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Egy tallérból kettőt ver, 
ezüst, arany, egyre megy, 
csak ráolvas egyszer egy 
bűvös varázsigévéi. 

Pörölye nehéz, de 
némán hulló. 
Lágy az üllő, 
de kitart egészbe. 

Sárga fémből tésztát gyúr, 
vigyázva keveri, óva kavarja, 
leves a teteje, zsiros az álja, 
mint a turó Íróstul. 

Zafirkővel körülrakja, 
fölös levét elfolyatja, 
aranytojás, szép kerek, 
a tarsolyt igy tölti meg. 

És milyen imákhoz ért?! 
Minap erre járt, 
s üszögből csinált 
gyűrűt és arany füzért. 

Puszta kézzel -vesz ki 
kemencéjéből lobogó lángot, 
tüzes fény füröszti 
őt és a sok arany szilánkot. 

...Sok csodája mkatt kapott 
nyolc évet és négy hónapot. 

P A P R I K A J A N C S I ' É S T Á R S A I 

(Vannak-e hagyományos magyar „Hiim«sz"-a5akok?) 

I r ta : H Á Y G Y U L A 

A szimbJáznak nem mindig volt az a szerepe, minit manapság a leg
több 'helyen, ahol a társadalom nagy kérdéseit elburkolja, agyonbeszéli. 
Az antilk görög drámairodalom azáltal érte el évezredek folyamán tul 
nem szárnyalt magaslatát, hogy éppen a társadalom, nagy, legnagyobb 
kérdéseit tárgyalta nyíltan, sőt az elképzelhető legnagyobb nyiltsággal 
ünnepélyes, monumentális formában. 

De a nagy társadalmi problémák, az antik világ alapjait illető kér
dések, amelyekből a nagy görög tragédiák és komédiák a témáikat vet
ték, nem töltötték be teljességgel a görög ember érdeklődési körét. Ma
radt még a nagy kérdéselken 'belül, azok perifériáján száz meg száz 
apró-cseprő napi probléma: kis küzdelmek, csekély horderejű viták és 
a társadalom bírálata muló viszonyok, pillanatnyi jelentőségű szemé
lyek, divatok, szokások, botrányok és más efélék fölött. Világos, hogy 
egy annyira eleven, legjobb korszakaiban az élettel annyira szoros kap-
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csőlátót fenntartó művészet, mint a színházé ezekből a vitákból, ebből a 
kritikából is kivette a maga részét. Csakhogy ez egészen más formá
ban, más eszközökkel és más külsőségek között folyt le, mint a nagy 
problémákat tükröző nagy színházi irodalom, nagy színházi művészet. 

Ném a kőből épült pompás amfiteátrum volt a hazája ennek a 
tiszavirág-életű művészetnek. Ahol a legsűrűbben nyüzsgött az ember
tömeg, vásártereken, a városok szélén, rosszhírű uccákban ácsolták ösz-
sze az antik Ezinház ismert formájához semmiben sem hasonló faállvá
nyukat ezek a színházak, ahol a színjátszás antik törvényeinek fittyet 
hányva, az antik dramaturgia szabályaival mit sem törődő szerzőik 
szkeccsezerű darabjait rögtönzésekkel zsúfolva, varieté számokkal tar
kítva, illetlen kosztümökben, trágárságoktól csöpögő, szójátékokkal teli 
nyelvezettel leginkább harsogó sikert — de esetleg éppoly hangos nem
tetszést — aratva, előadták. 

Ezt a különös szinpadművészietet a szinháztörténelem mimusz né
ven ismeri (a valóságban vidékek és korok szerint változva nagyon 
sokféle neve és nyilván ugyanannyi stilusváltozata is volt.) 

