiütött a forradalom, 
neje megszökött egy rukávina-baka őrmesterrel. Markotányos lett a Joannovics 
táborában; itt elfogták a magyarok; Székesfehérvárra került, ott beállt a 
püspökhöz kertésznek, s katolizált. Lekerült az alföldre, a misericordiusoknál 
(irgalmas szerzetesrend) Egerben fráter volt, s készítette az egri vizet. Végre 
Cseodajev orosz tábornoknál volt komornyik, s onnan visszajött a Bánátba. 
Remélte, hogy kinevezik beamternek (hivatalnok), s nem hagyott fel a 
reménnyel, hogy még Bezirker (kerületi hivatalnok) lehet belőle.  

Soha ennyiféle fából faragott embert nem ismertem. Éles tekintetével 
belelátott az emberbe, ő volt az egyetlen, aki kételkedett kocsisságunkban. Mi 
kerültük, de ő mindig mellénk furakodott. A korcsmában megvolt szokott 
helye: egy szegletben a hosszú asztalnál, s ha valaki helyét elfoglalta, morgott, 
mint a kutya a vackáért. Örökösen kártyázott; pénzbe, potyára, ahogy jött, s ha 
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nem volt kivel, makaózott egyedül. Történetét, csalásait, lopásait a legnagyobb 
cinizmussal beszélte el, s oktatott minket, fiatalabb embereket, a jóban.  

Egy este hozzánk jön a „borz” az istállóba, s azt mondja szláv 
magyarsággal: 

– Én tudom, hogy az urak nem kocsisok. A mai világban mindenki úgy 
segít magán, ahogy lehet. Az úr személyleírása megérkezett az idevaló 
policiához, de nem talál – engem bíztak meg, hogy leskelődjem az urak körül. 
Adjanak nekem húsz forintot, s úgy félrevezetem őket, hogy soha nyomukba 
nem jönnek. Popovocs úrnak ne szóljanak semmit, mert megijed, elveszti a 
fejét, s baj lesz. 

Mi váltig szabadkoztunk, hogy így meg amúgy, ilyen meg amolyan 
kocsisok vagyunk, nem tágított. 

– Gróf úr kérem, ne tessék fárasztani magát! Én urak közt nőttem fel – 
tudom, mi az úr. Azt eltanulni vagy utánozni nem lehet. 

Átható tekintetével szemünkbe nézett, s valójában magnetizált. Úgy 
szerettem volna pofon oktrojálni, de nem mertem.  

– Lássák, kérem, midőn először ebben a libériában volt szerencsém 
önöket látni, első pillanatra tudtam, hogy nem azok, akiknek látszanak.  

– De honnan? – kérdi Bethlen. 
– Először is kocsisnak nincsen fehér nyaka. Mikor a gróf úr – Bethlenhez 

szólva – iszik, a kisujját meggörbíti; hol látott kocsistól olyat? S mikor a 
papiros-szivarkákat készíti, szívja és ujjai közé veszi, csak a vak nem látja, hogy 
úr.   

Hízelkedve felém fordult: 
– Már a gróf úr parasztosabb, vagy jobban játssza a kocsist, de egy 

alkalommal a Szent György arany medaillon kilátszott az inge alól, olyat meg 
kocsis sohasem visel. 

Elhalt bennünk a szó, nem tagadtuk állapotunkat tovább. Bethlen azt 
kérdi:  

– Nem ád-e fel az úr minket? 
Hideg cinizmussal felelé:  
– Nincsen érdekemben, gróf úr! Nekem azért egy fillérrel sem adnának 

többet. Három húszast kapok naponta így is. A grófok adnak nekem húsz 
forintot, ha szerencsésen kimenekülnek, adnak annyit, amennyit adhatnak. Ha 
érdekemben lett volna, első szóra feljelenthettem volna önöket, s most már 
Aradon lennének.  

– Mondja, mit tegyünk? 
– Üljenek csendesen, én őrködni fogok a grófok felett. Nem megyünk át 

egy pohár borra? 
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Több nap telt el folytonos nyugtalanságban; a „borz” iránti bizalmunk 
nem volt határtalan. Kivittük őnagyságát, a perceptornét s leányát kocsizni, 
vágtuk a fát, hordtuk a vizet – s átjártunk „borinnya”. 

A „borz” napról napra kegyesebb volt irántunk, – fizettük a vacsoráját, 
Gergely kártyázott vele, s tanított paklizni. 

