IRODALOMTÖRTÉNETI FORRÁSTANULMÁNYOK.
(Negyedik közlemény.)

I

IV.

A peleskei nótárius alakja irodalmunkban Gaál után.
A kedvelt irodalmi alkotásoknál könnyen felébred az
olvasóban a vágy, hogy a határokon túlnézzen, s az írók engedve
ennek a kívánságnak, gyakran megírják a hős történetének
folytatását vagy előzményeit.
Ha a történet végén a szerelmesek egymáséi lettek, •
az olvasók kíváncsiak voltak arra, hogy milyen is lett az a
»boldogság«, melyet annyi küzdelem után elértek. És meg
születtek a »mindennapi történetek«, az »Alltagskomödie «-k.
Ha a darab szereplői meghaltak, akkor az életben maradottak
kal folytatták a történetet. Az udvari körökbe helyezett rém
drámákban, a hol végül mindenki meghalt, a hű szolgaszemélyzet
is hol kardjába dőlt, hol megitta a maradék mérget, hogy
kövesse urait a halálba — úgy a mint a vígjáték végén velük
párhuzamosan haladt Hymen oltára felé. Ámde később nem
volt kedvük ok nélkül meghalni, sőt uraik halála után foly
t a t t á k a történetet, melynek fonalát a megmaradt lakoma
elfogyasztásával vették fel újra és lakodalommal végezték be.
Hamlet halála után megírták Fortinbras történetét, Romeo
és Julia után a hátramaradottakét. Humoros, parodisztikus
folytatásoknak pedig se szeri se száma. Hamlet, Werther vég
nélkül újra meg újra kénytelenek szerepelni és a meghalt Faust
is új életre ébred a Fr. Th. ViscHER-féle pompás humorú »Har
madik Rész «-ben. Ha a szereplők halála után is csak ők, a hősök,
érdeklik az olvasót: az író a túlvilágon, a mennyben vagy
a pokolban, hozza őket elénk. így Don Juan elkárhozása nem
akadályozta meg Bemard SHAWÍ abban, hogy a régi tárgyat
ne folytassa Man and Superman ez. darabjában.
Ugyanaz a költői mű első vagy utolsó darabjává lehet
egy előre nem tervezett sorozatnak. A második esetet látjuk
Gudrun szülei és nagyszülei történetének elbeszélésében, a
középkori történetekben, melyek »Ádám és Évánál kezdik«,
szt. Anno életrajzában stb. — Ha a költő maga nem tudja életé
ben befejezni művét, mások folytatják. GOTTFRIED VONSTRASSBÜRG
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Tristanját befejezték Ulrich von Türheim és Heinrich von
Freiberg, WOLFRAM VON ESCHENBACH Willehalm\a, történeté
nek előzményeit megírja Ulrich von dem Türlin, folytatását
Ulrich von Türheim. SCHILLER Demetriusának folytatását egész
költösereg megkísérli, 1 ARANY János Csaba trilógiájának meg
komponálására Fülöp Áron vállalkozott.
Sokszor a költő részben az olvasóközönség kívánságát,
részben a saját impulsusát követve, folytatja már egyszer
befejezett művét s ugyanakkor másnak is az a gondolata támad,
hogy a közkedvelt könyvet folytassa. Ilyen volt az eset GOETHEnél, a ki Wilhelm Meisters Lehrjahre ez. regényét megírván észre
vette, hogy ezzel még nem merítette ki a tárgyat s ezért az
első fogalmazást művészi tökéletességgel úgy dolgozta át, hogy
benne mintegy előkészítette az olvasót egy második rész meg
jelenésére. Az olvasóknak azonban sokáig kellett várniok a
második rész befejezésére, és ezt az időt felhasználva P U S T KUCHEN plébános, 1821-ben a pogány Goethe művével szembe
egy pietismussal átitatott folytatást állított Wilhelm Meisters
Wander jähre czímen három kötetben, és művét 1824-ben betetőzte
valaki egy Wilhelm Meisters Meisterjahre ez. harmadik rész
szel. Goethe olympusi haraggal csapott le a vakmerőre, s Tieck,
Platen, Immermann még hevesebben támadták meg a jámborkodó álszerzőt. Hasonló eset volt CERVANTESé, a kit egy
irodalmi kalóz Avellaneda álnéven károsított meg azzal, hogy
regényének folytatásával megelőzvén az igazi szerzőt, tetemes
anyagi kárt okozott neki.
Ugyanígy járt GVADÁNYI is. Hat évig tartott, míg név
telenül kiadott Nótáriusának folytatásában megnevezte magát
és az olvasók kíváncsiságát kielégítette azzal, hogy hősét a
temetőbe kísérte. A közönség azonban már előbb várta, köve
telte Zajtay uram művének folytatását, és egy élelmes szerző
valóban négy évvel előbb megírta A peleskei
nótáriusnak
-pokolba menetelét. (Basilie, 1792.)
Mikor GAÁL József darabja újra népszerűvé tette a nótáriust,
már most új,nevettetőbb alakjában, és különösen mikor 1861-ben
a Bach-korszak németesítői ellen fordította élét, s a mexikói
vőlegény helyett egy csaszlaui civilizátort szerepeltetve fel
frissítette a régi politikai czélzatot : újra időszerűvé vált Gvadányinak egykor szinte népkönyvvé vált műve és a szükségletnek
eleget is t e t t egy szerény tehetségű epigon.
1. A peleskei nótárius a

ponyván.