A mimulsz mindenben elütött a korabeli klasszikus színházi iroda
lomtól és művészettől. Színhely, idő és cselekmény egységének nyoma 
sem volt a mimuszhan, a kórust az antik drámairodalomnak ezt a 
fontos elemét — nem alkalmazta, az antik dramaturgia bölcs mérsék
letét a szereplő személyek számát illetőleg nem ismerte és annyi sze
mély felléptetését engedte meg magánok, amennyi éppen jólesett (per
sze nem mintha olyan nagy személyzete lett volna a mimusz színpad
nak, hanem mert a mellékszerepek játszói mindén skrupulus nélkül öl
tözködtek át minden pillanatban, ugy hogy akárhány szerepet játsza
nak, ahogy Zuboly szeretné a Szentipáf/iéji ápmlxm.j És végül: mig a 
nagy színházban nőnek nem volt szabad fellépnie és a női 
szerepekét is férfiak játszották, addig a mimusz színpadán ott ágál
tak, ugráltak a mimusz-szinészmők és mint aranyszájú Szent János egy
házatya dörgedelmes kritikájából láthatjuk (de amugyís gondolhatnék) 
nem éppen ők voltak a legszemérmetesebb tagjai a mimusz-társulátok
nak. 

Ennek a nagyon másodrendű színházi művészetnek az irodalomtör
téneti, színháztörténeti és politikai jelentősiége nagyobb, mint első pilla
natban gondolnók. 

* ! ' 
Tiszavirág-életű művészet a mimusz. Aligha lehetett akárha két

szer is ugyanazt a szöveget hallani a mimusz játszóiktól. Mivel a mi
musz éltető eleme az aktualitás és mivel a rögtönzésnek nincs benne ha
tára, hát a napi események, pletykák, a legújabb viccek szépen naponta 
belekerültek a szövegbe, ha beleillettek, ha pedig nem illettek bele — 
akkor is. 

De ez a tiszavirág-életű művészet egyben örökéletű művészet is. 
Ezt igy kell érteni: mivel a mimusz a napi élet visszatükrözője, ezért a 
napi élet típusait viszi a publikum) elé. A napi élet típusai közül azon-
ba n mindenkor kiemelkedtek bizonyos típusok, őstipusok, amelyek min
den népnél, a legkülönbözőbb korokban — néprajzi és korszerű változá
sokkal nagyjából azonosak. Mindenütt azok az alakok vonják maguk
ra, "a művész és a publikum figyelmét — és válnak folytonosan vissza
térő főalakokká —, amelyek különösen alkalmasak arra, hogy fellépé
sük élményeik, kalandjaik által a társadalom hibáit leleplezzék — az 
osztálytársadalom hibáit alulról nézve, plebejus szemmel nézve, kriti
zálják. 
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Hermann Reich, a imimusz legnevesebb kutatója, akinek már több, 
mint harminc évvel ezelőtt közzétett eredményei lényegükben ma is ér
vényesek, igy sorolja fel a görög mimusz főtipusait: „tolvajok, rabszol
gák, orvosok, matrózok, parasztok, balászok, pásztorok, vargák, taní
tók, katonák, vámszedők, kocsmárosok, keritők, vincellérek, rongyke
reskedőik, kötélverők, altisztek, küldöncök, templomszolgák, pékek, ki
kiáltók, kapitányok, polgárasszonyok, keritőnők, hetérák, bábák és fu-
rulyáslányok." 

A pSebejusi életnek ebből a tarka tömegéből azonban kiemelkednek 
egyes főtipusok: a szájhős katona, a magát ostobának tettető, de agya
fúrt szolga, a hiszékeny vidéki, az örökké felszarvazott férj, stb„ stb„ 
a világ vigjátékirodalmának mindenkor leghálásabb figurái, akik ha
gyományosan, a legkülönbözőbb korokban, a legkülönbözőbb nevek 
alatt és kosztümökben mindig visszatérnek és meghálálják az irőnak és 
művésznek, hogy foglalkozik velük. 

