
Tisztelt Barátom! 

Igen becsesnek érzem az Ön építményét. így mondom: érzem, — mert nekem jogi tanult
ságom nincsen, s így nem tudhatom, hogy az állam keretébe hogyan illeszthető bele egy ilyen 
politikai szervezet. Dehát közli ön másokkal is a gondolatát, s majd megtalálja a módját, hogy 
hogyan valósítható meg ez a valóban igen szükséges nemzetmentő szervezkedés. 

Hogy én írjak előszót. . . Hiszen ez egyszerre az utópia bélyege lenne a művén. Az én nevem 
irodalmi név. Épp úgy nem illik politikai műre, mint ahogy Wekerle vagy Apponyi neve nem 
illene regényre, vagy Szterényi neve verses könyvre. 

Elégedjék meg hát azzal, hogy néhány hibás kifejezésén igazítottam. Megtalálja a kéziratá
ban. 

A cím iránt is volnának aggodalmaim. A menedék: asylum. Nem foglal magában cselekvést, 
csak veszedelem elől való ideiglenes mentséget. Márpedig az ön műve célja nem ideiglenes 
mentség, hanem mindenkoron való megmaradásunk, erősödésünk: óriás cselekvés, ön a ments
vár idea-kapcsolatán véli jónak. De én már akkor is inkább az avar-gyűrűre gondolnék. Az 
nemcsak mentsvár volt, hanem küzdelemre készített erősség is. S a gyűrű fogalmában különben 
is benne van az erő, az egység, örökkévalóság és fogadalom. De még az életújulás fogalma is. 
Lehet, hogy mások mégjobb szót ajánlanak. 

A gondolat megvalósítását igen lassítaná, ha könyv vagy folyóirat útján akarná megismer
tetni. Jobb lenne, ha egy történelmi nevű valaki nevében, — aki eddig politikailag nem sze
repelt, — indítaná meg a mozgalmat. Egyesülnének először csak valami tízen-huszan. Ha egy
nehány újságszerkesztőt is bele tudnának venni az egyesülésbe, az újságok útján aztán el 
lehetne szélesíteni a társulást. 

Pesti barátaim közül szeretném ha Sebestyén Gyula dr. akadémikussal közölné az iratát. 
De nem posta útján, ő a Múzeum-kávéházban található d. u. 5 — 6 közt. Ha ott nem találja, 
nézzen el a lakására: József u. 6. I. em. önnel egygondolkodású lelkes magyar ember. Sok jó-
tanácsot adhat önnek a műve tökéletesítésére s ő maga is a maga ügyének tekinti azonnal. 

Egerbe Lipcsey Péter dr. közjegyző címére küldjön majd egy példányt a javított iratból. 
Bizonyára azonnal vállalja, hogy megalakítja az egri csoportot. 

Kérem ne hallgasson azokra, akik a művére a fejőket rázzák. Szécsenyi szent tüze ég az Ön 
lelkében. Neki is voltak gáncsolói, fitymálói, sőt gyanúsítói is, akik hazaárulónak nézték. Ön 
azokkal fogjon össze, akik megértik. 

Tisztelő híve: 
Gárdonyi Géza 

Eger 1921. VIII. 15. 

József Farkas 

KARIKÁS FRIGYES ELSŐ NOVELLÁJA 

A Tanácsköztársaság megdöntése utáni magyar irodalmi emigráció Bécsben megjelenő 
Panoráma című képes hetilapja 1922. november 12-i számában (II. évfolyam 44. szám, 
13—14. oldal) új írót avat: Karikás Frigyes alighanem első, s azóta az ismeretlenség homályába 
merült alábbi novelláját adja közre, a következő szerkesztőségi bevezetővel: „Űj íróval 
ismerkedik meg az alábbi novellában az olvasó, egy fiatal vasmunkással, aki évekig volt orosz 
fogoly, ma emigráns". A magyar forradalmi szocialista irodalom emigrációs ágának — a hazai 
olvasóközönség elől hosszú ideig elzárt — e jelentékeny úttörője, noha még nem kiforrott, de 
eredeti hangvételű elbeszélőként mutatkozik be ebben az első novellájában, amit valószínű
leg csak egy-két vers és egy prózai kísérlet (Parasztmártírok) előzött meg.1 E novellában már 
érződik valami a későbbiekben oly élvezetesen író Karikás anekdotikus elbeszélő kedvéből, 
sajátos életlátásából és témakeresésének abból a jellegzetességéből, ahogyan élményeiből az 
érdekes (itt még különc!) népi figurákat igyekszik jól egyénített vonásokkal, s legtöbbször 
az író személyes jelenlétével is hitelesítve, történetei középpontjába állítani. Valószínűleg 
1922-ben, Karikás bécsi tartózkodásának idején keletkezett, ahol — mint önéletrajzából 
tudjuk — a kommunista emigránsok tanácsadó irodájának titkára volt.2 