A nótárius viselt dolgai mind a mai napig élnek a ponyva
irodalomban. A , verses füzetek írója és illusztrátora TATÁR
1
L. Heinrich Gusztáv, Demetrius.
321—336. 1. (1912.). -
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Péter, a kinek érdemeit a ponyvairodalom terén még nem
méltatták. Pedig nemcsak rendkívül termékeny volt, hanem
versei is jól folynak, ügyes elbeszélő, a ki temérdek népkönyvi
és költői tárgyat vitt a nép közé. Tatár Péter írói neve volt
MEDVE Imre ügyvéd és honvédelmi minisztériumi irodatisztnek
(1818—1878). Botond, Szent Gellért, A tordai hasadék, Szent
Margit, A mohácsi ütközet, A csejtei vár, Stibor vajda, Etelka,
Eger vár ostroma, Mária Terézia, Rontó Pál, továbbá Robinson,
A hét sváb, A bűvös vadász történetét és sok más ismert tárgyat
dolgozott fel a nép számára ügyes versekben. 1
A peléskei nótárius történetét négy ilyen verseskönyv
tárgyalja. Az elsőnek czíme A Peléskei Nótárius budai utazása,
élete, további tettei és halála. Üjra átdolgozva tizenkét szakaszban.
13 képpel. Budapest 185J. Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos.
Ezen a kiadáson kívül egy 1874-ből és egy 1890-ből való példány
volt kezemben. Alexandrinusokban, szakokra osztás nélkül,
folyamatosan mondja el Tatár a peléskei nótárius történetét.
Nemcsak Gvadányi szövege van előtte, hanem Gaál bohózata
is. Ebből a kettőből kompilálja össze művét. Az »első szakasz«
elmondja Tóthi Dorka esetét, a ki miatt
a népség a faluházához
Számosan tolakszik s egy vén boszorkányt hoz,
És borsószalmára állítják az asszonyt,
Hogy majd elégessék mint boszorkányt azon.
A nótárus csak néz, éá a korpusjurist
A kezébe veszi és a sok rebellist
Csitítja, olvasván: hogy boszorkány nincsen,
Azért minden ember takarodjék innen.
És itt e nagy könyvben meg vagyon az írva,
Ki nem hiszi, annak a fejéhez vágja.

Gaál József darabja alapján megokolja a budai utazást,
a kalandokat jórészt szorosan Gvadányi nyomán beszéli el,
azzal a különbséggel, hogy a történetet harmadik személyben
adja elő. A Gaál-féle mulatságos jeleneteket, melyek a nótá
rius népszerűségét annyira emelték, nem nélkülözheti, így a
színházi jelenetet sem. A szerzőtől készített primitiv famet
szeten látható is, mint fojtogatja Zajtay uram a velenczei
mórt. Zajtay uram felrohan a színpadra s mérgesen mondja :
de már ezt én sehogysem tűrhetem,
Hogy ez asszony-személy meghaljon előttem,
A törvény nevében én itt protestálok,
És ezen urakra itten appellálok.
Ne ölj, azt mondja a tíz parancsolat is,
Tiltja ezt Verbőczy vagy a corpusjuris,
Benne vagyon abban poena-talionis,
Mivel ez már bizony actus criminalis.
1

L. Szinnyei, Magyar írók 8, 987 s k. hk.
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Az eset jól végződik, és a nótárius pesti dolgai tovább
folynak a két költő nyomán több-kevesebb szabadsággal. Elma
radnak a Gaál-féle cselvígjáték jelenetei; a serfőző szívesen
adja oda leányát a jurátusnak. Az ifjú Zajtayról nem esik szó.
A io. »szakasz «-tói kezdve a nótárius elmélkedései, halála és
testamentuma, valamint fiának nótáriussá választása van
elmondva Gvadányi alapján.
Valamint az Eipeldauit halála után feltámasztották, s
»Újraéledt Eipeldaui«-ként szerepeltették tovább, úgy folytatta
a nótárius történetét is a következő n é p k ö n y v : A megholt
Peleskei Nótárius feltámadása, lelkének vándorlása és újra visszaköltözése az örök életbe. 12 szakaszban és 12 képpel. Irta Tatár
Péter. Ebből az ugyancsak Bucsánszky Alajosnál megjelent
88 lapos füzetből az 1859. és 1892-iki kiadás j u t o t t kezembe.
Benne elmondja Tatár Péter, hogy a nótárius zsufa fakó
jával együtt feltámad, kikel sírjából s újra megteszi pest-budai
utazását. Debreczenben vasúttal találkozik, s a vonattól zsufa
fakója úgy megijed, hogy visszaszalad. Lova csak egy hét
múlva heveri ki az ijedelmet, melyből bőségesen kijut a nótá
riusnak is. Mikor újra nekivág az útnak, három zsandárral
találkozik, a kiknél gyanússá válik kardja és szokatlan ruhája
m i a t t : azt hiszik róla, hogy álmezbe öltözött betyár. Hiába
hivatkozik Zajtay nemesember voltára, letartóztatják és Tisza
füreden becsukják, hogy másnap igazolja magát. A megyefőnök
felismeri, megvendégeli teával, de a nótárius
Szabadkozott nagyon, hogy ilyet Klárája
Csak akkor főzött, ha kórság jött reája.

A lakoma végén a megyefőnök telegrafálni akar, hogy a
nótáriust sehol se bántsák,
De Zajtay uram ez ellen protestált,
Hogy őt kit a megye sohasem kurrentált
Most se kurrentálják a világ csúfjára.
És mivel Tele gróf urat nem ismerte
Életében, soha ne fáradjon érte,
Nélküle is be tud ő már Pestre érni.

További útján az aratógéppel ismerkedik meg. Jászberény
ben már mint ismerőst fogadják a korcsmában s elébe teszik
a Napkeletet,
melyben a Peleskei Nótárius levelei vannak
közölve. Ez nagyon felbosszantja
Mondván, hogy ez falsum, s a Corpus jurisban
Valamint pediglen Kövy s Kitonicsban
Nagy büntetés van az ilyenre kimondva,
És hogy az újságot perbe czitáltatja
Azt ott solenniter majd convincáltatja.

Czinkotán sajnálattal nélkülözi már a nagy icczét, a kő
bányai vasútsorompónál gyújtóval kínálják, melynek kénkőszagától prüsszög, úgyhogy ördög portékájának nézi. Pesten
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a Zrinyibe akarván szállni, roppant házat talál helyén s végre
a »Két Pisztoly«-ba megy. Másnap a milimárikat (tejesasszo
nyokat) látja az üllői és soroksári úton s mikor már megolvasott
Vagy száz illyen kocsit, s azon gondolkozott,
Hogy uram Istenem ! itt tejben fürdenek
És hogy mily nagy számmal vannak a tehenek
Mellyek annyi tejet adnak
Dehogy az, dehogy az, jó nótárus uram,
A tehén nagy része ott a Dunában van,
Mert a tejnek fele Pesten Duna vize,
A habja meg szappan, kedves is az íze,
Abból építenek ott olly szép házakat
Piczinyre szabván a tehénistállókat.

Az omnibuszt valami új Noé-bárkának nézi, majd meg
ismerkedik a »handlé«, a vándorkereskedő intézményével,
felkeresi Tele gróf urat, megcsodálja a gázvilágítást s az új
kávéházakat. Közben a nép felismeri ruhájáról, mert Megyeri
olyant viselt a Peleskei nótárius szerepében. A Lánczhídnál
nem akar fizetni s inkább csolnakon viteti át magát a Dunán.
Gúnyolódik a nőkön,
Kik is olly szélesek mint egy-egy kád voltak
S ollyan kemény szoknyát mint a fa hordottak.