.Hermann Reich megrajzolta a legfontosabb mimusz alakok csa
ládfáját. Egyes főtipusok elterjedtsége korokon, országokon, világré
szeken át olyan meglepően nagy, hogy gondolni sem lehetett arra, hogy 
a tipus egyik válfaja a másikból minden esetben folytatólag, mintegy 
apáról-fiura szállva keletkezett, hanem ugy kell a dolgot látnunk, hogy 
a nép művészi teremtő-ösztöne itt is ott is megteremti ezeket a lénye
gükben azonos alakokat, mert mindenütt szüksége van rájuk a társada
lom hibái ellen való vidám küzdelemben. 

Reich családfája egyetlen egy magyar mimusz alakot jegyez fel : a 
PuprtJthjamcsit) (a Hatnswurst, a Kasperl, a Harjequm, a Petruska és 
ki tudja még hány különböző nemzetségű édestestvérét). Ezzel azon
ban a magyar mimusz alakok kérdése távolról sincs elintézve. 

Igaz, hogy a [Paprikajancsi az az alak, aki a magyar nép szemében 
ma is föltétlenül színpadra Való és a szinházhan — vagy a hököm szin-
jíSíhgn — ma is nélkülözhetetlennek bizonyul. De a mimusz alak ter

mészetihez tartozik, hogy nem marad mindig a színpadon, néha beván
dorol a könyvbe, az újságba, a pamfletba, a vicclapba — minden irodal
mi műfajba, ahova beengedik; r.émtely fontos válfaja nem is színpadon 
születik. í g y hát a magyar hagyományos mimusz alakokat is, ha egy
szer valaki alaposan, tudományosan kutatni fog utánuk fennek a cikk
nek ez természetesen rem feladata) leginkább más irodalmi műfajok
ban fogja megtalálni. Minden esetben vágyódik azonban a mimusz fi
gura a színpadra és az első kínálkozó alkalommal föl is tolakodik oda, 
ha máskép nem, hát prózaművek vagy költemények dramatizálása utján. 

Kövessük pár mimusz alak vándorlását, ha óriási ugrásokkal, 
nagy hézagokkal is, időn és téren át. 

A régi kinai színház egyik legnépszerűbb figurája a hazudósa kato
na volt. Miután a kinai színpad bizonyos állandó ceremóniák közé 
ágyazza, be a színjátszást, a mi szájhőisüinkntek is juttat ironikusan eey 
bizonyos különös megtiszteltetést: valahányszor fellép, mindig megjele
nik alul a szinped tövében egy színházi szolga és egy lámpással az ar
cába világit, hogy a publikum jobban lássa a dicső harckeresőt. — A 
római mimusz és a mimuszból táplálkozó komédia egyik legjelesebb 
alakja a mües glomosus, ugyancsak a hazudozó katona, — az olasz 
commedia déU'arte capitöno név alatt lépteti föl, szóval rangot kapott, 
vagy hazudott egyet macának nem nehéz megtalálni a családfa foly
tatását Németországban Münchausen báróban, Magyarországon Háry 

* 
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Jánosban, csak éppenhogy ez utóbbiak nem, mint szinpadi figurák szü
lettek. 

A régi India egy különös drámai műfajt művel: az árnyképszinhá-
zat. A z árnykép dramaturgiának egyik legkedveltebb alakja, a Vidusuká 
(annyi, mint: szitkozódó) volt. Vldusaka később lejött az árnykép vász
náról és az indiai színpad nélkülözhetetlen típusa lett. Főjellemvonása, 
hogy együgyűnelk teteti magát, de mindig talál rá módot, hogy vélemé
nyét alaposan megmondja. És mivel a verekedés minden idők mimu-
szainiaik j e l l e i E l z ő cselekmény-eleme, hát a Vídiie.aka sem marad meg a 
szitkozódásnál. A görögkori mimusz főalakja a Kopasz, majdnem 
teljesen azonos la Vidusakával —. Törökországban újból találko
zunk az árnyképszinházzal. Főalakja, Kwmgöc pompás, sokaldalu, szel
lemes, nemzeti változata a Vidusakának, illetőleg a Kopasznak. — Az 
uj görögöknél a Karagöcből Kjamgthipziez lesz és valóságos nemzeti hős
sé válik, mert a török elnyomók ellen küzd vidám eszközökkel, felülte
téssel, nem szcszerint értett kívánságok szószerinti teljesítésével, a ne
vetség gyilkos fegyverével. Említsük csak a legújabb sarját ennek a 
népes családnak: Hasek Svejkjét. És ne feledkezzünk meg egy közeli 
rokonról az oldalágon: IM&OS Mutyisról. 