1 Vö. TÁLASI ISTVÁN; Karikás Frigyes. „Jöjj el, szabadság". Bp. 1967. 370-371. 
2 I tK 1961. 479-480. 
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Barátom a Községi Bizonyítvány 

írta: Karikás Frigyes 
Mikor a kölni Herbergházban reggel felébredtem, a májusvégi nap már vastag sugarakat 

vetett a szobába. Nagy sürgés-forgás volt minden ágynál, öltözködés közben jól végignéztem 
a hálótársaimon. Rongyos ruhájú öreg Speckjägerek mosogatták az elmaradhatatlan kaucsuk 
gallérjaikat, kissé jobban öltözött Kundik egy-egy darab ronggyal igyekeztek fényesre pucolni 
foltos cipőjüket, míg az egész fiatal mesterlegények, hátizsák a háton, megmosakodva, meg
fésülködve várták a Herbergsvater-t. Amire felöltöztem, éppen jött is az öreg, kezében egy 
csomó igazolvány, munkakönyv. Egymásután szólította fel a neveket, miközben a kundschaf-
tok egymásután mutogatták az ágyukat, liferálták a törülközőjüket, szedték össze a papírosai
kat és indultak kifelé. Gépies „hier" kiáltás kísért minden felolvasott nevet. Egész közönséges 
német nevek hangzottak el, míg egyszer aztán az öreg megakadt az olvasásban, s a következő 
nevet nyögte ki, kegyetlen erőlködéssel: „Községi Biconitváni". 

— Hier — hangzott egy erős hang, és ezzel egy kopasz, alacsony, 45—50 körüli emberke 
lépett elő. Az első pillanatban azt hittem, hogy valami furcsa nevű taliánról van szó, de aztán 
rájöttem, hogy az a név, amit az öreg felolvasott, az nem is lehet név, hanem egész egyszerűen 
annyit jelent, hogy községi bizonyítvány. Ahogy az én nevemmel végzett, siettem utána, hogy 
valahol utolérhessem. Amint a kapu elé értem, éppen ott búcsúzkodott egy öreg kollégájától, 
akit úgy látszik utoljára kért meg, hogy ne menjen Hamburgba, hanem inkább jöjjön vele a 
Bayrischer Wald-ba, ahol virágos a konjunktúrájuk a vándor mesterlegényeknek. Az öreg 
német Speckjäger azonban hallani sem akart Bajorországról és hajthatatlanul kitartott Ham
burg mellett. Még egy meleg kézszorítás és én egyedül maradtam a „Községi Bizonyítvánnyal". 
Mivel utunk iránya megegyezett, mindjárt hozzá is csatlakoztam. Csendesen megszólítottam 
magyarul: 

— Maga magyar, bátyám? 
A Bizonyítvány csodálkozva nézett rám. 
— Igen ! — mondta csendesen, mintha kellemetlenül érintette volna, hogy valaki magyarul 

szól hozzá. 
— Aztán honnan gondolta maga, fiam, hogy én magyar vagyok? 
— Engedje meg, — mondom — nem nagy kunszt egy emberről megállapítani, hogy magyar, 

amikor annak olyan jócsengésű magyar neve van, mint önnek, Bizonyítvány úr. — Az öreg 
elmosolyodott, és csendesen ballagtunk egy szűk utcán tovább. Már jó ideig haladhattunk 
úgy szótlanul egymás mellett, mikor az öreg megszólalt: 

— Hová igyekszik, földi? 
— Mannheimbe, — mondom — és maga? 
— Én Bajorországba mennék. 
— Na, — mondom naivul — hát ott olyan sok a munka? 
— Nekem van ott elég. 
— Mi a mestersége? 
— Már hogy az én tanult mesterségem micsoda? 
— Az hát — vágom rá. 
— Hát fiam, — kezdi az öreg — az én tanult, de nem értett mesterségen a pékség volna. 