A Két Pisztoly-beli reunióban, a hol az angolokat felköszöntik, mint a Lánczhíd, a gőzhajó és a vasút építőit, Zajtay
tiltakozik ezen idegenmaj molás ellen. Megismerkedik azon idő
legnagyobb költőjének, Vörösmartynak, műveivel, továbbá a
muszka léghajóval, útközben a nők krinolinja új bajba dönti.
Kirándul Visegrádra, majd részt vesz egy tudományos ülésen,
hol valami özönvíz előtti béka volt az egyik tudós beszédé
nek tárgya. Majd egy másik tudós
Istvánfyt, Thuróczyt s híres Bonfiniust,
És a derék Belae Regis nótáriust
Mind halomra dönté, azt meg mutogatván,
Hogy a magyar nép a Finnektől származván
A jeges tengernek az ő czethalával
Grönland jégmedvéje s a kövér fókával
Atyafiságban van . . . .

A nótárius nem tűrheti ezt és ellenérveivel letorkolja a tudósokat,
filozófusokat, míg végre nyugodt érvekkel elhitetik vele az
értekezés eredményeit. A szállóban hosszú levelet ír feleségének
élményeiről; majd visszatér sírjába s éjfélkor újra felköltözik
a paradicsomba, hol már várja őt a felesége, Klára.
Ez a második füzet volt nyilvánvalóan mintája és részben
forrása MIKSZÁTH Űj Zrinyiászknak.
Mikszáth tudvalevően
szívesen olvasgatta a ponyva füzeteit és szerkesztő korában
maga is irogatott a nép számára. Itt nemcsak a szerkezet,
a bekeretezés és egyes részletek egyeznek, melyekkel Mikszáth
a politikai rajzot élénkíti, hanem az alapötlet és az egész hangú-
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lat, melyben a sírjából kikelt s lovára ülő régi jó magyar az új
kor vívmányait, a vasutat, szivart, parlamentet, tudományt,
egész Budapestet mint valóságos élményeket tapasztalja, sőt
a közös czélzat is, a jelenkori magyar főváros szatirikus rajza,
teljesen átment Tatár Péter versezetéből Mikszáth elbeszélésébe.
Csakhogy Mikszáth még erősebben konkretizál és a politikát
teszi központtá, élő neveket emleget és gúnyol.
Tatár Péter pedig folytatta a nótárius feltámasztgatását.
Az első feltámadást k ö v e t t e : A megholt Peleskei Nótárius, Nagy
Zajtay István másodszori feltámadása és utazása a földön. 12. sza
kaszban és 12 képpel írta Tatár Péter. Ebből a nyomtatványból
egy i860, és egy 1885-iki kiadás van kezemben.
I t t Zajtay uram története a Háry Jánosénak, és a P E T Ő F I
János vitézének mintájára kerekedik ki. A nótárius lenéz az
égből és látja a földön végbemenő istentelenségeket. Olasz
országban észreveszi, hogy huszáraink nagy veszedelemben van
nak. Újra felül fakó lovára s a huszárok segítségére vágtat,
azonban Solferinónál elfogják a zuávok és Napoleon elé viszik.
Villafrancánál szabadon bocsátják, s Napoleon meghívja Pá
rizsba. Veronában Salon-t lát felírva, kér is szalonnát, de csak
polentával kínálják. Megjárja Velenczét, Rómát, a hol deák
dictiójáért olyan evvivát kap, hogy a lármától Guyon tábornok
megijed s lóra kap, de mikor meglátja Zajtayt, nagyon meg
örül az ismeretségnek. Párizsban Napóleon nagy ünnepélylyel
fogadja, a kis trónörökös a kardjával játszik ; Napoleon rend
kívül megkedveli és államférfiai minden dologban kikérik
tanácsát. Rüssel és Palmerston lordok Párizsba érkeznek,
azért, hogy Zajtayt Londonba meghívják. Doverben nagy
lakomát adnak tiszteletére, de a félig nyers »böftök« nem ízlik
neki, s a töltött káposztát ajánlja az ánglusoknak, mire ezek
szakácsnét hozatnak Magyarországból, ki a lordok szakácsait
megtanítsa főzni. Londonban a polgármester fogadja, s a királyné
ebédre hívja. Tolmácsot is kap, s vele bejárja a várost; megis
merkedik a zsebtolvajok intézményével és az »élőplakát«-ok
kal. Amerikába indul, de hajója elmerül, s az utasok mind oda
vesznek. Csak Zajtay menekül meg lován s egy puszta szigetre
kerül. Itt Robinson-életet folytat, farkasokkal, medvékkel
hadakozik, egy hajóskapitányt kiszabadít a vademberek kezé
ből, miért ez hálából Amerikába viszi. New-Yorkban lakomával
fogadják, onnan Üj-Budára megy, a hol jól látják, majd új útnak
eredve drótostótokat talál. Kaliforniába veszi útját, óriás
kígyókkal, elefántokkal s az őserdő különböző rémeivel harczol.
Kaliforniában névtelen telepre akad, s ezt a lelkesedő lakosok
elnevezik Uj-Peleskének, Zajtayt pedig királyukká választják;
de ő nem fogadja el a tisztséget, hanem nagy ajándékokkal
elhalmozva San Franciskóba megy. Hazatértében útba ejti
Oroszországot: i t t a czár nagy tisztességgel fogadja. Majd Pesten
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át visszatér a paradicsomba, hol Szent Péter nagy kivilágítást
rendez a tiszteletére és az égiek nagy lakomát adnak számára.
A Peleskei Nótárius Gulliver, Munchausen,
BELLAMY,
MICHAELIS, (Ein Blick in die Zukunft) és Jules VERNE nyom
dokait követi ezen Bucsánszky kiadású füzetben : A megholt
Peleskei Nótárius harmadszori és utolsó feltámadása és utazása
a földön, vagy : Milyen lesz a világ száz esztendő múlva. Pest
1870. 85 1. 1970-ben Zajtay uram ismét feltámad és repülőgépen
bejárja Pestet, a hol légszekereken és léghajókon járnak. A köz
hivatalok a nők kezében vannak, a katonaság is nőkből áll,
a férfiak főznek otthon és a gyermekek Londonba repülnek
iskolába. Leírja egy válópör tárgyalását, a hol női bírák ítél
keznek. J á r a könyvkereskedésekben, a múzeumban, majd a
földalatti vasutakon. Bejárja Űj-Jeruzsálemet, a hol Vájteles
Salamon és más helyi nagyságok szobrát bámulja meg. Elutazik
Londonba, megszemléli a tudományok tölcsérét, nagy gépeze
teket, melyek egyike harmincz tölcsérrel a világtörténelmet
töltögeti harmincz gyermeknek fejébe. Budán alagutak, földalatti
színházak mulattatják, a Zugligetet is keresztül-kasul szelik föld
alatti vasutak. A női katonaság lovak helyett apró lokomotivokon
ül s ilyenekre vannak szerelve az ágyuk is. Holdudvariában járva
kétfejű embereket talál, a kik igen barátságosan fogadják, bejár
egy üstököst, több planétát, a fiastyúkot, kirándul a naphoz,
lepottyan, felébred. Végezetül hazafiságra inti honfitársait.
Az »utolsó« feltámadás után még egyszer szerepel a nótárius
földünkön A megholt Nagy-zajtai Zajtay István híres peleskei
nótáriusnak az 1873. évben történt ujabb feltámadása és elbucsuzása
ez. Pest 1873-ban Bucsánszkynál megjelent füzetben. (86 1.)
E szerint az Űr megbízza a nótáriust, menjen le a világkiállí
tásra. Zajtay álmélkodik Pest fejlődésén, részt vesz a juryt
fogadó városi deputáczióban, beszédet tart s a nemzet nevében
üdvözli az exotikus képviselőkből álló juryt. Megnézik a magyar
szent koronát, mely fölött Z. ismét beszédet mond, meglátogat
ják a Ganz-féle vasöntőt s a Császár-fürdőt. A Margitszigeten
mulatságot rendeznek, a hol a vendégek nem tudnak betelni
a Rákóczi-indulóval. Elvezetik a Vámházhoz s a Közvágóhíd
hoz. A »Hungária«-ban nagy ebéd van, Zajtay felköszönti az
angolokat. Másnap részt vesznek a miniszterelnök estélyen, s
Zajtay megelégedve száll be a gőzsiklóba. Bejárják Budapest
egyéb nevezetességeit, Bucsánszky Alajos kiadó nagy ebédet
ad tiszteletére. Budán járva haraggal látja Hentzi szobrát s
úgy felháborodik rajta, hogy belebetegszik. Visszatérve a
»Hungária «-ba, álmában találkozik Szent Péterrel, a ki lován
visszaviszi az égbe.
Ezek, a Göre Gábor bíró úr viselt dolgaira emlékeztető
folytatások mind a mai napig el vannak terjedve és újabb
kiadásai mutatják, hogy tetszenek.
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hírlapirodalomban.