Kezdtük megszokni az állapotot: az ember utóvégre mindent megszokik. 
Egy reggel jön a „borz”, s azt mondja: 
– Knicsanin tábornok tegnapelőtt visszajött Belgrádba, az urak alkalma-

sint holnap átmennek. A Duna nagy, de azért át lehet evezni, ha segíség kell, 
vigyenek engemet, értek a lóhoz, legalább kapok egypár forintot. 

Alig távozott el a „borz”, Popovics úr mondá el azt, amit már tudtunk. 
Készülénk az útra. A szekeret Pancsován hagyók, vezetéken vittük felhámozva 
lovainkat a Duna partjáig; nagynehezen beszállottunk a hajóba, minden készen 
volt az indulásra. 

Popovicsné a partig kísérte a férjét, s midőn megköszöntük szívességét, 
kezetcsókolánk, s elbúcsúzánk a jó asszonytól, férje azt mondta: 

– Riza! Gróf Teleki, gróf Bethlen ezredes urak, a te favágóid és 
vízhordóid. 

Ennél mulatságosabb jelenetet nemigen láttam. 
Szegény jó asszony, nem tudta, mit mondjon – nem akarta hinni. Kérte 

az engedelmet, szidta a férjét, kért, menjünk vissza legalább egy ebédre, sírt, 
nevetett, végre átölelt, s összevissza csókolt. – Érzékenyen vettünk tőle búcsút. 

Átkeltünk a Dunán. 
Szerb földön  valánk. 
Most már igazán emigránsok. 
Kezdődik a harmadik „Hedzsára”! 

* 
Huszonhét év telt el, – egy vénember életének fele. 
Sok víz lefolyt azóta a szőke Dunán. Hányszor háborodott fel és 

csillapult le a tenger, s mik nem történtek az emberiség történetében.  
Örökös, végtelen, kifogyhatatlan élet-halál harca az előlhaladásnak a 

hátramaradás ellen. Isten, a sátánnal szemben.  
Magyarország megfojtva – a francia köztársaság orozva meggyilkolva. A 

krími hadjárat, Sebasztopol bevételénél meggyalázva az orosz, s még jobban az 
angol, az államcsíny bajazzója által. Orsini bombái a Lepelletier utcában, John 
Brown az akasztófán; Montebello, Palestro, Turbigo, Magenta, Marignan, 
Solferino! Az olasz-egység és a Pápa-király megkoronázása. Észak a Dél ellen s 
a rabszolgák emberiesítése. John Brown diadala a kötélen. Aspromonte, 
Garibaldi sántán! Bismarck az előtéren, Sadowa s a florisdorfi láger. Lissa és 
Custozza után betáblázása Velencének, kucséber-diadal Nabresinától 
Messináig. Mexikó s a becsületes Miksa halála, Vittorio Emanuele Rómában. – 
A kontumaciált (jelképesen kivégzett) Andrássy Pesten, nagy vígság és dáridó, 
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Lónyay a gazda, könyökig mind tejfel. Horváth úr kultúr-kaptára húzza 
Verbőczyt; pénz van elég. – Vígadj magyar és konzorciálj, az országnak van 
bölcse! – Wörth, Sedan! – A pulcinella (paprikajancsi, bohóc) vason, 
szeptember 24-edike, a köztársaság feltámadása! „Fügung Gottes!” – Metz, hős 
Bazaine-nel, a kommün abszinttől részegen. Thiers Lafferier-ben, Lulu 
Albionban, V. Henrik az isten kegyelmében, a párizsi gróf a börzén. 

És mi?! … „Megnyertünk mindent?!” s – „leszállítottuk az adót!?” …     
    
              

Jegyzetek 
  

[1] Hát igen, bámulatos, hogy ezek a magyar urak mi mindent kibírnak! 
Persze, lelkesedés, lelkesedés. És nagy-nagy hazaszeretet. 

[2] Elbocsátólevél. A lázadó seregben szolgált gróf Teleki Sándor ezredes, 
minthogy a cs. és kir. osztrák katonai szolgálatra teljesen alkalmatlan, ezennel 
elbocsáttatik.  

[3] Gróf úr, iparkodjék eltűnni! 
[4] Te Péter vagy, és erre a kősziklára építek. (Szójáték: Petrus [Péter] 

kősziklát is jelent. 
[5] Öt oldalnyi szöveg helyszűke miatt kihagyva. Vö. Teleki Sándor 

emlékezései, 235–240. 
[6] Tizenhárom oldalnyi szöveg helyszűke miatt kihagyva. Vö. uo. 242–

255. 
[7] Hedzsara – menekülés (Mohamed próféta Mekkából Medinába való 

futása nyomán) 
[8] Törzshadbíró őrnagy 
 
    
   
  
          
 