Ellenben a nem tanult, de annál jobban értett mesterségem a koldulás. 
— A fenét — mondom csodálkozva. 
— Az bizony öcsém, hát maga ki fija, bornya? 
Megmondtam a nevemet. A foglalkozásomra nézve géplakatos lennék. 
— Ügy — mondja az öreg. — Szóval a maga tanult mestersége a géplakatosság? 
— Igen — mondom én, nem kicsi büszkeséggel. — Ez az én tanult és „értett" mestersé

gem. — Erre a kihívó feleletre az öreg gúnyosan végignézett rajtam. 
— Mondja fiam, miért van oly nagyra a mesterségével? Úgy beszél róla, mintha kis

királyságot jelentene az, hogy géplakatos. Ne higyje ám, gyerekem, hogy én . . . de hát mit is 
beszélek magamról, a legutolsó Speckjäger is cserélne magával? Érti gyerekem? 

— Nana — próbálom közbevetni, de az öreg Speckjäger leintett. 
— Mit nanázik maga, talán nincs úgy? Hát ki a kutyának kellene a maga élete? Mi van 

abban olyan jó? Talán a csendőr előtt nagyobb tekintélye van most magának mint nekem? 
Ne higyje! Maga most pontosan olyan Landstreicher, mint én vagyok, ha ezelőtt két héttel 
még olyan géplakatos volt is. Meg aztán mit jelent az, hogy a maga tanult és értett mestersége 
a géplakatosság? Semmit, abszolút semmit. Sőt ez magának fiatalember nagyon is ártalmára 
van. Érti maga ezt? 

— Nem értem — feleltem egészen őszintén. 
— Hát persze, hogy nem érti, hogy is értené. Ugyan volt-e magának alkalma a tudományos 

világliteratúrával.mint eszközzel, szert tenni egy olyan műveltségi fokra, ami lehetővé tesz 
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egyáltalában egy közöttünk lefolytatandó eszmecserét? Hát persze, hogy nem volt, kedves 
géplakatos úr, persze, hogy nem volt. Azt nem faszolják a géplakatossággal, azt nem adja 
ki a mester a szerszámokkal együtt, fiatalember. 

Szerényen megjegyeztem, hogy azért én is elolvastam már egy-két könyvet. 
— Mi, — fortyant fel a Bizonyítvány — egy-két könyvet?! Mi az az egy-két csepp a 

tudomány tengeréből. A nullával egyenlő, semmi. Látta maga azt az öregembert, akitől a 
kölni Herberg kapujában búcsúzkodtam? Az igen! Az a nekem való partner egy filozófiai 
vitában. Az aztán igen. A kis ujjában bírja például az egész filozófiát. De maga, fiatalember, 
haha, maga csak géplakatos, akinek a zabáláson kivül nincsen más igénye, abszolút nincsen. 
Voltak-e magának életében kultúrigényei? Tudja-e maga egyáltalában, mi az a kultúra után 
való sóvárgás, a kultúra hiánya miatt érzett fájdalom? Fenét tudja azt maga, barátom. 
Magának csak fizikai fájdalmai lehetnek, mint az Öxörnek. 

Kiértünk a városból. A meleg napsütésben csak csendes lépésekben haladtunk az úton. 
Én nagy csodálkozással méregettem az öreget. Nálam jó fejjel kisebb ember, roppant intelli
gens, világos homlokkal, az egész arca csupa értelem. Valamelyes gonoszságot csupán szúrós 
fekete szeme és hegyes álla árult el. Ruhája kopott volt, nyakán fényes, fekete-fehér csíkos 
kaucsuk-gallér, a fején egy nagy zsíros fekete keménykalap. 

— Nézze csak, kedves Bizonyítvány úr, ön engem egész bizonyosan félremagyarázott. 
Ugyanis eszemágában sem volt az ön, általam is nagyrabecsült mesterségét lebecsülni, ellen
kezőleg, én nagyon jól megértem, hogy milyen borzasztó önmegtagadásba kerül az önnek, 
vagy például az ön hamburgi kollégájának, egy szellemileg alacsonyabban álló, primitív paraszt
hoz betérni és tőle kenyeret vagy más ilyen prózai természetű dolgot kéregetni. 