A peleskei nótárius a magyar folyóiratoknak is kedvelt
típusa volt. Addig, míg JÓKAI és ÁGAI Adolf meg nem teremtet

ték a magyar humoros alakok egész seregét a társadalom külön
böző rétegeiből, Zajtay uram volt a traditionalis humoros
magyar alak, kiben minden komikus volta mellett mindvégig
maradt némi tanító czélzat is.
Tatár Péter versezeteivel egyidőben VAS Gereben is fel
támasztotta Zajtay uramat nagypeleskei sírjából. Vahot Imre
lapjában, a Napkeletben, 1857-től kezdve jelentek meg A fel
támadt peleskei nótárius levelei feleségéhez. Az első levél a 26.
számban, július 5-én bejelenti a szerzőt. »Kedves feleségem !
Mégis csak kurucz egy ember az a Vas Gereben, ki mikor én
először kerültem Pestre még csak akkora volt, mint az öklöm.
Nem nyughatik az istenadta, hanem már most, minekutána
kezei között némely vállalat, különösen a Falu könyve x halva
született, a holtakat kezdi feltámasztani. Hanem ugyan volt
is rá oka, hogy engem a másvilágból az előfizetési ívekre citál
jon. Az én életre való öcsém bizonyosan azt hitte, hogy ha
előjövök, majd úgy fog engem mindenki bámulni, mint hajda
nában, mikor az Othellóba mentem.« A nótárius felkeresi Vas
Gerebent s vele együtt megtekinti a nagy metamorphosison
átment fővárost. Különösen írói és művészköreit veszi szem
ügyre és a kalkuláló színészeket, a materialista alapon álló.
Rothschild módjára számolgató igen józan bohémeket, a gorom
báskodva szerkesztő Vajda Jánost, a kiadókat és kétféle mun
kásaikat gúnyolja. »A kézi munkások dolgoznak egy-, két-,
három-, négy lóerőre ; a szellemi munkások pedig csak saját
és Gottheit a s más ilyen regénygyártók erejére támaszkod
nak.« A francziák utánzása, a divathóbortok itt inkább csak
mellékesen használt témák, az alap mindig az irodalmi élet
szatirikus rajza, az életrajzírás parodizálása. Zajtay uram
felavatja magát tárczaíróvá, elmés akar lenni, de bélésül. El
mélkedik a polémiáról, tudományos dolgokba kezd avatkozni.
Példálózgat a biblia alapján a vámszedőről és a publikánusról,
ki alatt a publiczistát érti, bírálja az újabb kritikus-nemzedéket.
Leír pesti erkölcsöket, bemutatja a szemérmetes szobafráj és
a szemérmetlen lélokáj (Lohnlakei) típusát, a mágnásokat és
a hozzájuk kapaszkodó komlókat, bálokat, táncziskolát.
Vas Gerebennek nem volt czélja, hogy Zajtay uramról
összefüggő történetet adjon. Csak szatirikus megjegyzésekre
használta fel az ismert jóízű gúnyolódó* alakját.
1
2

A Falu könyve ez. vállalkozása 1851-ben indult meg.
Jeremiás Gotthelf svájezi német regényíró 1797—1854. Híres
regénye András, a szolgalegény czímen >>a magyar nép számára« adap
tálva épen 1857-ben jelent meg Boross Mihály fordításában.

30

GRAGGER RÓBERT

Számos félbemaradt hírlapi vállalkozásából három foglal
kozik a Peleskei Nótárius alakjával. Az elsőnek czíme is az.
Peleskei Nótárius. Mulattató lap. Szerkeszti és kiadja Vas
Gereben. 1858 január i-től szeptember 25-ig hetenkint jelent
meg. Ennek folytatásaképen jelent meg a Két garasos Újság
1858 okt. 3-tól kezdve, majd a Képes Újság 1859 júl- 24-től
1861 márcz. 30-ig. A Napkeletbeli levelekkel egyidőben még
egy füzetes vállalatba is fogott. Czíme : Peleskei Nótárius. Nép
könyvtár. Szerkeszti Vas Gereben Pest, 1857. Nyomatott Bei
mel J. és Kozma Vazulnál. Ennek a mulattató vállalatnak
anekdotázója, mesélöje Zajtay uram. Folytatásokban versekbe
foglalva elbeszéli Magyarhon történetét. VAS Gereben elbeszé
lései, T H A L Y Kálmán (A vén dobos), SZELESTEY László versei,
életrajzok (Felsőbüki Nagy Pál), közhasznú ismertetések mel
lett nagyszámú adoma van benne, részben fametszetekkel
illusztrálva, melyeken a Peleskei Nótárius ágál. A nótárius
feltámadásai itt rendszeresítve vannak.
Az a hit, melylyel a nép még a fictiv kedvenczeit sem
engedi végleg meghalni, jellemző kifejezést talált egy naptári
vállalatban. Ez A peleskei nótárius naptára, vagyis sok képpel
és képtelenséggel teljes igazmondó és szomorúságkergető kalen
dárium. Kifundálta Nagyzajtai Zajtay István búsmagyar szel
lem. Megcselekedte ifj. Baczúr Gazsi magyar garabonczás.
1885 óta jelenik meg Bucsánszky Alajos utódánál, Rózsa Kál
mán és neje könyvnyomdájában. I t t a fictio az, hogy a naptárt
ifj. Baczúr Gazsi az »Istenben boldogult hírneves peleskei
nótárius túlvilágról küldözött utasításai szerint« írja. Szentencziákon, tréfákon s adomákon kívül van benne »Másvilági
levél, melyet az ő ura-öcscséhez, ifj. Baczúr Gazsihoz meg
eresztett Nagyzajtai Zajtay István, Istenben boldogult peleskei
nótárius«. Ezekben az irodalmi hang lehetőleg megmaradt.
Hugo Viktor, Deák Ferencz, Vörösmarty, Petőfi szelleme sem
ment Zajtay uram szavaitól. Más állandó rovat volt »Tóti
Dorka nyugalmazott boszorkány kiáltványa a bűnös szép
nemhez. A peleskei nótárius engedelméből«. Máskor ismét
»a bűnös emberiséghez« szól. Az eredeti traditio máig fenn
maradt. 1904-ben »A peleskei nótárius viszontagságai a fővá
rosban« czímen mondja el Zajtay élményeit Pesten. Az 1905-iki
»viszontagságok« mottója :
Kossuth Lajos szobrát kerestem én
Pesten nincsen . . . Előbb lesz Peleskén.

Zajtay uram régi magyar ruhájában, czopfosan jár-kel
Budapest utczáin, szétver kardjával a feketesárga-zsinóros
katonabandában; az utczán gyermeknap van s a szeretetre
méltó hölgyek őt is megadóztatják; repülőgépre száll, lebukik
belőle stb. A naptár mind máig fönntartja a nótárius emléke-
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zetét, mert a legutóbbi 1915. esztendőig megszakadás nélkül
megjelent s több utánzóra talált.
A hirlapirodalomban is újra fel-felbukkan tárczákban,
gúnyos rajzokban, sőt önálló füzetekben, lapokban és mellék
lapokban. Ilyen volt pl. a Pestmegyei Hirlap melléklapja, mely
nek első évfolyama Kecskeméten 1894-ben jelent meg a P a n 
nónia könyvnyomdában ilyen czímmel: Peleskei
Nótárius.
Szerkeszti és kiadja Bumm Dié.
3. A peleskei nótárius a

színpadon.

GAÁL József darabját 1852-ig negyvenhétszer játszották
a Nemzeti Színházban és megszámolatlan alkalommal más
színpadokon. Rendkívüli népszerűségének okait, vonzóerejé
nek elemeit behatóan fejtegette Badics Ferencz. 1 1853-ban m á r
Bécsben is megjelenik Gaál darabja MEGERLE asszony átdolgo
zásában.
Mühlfeldi Megerle Teréz Pozsonyban született 1813-ban
mint popenburgi Pop földbirtokosnak leánya és Bécsben halt
meg 1865-ben. Tizenhat éves korában, 1829-ben, férjhez ment
a Megerle nevű pozsonyi fogorvoshoz és sebészhez. Ez neje
vagyonával átveszi a pozsonyi színházat, majd Bécsben a Josef
städter Theatert és csakhamar nyakára hág a hozománynak.
Korai halálával neje vagyontalanul marad, de energikus
lelke megmenti a kétségbeeséstől. Az irodalomban talál vigaszt
és magához nem méltatlan keresetet. Már régebben fellépett
novellákkal, elbeszélésekkel L. A. Franki Sonntagsblätter ez.
lapjában és gyűjteményben is kiadta őket Novellen und Er
zählungen czímen három kötetben (Pozsony 1844.). Regénye,
Die beiden Grassel, öt kiadásban jelent meg és színpadi átdolgo
zása több mint nyolezvan előadást ért meg. Drámái — ötvennél
többet írt — legnagyobbrészt idegen darabok lokalizálásai,
vagy regényből vannak színre alkalmazva. így tett pl. Victor
Hugo regényével, A Nyomorultak-kaX (Die Armen und Elenden ^
Bilder aus dem französischen Volksleben 1863.). Tündérjátékai
közül való Die Regentrude und das Feuerwichtel. Phantastisches
Märchen (1865.). Ugyanilyen stílusú a Peleskei Nótárius átdol
gozása is, melynek Megerle asszony Teuchsusel und Dorfrichter
czímet adott. Ez a darab is, mint legtöbb színpadi műve, a sokáig
saját igazgatása alatt állott »Theater in der Josephstadt« desz
káin került színre. Megerle asszony SziGLiGETi-t is adaptálta
a bécsi színpad számára Der Deserteur és Zwei Pistolen ez. alatt,
melyek épúgy, mint a Gaál darabjának átdolgozása, inkább
torzításoknak nevezhetők. A nótáriusból a Megerle-féle darab
ban ügyefogyott osztrák falusi bíró lett, a kit egy vén boszor
kányos banya, Teuchsusel, bécsi útjában ismételten veszede1