— Mondja csak, barátom, — szakított félbe útitársam — magának önmegtagadásába kerül 
például egy ugyancsak alacsonyabb szellemi nívójú parasztnak, mondjuk egy kukorica-
morzsolót csinálni, és azért pénzt elfogadni? 

— Ó nem, kérem, ez nem kerül nekem önmegtagadásba, de hát engedje meg kérem, ez 
mígis c>ík . . . h)?y is m .nJ j in , ez nem ugyanaz. Mert amíg én a kukoricamorzsoló áráért 
ne.n könyörgöm, addig önnek mégis csak könyörögni kell. Meg azután amit én adok a pénz 
ellenértékéül, az mégis csak egy reális valami, míg hát ön, hogyis mondjam . . . 

— Sehogy se mondja, barátom! Mert a maga egész beállítása borzasztó hamis alapokon 
nyugszik. Mert hát kérem, mi is az a realitás? Micsoda reális érték például az, amit maga egy 
operaelőadáson kap a pénze ellenértékéül? Az én esetem ugyanez. Én beállítok például egy 
bajor paraszthoz, vágok neki egy nagyon keserves pofát, elmondok neki egy más keservesebb 
históriát, mondjuk, a feleségemről, aki világraszóló szép asszony volt, aki megszökött egy 
ulánus kapitánnyal, aki rámgyújtotta a házat, ahol én két neveletlen gyermekemmel nyugod
tan aludtam, és megmutatom neki a karomon levő égési sebhelyet, amit még pékinas koromban 
szereztem, és a paraszt elhiszi és megfizet érte. Dehát azért, amiért ő megfizet, azért ő kap tőlem 
egy operaelöadásnyi lelki értéket, fiatalember, hisz azért a pár pfennigért és azért a kis disznó
húsért kielégítem az ő lelki igényeit, fájdítom a szívét. Mit tehet róla a tragika például, hogy 
az ő mestersége a sírás? Mit tehetek én arról, hogy az én mesterségem, az én produktív mester
ségem a könyörgés. Akarattal mondtam, hogy produktív, mert produkálok. Szívet fájdítok, 
mint a tragika. Érti fiam? Mint a tragika. De ne gondolja, az istenért, hogy ez valami nagyon 
könnyű mesterség, ó nem ám; évtizedekre volt szükségem, míg ennek a komplikált és idegölő 
mesterségnek a csínját-bínját kitanultam. Éveken keresztül jártam múzeumokba, ahol szen
vedő Krisztusok könyörgő kifejezését tanulmányoztam. Természetesen ebben a szakmában 
is vannak kontárok, éppen úgy, mint máshol, de ezek aztán olyanok is. Például nézze, egy 
akadéminilag képzett színész egy-két fellépésével többet keres, mint egy képzetlen ripacs egész 
évi komédiázásával. Ugyanígy van ez nálunk is. Én például, aki, hogy úgy mondjam, akadémi
kusán, teoretikusan képzett koldus vagyok, én naponta legfeljebb két-három házba terekbe, 
és ez alatt az idő alatt meg kell keresnem legalább a tripláját annak, amit egy képzetlen koldus 
reggel öttől este nyolcig megkeres. És itt kell, hogy rátérjek arra, amiből tulajdonképpen ki
indultam. Nevezetesen a kettőnk közötti vita abból indult ki, hogy maga, hogy enyhe kifeje
zést használjak, impertinens módon, anélkül, hogy a dolgokkal tisztában lett volna, lebecsülte 
a koldus mesterségét, és hogy újra enyhe kifejezést használjak, tudatlanul nagyra becsülte a 
maga géplakatosi mesterségét. A kettőnk közötti cletkülönbséget azonban ezek után azt hiszem, 
elég világossá tudom tenni, önnek reggel 7 órától este 6 óráig tevékenykednie kell a maga gép
lakatosi mesterségében, különben megélnie lehetetlen. E mühelyi és gépies tevékenységen kívül 
ön semmiféle szellemi életet nem élhet. Ezzel szemben én csupán reggel tíz óráig vagyok mes
terségem rabja, a nap hátralevő szakát nyugodtan szentelhetem tudományos munkálkodásom
nak, amely hogv ne is mondjam, engem boldoggá és megelégedetté tesz. 