Figyelő (szerk. Abaíi) 11, 24 s k. lk.
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lembe sodor és Bécsben egy éhenkórász kihasznál. Zajtay uram
alakja itt teljesen az Eipeldaui paraszt színvonalára sűlyed alá.
A darab nagy részét dal, táncz, lokális értelmű tréfa és tűzijáték
tölti ki.
Nem örvendetesebb a másik színdarab sem, melylyel még
foglalkoznunk kell, mivel összefügg a peleskei nótárius alak
jával. Ez Az Űj Peleskeiek ez. bohózat, a mely tulaj donképen
francziából van magyarra alkalmazva. A budapesti Népszínház
hozta először színre 1876 október 15-én. A darab kőnyomatos
súgókönyve megvan a Nemzeti Múzeumban. Czíme: Az Űj
Peleskeiek. Nagy népies bohózat dalokkal és tánczczal, 5 felvo
násban. Egy franczia darab felhasználásával írta Tinódy Lajos.
Zenéjét szerzé Erkel Elek.
A Tinódy Lajos álnév mögött, a mint az egykorú napi
lapokból kitűnik, TOLDY István lappang.
Az első felvonásban a nagypeleskei kaszinó tagjai, Hámos
Barnabás földbirtokos, a kaszinó elnöke, Ragadós György
kasznár, Légyvesztő gyógyszerész, Rózsahegyi kereskedő és.
Zajtay Béla körjegyző közös sorsjegyen (promessen) négyszáz
forintot nyernek; ebből a tiszta nyereség 285 forint, úgy
hogy egyre-egyre ötvenhét forint esik. Hámos indítványára
elhatározzák, hogy Zajtay István példáját követve Pestre
rándulnak és a közösen nyert pénzt közösen költik el. Erre az
eszmére Izabella, Hámos unokanővére vezeti, a ki férjhez sze
retne menni és ezért újságban hirdette magát. Épen akkor
kapott levelet a házasságközvetítőtől, hogy akadt partié, jöjjön
fel Pestre. Azonkívül Hámos leánya, Aranka is szeretne udvarlójával, Zajtay Bélával, a pesti aszfalton sétálni. A második
felvonásban a társaság Budapestre érkezik és Ragadós fiának,
Zoltánnak, egy mulatós gazdászjelöltnek, vezetésével egy fogadó
extra-kabinettjében 49 forint ára ebédet eszik. Nem akarnak
fizetni, a miért a konstábler mindnyájukat bekíséri. A vendéglői
jelenet a színlapolvasási élczekkel Gaál darabjának gyenge után
zata. A harmadik felvonásban Halmay kapitánysági fogalmazó
elmarasztalja a társaságot. Vallatás közben Ragadós a vallatópaddal felbukik. A börtönben a társaság Baczur Gazsi modo
rában fokossal kilyukasztja a falat, hogy megszökjék, de
szerencsétlenségére épen az őrszobába lyukad ki. Erre kocsi
ban szigorított börtönbe szállítják őket, de útközben az utczai
tolongást felhasználva megszöknek a kocsiból. A negyedik
felvonás Mayer házasságközvetítő irodájában történik, a váczi
boulevardon. A társaság tagjai itt estélyre jönnek össze.
A férj re vágyó aggszűz — a legjobban rajzolt alak — azért jön,
hogy férjet kapjon, a gyógyszerész azért, hogy feleséget sze
rezzen. A sors úgy hozza magával, hogy a közvetítő egymásnak
szemeli ki őket. Mikor ez kiderül, menekül mindenki. Maga
a férjhezmenni vágyó hölgy is megszökik, mikor a második
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férj jelöltben arra a rendőrtisztviselőre ismer, kinek kezéből
oly nehezen szabadultak meg. Az ötödik felvonásban Zajtay
Béla, a ki a fővárosba indulásnál véletlenül elkésett, utánuk
érkezik s mivel már régibb időkből jól ismeri a kapitányságot,
a peleskei társaságot kiszabadítja a fenyegetőző rendőrség
kezéből és adósságait kifizetve, a hitelezők karmai közül. Jutal
mul a kaszinó elnökének leányát kapja feleségül, kit már
régóta szeret.
A szereplők, Tihanyi, Tamási és különösen Solymosy jól
megnevettették a nézőket. A bohózat egy hónapig valóságos
kasszadarabja volt a népszínháznak. 1 A jól választott vasmegyei
nóták, valamint az alkalmi couplet-k, különösen a cliquot-dal
népszerűvé tették a darabot. 2 A darab a régi Peleskei Nótárius egyes elemeiből, néhány
lokális és aktuális jelenetből van egy párisi bohózat alapján
összetákolva. Ennek a Palais Royalban játszott burleszknek
czíme Cagnotte volt. 3 Cagnotte azt a perselyt jelenti, melybe
a kávéházi, illetőleg kaszinói játszók a játékpénzt dobják. Ebbe
a cserépperselybe dobták pénzüket a franczia vidéki kaszinó
tagjai. A darab alapja a közismert franczia szólás: »manger
la cagnotte«. A vidéki társaság, mikor a persely megtelt, Párizsba
siet, hogy a pénzt elmulassa. A magyar átdolgozásban nem
perselybe teszik a pénzt, hanem more patrio lutrira rakják.
A Peleskei Nótáriussal annyiban van összefüggésben a darab,
hogy egyik szereplője Zajtay Béla peleskei körjegyző, az egy
kori nótáriusnak unokája.
Ügy mint GVADÁNYI műve, GAÁL bohózata is felülmúlja
és túléli minden utánzatát. A Peleskei Nótárius mindmáig
friss és szívesen játszott, kedves színpadi alkotás. Századik elő
adását 1915 tavaszán a világháború közepett is zsúfolt ház
nézte végig, s a patriarchális hangulatba ringatott közönség
harsány kaczagással kísérte.
Nyilvánvaló, hogy idegen mintái ellenére Zajtay uram a
legeredetibb és mind a népkönyvben, mind a színpadon máig
a legnépszerűbb magyar irodalmi alak.
V.
Kisfaludy Károly: Tollagi Jónás.
KISFALUDY Károly népies alakjai közül, a városban komikus,
faragatlan vidéki nemesek Sulyosdi Simon és Mokány mellett
legnépszerűbb a peleskei nótárius típusával sok tekintetben
rokon Tollagi Jónásé. Ez az ügyetlen, de jólelkű falusi nemes
1
2
3

A Színpad 1876. 82. 1.
Fővárosi Lapok 1876, 1114. 1.
La Cagnotte. Comédie-vaudeville de MM. Labiche et Delacour,
Paris, 1873.
Irodalomtörténeti Közlemények. XXVI.

3
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a fővárosban hasonló helyzetekbe kerül mint Zajtay uram.
Az a konzervatív tendenczia is megvan benne, a mely a Nótá
riust jellemzi, és végül, hogy a párhuzam még teljesebb legyen,
ő maga is falusi nótáriussá lesz. Tollagi Jónás ingadozó, nehéz
kes, de szeretetreméltó alakja a maga latinos műveltségen alapulótudákosságával általában már közelebb áll a Gaál József-féle
Nótáriushoz, mint a Gvadányiéhoz, és a költő komolykodó hang
jával csak látszólag ad igazat az elmaradt vidékinek.
Tollagi alakja a Falusi Nótárius, az Eipeldaui és a bohó
zatok nevetséges falusi nemes alakj ából szűrődött össze Kis
faludy képzeletében ; őket vette irodalmi mintául a költő a saj át
tapasztalatából jól ismert típus viselt dolgainak megírásához.
Tollagi őse is az Eipeldaui; a hős alakja, valamint törté
netének egész jellege az Eifieldauer-Briefe ismertetett modorát
követi. Pestre érkezése, ügyetlenkedései, megnősülése, az egész
bekeretezés, a fictiv levélforma mutatják, hogy Kisfaludy
ismerte azokat a rendkívül elterjedt füzeteket, melyek azEipeldauinak és előbb említett utódainak történetét tárgyalták.
Bécsi tartózkodása idején nem kerülhették el figyelmét, hiszen
az utczákon mindenfelé árulták őket, és bizonyára tetszettek
az alacsonyabb komikum iránt is fogékony költőnek.
Ugyancsak Bécsben juthatott el hozzá egy anekdota
Paganiniről, melynek visszhangja szintén megvan a Tollagi
történetében. Bécs a húszas években, Paganinit ünnepelte
a maga szokása szerint. Paganini-divat járta. A kirakatok
ban Paganini arczképe volt látható, a pipákon, dohánytartókon, bonbonniére-eken az ő képe, neve, aláírása díszlett.
Paganini-kalapokat hordottak, a ruhákon, gombokon mintának
hegedűt kedveltek, hajviselet, szalag, kebelkendő, melltű,
nyakkendő, bot, szivartárcza, keztyű, pipaszár, kávésterítő,
éjjeli mécs, mind á la Paganini volt.* Ez a divat természetesen
átragadt Pestre is, épen úgy mint azok az adomák, melyek
Paganiniről és környezetéről nagy számmal keringtek. Ezek
közül sokat feljegyzett Schottky 1830-ban megjelent Paganini
életrajzában és ezen történetkék egyike épen az, melyet Kis
faludy Tollagi-]ába.n felhasznált, a színházi füttybotrány le
írásánál. Schottky a történet hősének levelét idézi 2 Tollagi
módjára :
Ich lasse meinen Freund Gordiagni selbst sprechen :
»Di pensier in pensier, di monte in monte
Mi guida Amor.«
1
Olv. A. B. Marx, Erinnerungen. Berlin 1865. — M. J. Wasielewski, Die Violine und ihre Meister. Leipzig. 5 1910 422. 1.
2
Paganinis Leben und Treiben als Künstler und als Mensch ; mit
unpartheiischer Berücksichtigung seiner Anhänger und Gegner dargestellt
von Julius Max Schottky, Professor. Prag. J. G. Calve'sche Buchhand
lung 1830. 283. 1.
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»Ja mein Theuerster, die Liebe hat mich zu ihrem treuesten Sclaven gemacht!« Leírja szerelmét a szép Pallerini színésznőhöz, a ki éppen
a hotel szomszéd szobájában lakott.
»Ich stand mit der Guitarre in der Hand, das Ohr an die Thür
gelehnt, die meine Wohnung barbarischer Weise von der ihrigen trennte,
als Paganini eintrat. Paganini ist mein Freund ; und doch gesteh' ich,
dass ich mich schämte, in dieser Stellung überrascht zu werden. Und
auf die Frage : Cosa fai in quella posizione ? stotterte ich, ich weiss
nicht was hervor.«
Paganini látva szerelmét, bemutatja a színésznőnek. A szerelmes
boldogan hallgatja énekpróbáját és elmegy a színházba. Ott kifütyöli
valaki, úgy mint Tollagi:
»Ein ungeheueres Pfeifen Hess sich vernehmen (t. i. a másik énekesnő
barátja, a Marcolinié fütyült) . . . Hätte ich ihn jetzt vor mir gehabt,
der diese Grazie, diese verkörperte Anmuth beleidigen konnte, beim
Himmel ! es wäre zum Äussersten gekommen. Doch noch Viele theilten
die Empörung, den Zorn mit mir zugleich : im Parterre erhob sich das
Murren der Missbilligung, und der versteckte Pfeifer, feig wie seine That
selbst, hielt unstreitig jetzt das Schnupftuch vor das schamlose Gesicht,
das vor Furcht weisser als die Wand seyn mochte. Wahrscheinlich mochte
er nunmehr die Grösse seines Schlüssels verwünschen »wodurch er mit
seinem pfeifenden Ton zugleich auch seine Schande und den Unwillen
aller Anwesenden erregt h a t t e . . . « (283. 1.) Végre nagy kavarodás
keletkezik és a komiszár jön.

Noha a forma és a hangulat elsősorban a bécsi humoros
levelek hatását mutatja, Kisfaludy ezen víg elbeszélésben már
magyar mintát is követett, a FÁY Andrásét. Szinnyei Ferencz
behatóan fejtegette Fáy úttörői jelentőségét novellairodal
munkban, 1 és Kisfaludy Károlyra való hatását maga Fáy
hangoztatta legerősebben. Kisfaludy heves támadója, Ponori
Thewrewk József pl. ezeket írja : 2 »Szó lévén Kisfaludyról,
tudatnom kell róla, mit a meséji által elhíresedett Fáy András
nekem és másoknak is megvallott; ő az idézett Aurórába Elkésések czímű dolgozását adá be, de ez ottan akkor mindgyárt
ki nem jöhetett. Kisfaludy használá a jó alkalmat és abból
Tollagi Jónását dolgozá ki.« Fáy említett elbeszélése 1824-ben
került sajtó alá, s a szerző még összes munkái kiadásában is említi
Az elkésések czímlapján, hogy »készült 1822-ben az első Auróra
számára ; de a körülmények miatt abban ki nem jöhetvén,
csak 1824-ben jelent meg Kedvcsapongásaimban«.3
Igaz, Tollagi megházasodási történetének hangulata adva
volt Az elkésésekben. De Szolnoky, a falusi pipás nemes, a kinek
kedve támad a házasodásra és mindenünnen elkésik, inkább
Súlyosai Simonra, volt hatással. Egyik hölgyéről kitűnik,
hogy menyasszony, a másikról, hogy púpos és sánta, a harma
dik udvaroltat magának, a negyedik, a kit gazdagnak mondanak,
csúf öreg és vagyonát is elpazarolta már. Környezete meg1
2

Novellairodalmunk Jósikáig. írod. Közi. 1911. 19 s k. lk.
Velenczei Szappanpor az új magyarok számára. Pozsony, 1834,

182. 1.
3

Fáy András szépirodalmi összes munkái.