Már jó messze jártunk Kölntől, és egy csinos majoros ház elé értünk. A nyitott zsalugáterek 
szinte hívogatták befelé a járókelőket. Az én barátom hirtelen felém fordult, és halk hangon 
kérdezte: 
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— No földi, nem ehetnénk valamit, jó magasan jár már a nap? 
Én nem szóltam semmit, de az én földim úgylátszik tudta, hogy kihez van szerencséje, 

mert teljes apparátussal hozzálátott egy koldulási művelet előkészítéséhez, ami nála — tisztes
ségére legyen mondva - tényleg nem volt olyan egyszerű dolog. Először is spárgával össze
kötözött, pokrócba csavart holmiját a hóna alul a nyakába akasztotta, keménykalapját jól 
feltolta a homlokára, hogy arcának rémült kifejezése annál szemléltetőbb legyen. Jobb karján 
felgyűrte a kabátujját, a karján egy égési seb vörös nyoma látszott. Az egyik zsebéből olajos 
üveget vett elő és a seb helyét olajjal jó vastagon bekente, így egészen friss égési sebnek látszott. 
A szemét majdnem kifordítva, arcát borzasztó fájdalomra torzította. Mind ezt olyan természe
tesen, olyan művészi póztalansággal csinálta, hogy szinte megkövülten álltam a furcsa ember 
előtt, és alig tudtam magam visszatartani attól, hogy a zsebemben levő árva négy pfenigemet 
oda ne adjam neki. 

Mikor a kapun belépett, láttam, hogy egy nagy kutya volt odabent, de az csodák csodája 
alig ugatott egyet-kettőt, majd szűkölve húzódott vissza az óla felé, miközben az én kollégám, 
sánta, de biztos léptekkel indult a ház felé. 

Körülbelül egy félóra múlva jött csak ki a majorból, messziről láthatóan jól megrakva. 
A major túlsó végén vártam rá. Az arca még mindig torzult és sápadt volt, gépies, sánta, nehéz 
léptekkel haladtunk tovább az úton, anélkül, hogy köztünk egy árva szó is esett volna. Mikor 
már a majorból nem láthattak bennünket, csak akkor tért le az országútról egy lombos fa alá. 
Ott aztán megállt, arcát visszaigazitotta a rendes kifejezésére, apró fekete szemeit vissza
parancsolta az üregeibe, a kalapot megigazította, az olajat az erre szolgáló fehér ronggyal 
letörülte, a sántaságra begörbített lábát kiegyenesítette, és mikor így normális ábrázatát vissza
nyerte, magát egy, az előbbivel teljesen ellenkező ünnepi pózba vágva, királyi méltósággal 
szólott hozzám: 

— Most pedig reggelizzünk, uram ! 
A reggeli nagyon pompás volt; finom sonka, fehér kenyér, főtt tojás, hónapos retek, egy 

csiszolt pohárkából konyak és reggeli után egy finom Garbáti cigaretta. 
Mikor a reggelinek vége volt, a pokrócát a fa alá terítette, kis bátyújából egy vastag kék-

fedelü könyvet szedett elő, ha jól emlékszem, Schopenhauer egy könyvét. A fejére egy sárga 
selyemslingelésű fekete házi sapkát tett, a cipőjét lehúzta, a lábára egy könnyű komót-
papucsot húzott, szemére felrakott egy szemüveget, a könyvet a kezébe véve kényelmesen 
végigdőlt a pokrócon. És csak ekkor emelte rám fekete szemét, s a világ legsertőbb és leg
megalázóbb hangján a következőket mondotta: 

— No kedves géplakatos mester, isten önnel. Mannheimig még hosszú az út, én pedig, 
amint látja, olvasni akarok. Alászolgája! — És felém nyújtotta száraz, csontos kezét. 

Tágranyitott szemekkel bámultam a földön heverő filozófus koldusra s nem minden irigység 
nélkül búcsúzkodtam tőle. 

— Isten önnel, kedves „Községi Bizonyítvány". 
És elindultam Mannheim irányába munkát keresni . . . 
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