Pesten 1844. 71. 1,
3*
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házasodik, ő maga pedig Pestre megy, a hol domború pénztárczája segít szomorú nőtlenségén.
P. Thewrewk József és Fáy plágium-vádja alól Kisfaludy
feltétlenül tisztázandó. Tollagi és Szolnoky két különböző alak.
Bizonyos azonban, hogy Kisfaludy hatása alatt állott ennek a tör
ténetnek, melyet kéziratban olvasott. Ez is első személyben van
elbeszélve, s hangulata, valamint elbeszélő technikája, stílusa, ko
mikus fordulatai és közbevetett mondatai tükröződnek Kisfaludy
elbeszélésében, mely egyébként teljesen más, mint a Fáyé.
Erősebben függ költőnk itt is, úgy mint vígjátékaiban
KoTZEBUE-tól. Elbeszélésének hőse szoros rokonságban áll
Junker Hans von Birkennel, Kotzebue Der Landjunker
zum
erstenmal in der Residenz ez. vígjátékának főhősével.
Junker Hans von Birken falujából Plumpersdorfból Berlinbe
érkezik, hogy világot lásson és feleséget keressen. A városiak
rövidesen észreveszik tapasztalatlanságát és csakhamar több
kisebb-nagyobb szélhámos keríti hálójába hízelgésével, nagy
ságos úrázással. Közben egyik kalandból a másikba esik, színházi
botrányt csinál (mint Jónás), lovagias ügye akad egy hadnagygyal (mint Jónásnak). Végre menyasszonyát keresi fel,
de azt a hadnagy már elhalászta előle (mint Lépfalvy a Jónás
imádottját), végül a szegény, de derék leányt, Tinchent, veszi el,
míg a hadnagy megkapja a neki szánt gazdag Amaliet. (Tehát
ugyanaz a megoldás, mint Kisfaludynál, a hol Jónás feleségül
veszi a szegény Rózát, míg Lépfalvy Jónás első ideálját, a
gazdag Lollit, viszi haza.) A bonyodalom még abban is meg
egyezik, hogy az a szegény leány, a ki végül a komikus hős
feleségévé lesz, az eredetileg feleségnek kiszemelt gazdag leány
házánál lakik. Az átvétel módjának bemutatására álljon itt
néhány sornyi párhuzam.
Der Landjunker III. felv. 3. jel.
Lohnlakei. Ich führe sie aus der
Oper in den Klub . . .
Junker Hans. H a l t ! halt ! dass
wir nicht ausser Athem kommen.
Für's Erste will ich heute Abend
in die Komödie gehen.
Lohnl. Befehlen Ew. Gnaden
eine Loge oder einen gesperrten Sitz.
J. Hans. Gesperrt ? Wie kann
ich denn hinein ?
Lohnt. Er wird aufgemacht.
Da versammeln sich die Kenner,
die Kunstrichter.
/ . Hans. Lirum larum, ich habe
in meinem Leben noch keine Ko
mödie gesehen . . . Lieber will ich
in einer Loge sitzen.
Lohnt. Werde sogleich ein Billet
holen.

Tollagi :
A fogadóbeli inas belép . . .
»Az inas elmondá: hogy szorá
szedném egy híres altista s ma
fogja épen magát produkálni. Gon
dolhatod : mint vágytam őt nyil
ván is hallani . . . Az inas- zártszékkel kínál: mit használ a szék,
ha be van zárva ? mondám, inkább
innen vigyünk széket. Erre viszonzá: csak bizza reá, ő szerzend úri helyet«, (t. i. a páholyt,
a melyben a botrányt történik).
»Ment s nemsokára hozott czédulát.«
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Tollagi Jónásnak összefüggését Zajtay István urammal
érezték a mi íróink és olvasóink is már akkor, mikor Gaál
darabja még nem frissítette fel iránta az érdeklődést. Ez a körül
mény érdekesen bizonyítja, hogy Gvadányi műve Gaál bohózata
nélkül is elevenen megmaradt a magyar köztudatban. Mikor
a Regélő 1835. évfolyamában Kisfaludy Tollagijának egy után
zata jelenik meg Pipárdi Nótárius Pesten czímen NYiLFi-től, fel
újítja a kapcsolatot nevezetes ősével. »Én, alföldi születésű,
— kezdi — *s a' híres peleskei nótáriusnak sors rendelésekínt fel
földi collegája, ugyan ezen jeles hazafi indító okaitól űzetve, Buda
pestre, ú. m. hazám legmíveltebb városaiba indultam.« Pipárdi
nem az a kedélyes magyar, mint Tollagi, sem az a lelkes hazafi,
a kit Zajtayban ismerünk, hanem humorosnak lenni akaró, de
alapjában kesernyés, bosszús ember. Mindenütt s mindenben
csak a rossz oldalt látja. Megcsalják, póruljár, de ez nem mulat
ságos, hanem boszantó az olvasóra nézve is. Valószínű, hogy
Nyilfi új nótáriusa is hozzájárult ahhoz, hogy Gaál József meg
írja a nótárius történetének legkedvesebb feldolgozását.
*

*

*

Azok a máig élő, kiapadhatatlan adomák, melyek a peleskei
nótáriushoz fűződnek, az állandó foglalkozás Zajtay uram
alakjával, mutatják, mennyi eleven erő lakhatik egy irodalmi
alakban. A magyarság a maga sajátosságainak oly fokozott
típusát látja benne, hogy szinte élő alaknak tekinti s újabb
olyan élményeket fűz hozzá, melyek kevésbbé erős egyéniségek
kel estek meg. Szinte proteusi változatossággal alkalmazkodik
Zajtay uram alakja a korhoz, hogy annak jellemző hibáit ki
emelje, karrikatúráig túlozza. Mégis mindvégig ugyanaz maradt,
s a magyar nép a mai napig élvezettel várja az ő, szinte symbolikus képviselőjének állásfoglalását a jelenkorhoz is.
GRAGGER RÓBERT.