A római mimusz állandó típusa volt a vidéki, aki Róma városában 
mulatságos viszontagságokba keveredik, nevetségessé válik, de a józan 
ész kritikájával mégis ő leplezi le a városi élet visszásságait. — Nem 
ismerünk rá a Péteskei Noíámts-ra? 

Amint ebből a néhány példából is láthatjuk, a mimusz alakok újra 
meg újra belekeverednek a magas színvonalú értékes irodalomba, azt 
gazdagítva, a költőnek hálás anyagot szolgáltatva realisztikus típusok 
alkotására. A legklasszikusabb példa erre Sir John Fallstiaff. Reich 
kimutatja, hogy a Windsori vig nőkben egyetlen vezető motívum sem 
fordul elő, amit Shakespeare ném hagyomány utján örökségképpen ka
pott és ami közvetve vagy közvetlenül nem ősrégi mimusz elemekre ve
zethető vissza. í g y bizonyul Shakespeare (nemcsak ez egy alkalommal) 
a népköltészet, mégpedig nemcsak az angol nép, hanem Európa számos 
népe költészetének méltó nagy örökösének, aki fönntartás nélkül bele
kapcsolódik a népi alkotás nagy egészséges vérkeringésébe és ezáltal 
marad örökké friss, örökké termékeny. Ugyanezt mondhatjuk kisebb-
nagyobb mértékben mindazokról a költőkről, akik tudva vagy tudtukon 
kívül mimusz elemeket dolgoztak fel, mimusz alakokat nemesitettek 
realisztikus irodalmi típusokká. 

A másik fontos tulajdonsága a mimusz alakoknak, amint már eb
ből a néhány példából is láthatjuk, hogy — amennyiben nem színpadon 
születtek, — hát törekszenek a színpadra. Valamennyi itt megemlített 
alakot legalább egyszer, de leginkább többször is dramatizálás utján 
színpadra vitték már. Hogy az igy keletkezett színdarabok mégsem let
tek mimusz darabok és nem fejtették ki azt a hatást egészen széles nép
rétegekre, amit a mimusz ki tud fejteni, annak mélyenfekvő társadal
mi és politikai okai vannak, olyan okok, amik egy eleven mimusz moz
galom keletkezését megakadályozzák, a mimusz színpadra alkalmas ala
kot a hivatalos színpad neki alkalmatlan korlátai közé szorítják. A mi-
miusz eleme a szabadság, ezért a mimusz. a maga speciális elnyomóira 
igen veszedelmes eszközeivel minden körülmények között a szabadság
ért harcol. Olyan korban, amikor a tőkés termelési rend egyoldalúsá
ga a nép művészi alkotóerejét annyira lecsökkenti, hogy egy ilyen szo
ciális népi műfaj kitermelésére nem futja már, másrészt meg a művé
szeket annyira elválasztja a néptől, hogy az a fönntartás nélküli be-
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kapcsolódás a népi alkotás vérkeringésébe, ami a mimusz életéhez ok
vetlenül szükséges, lehetetlenné válik, ilyen időkben nem keletkezhet 
mimusz mozgalom. í g y hát a mimusznak mindaddig nincs talaja, mig 
a lekötött rétegek cntudatosodása folyamán művészi teremtőerejüket 
is nem sikerült regenerálniuk és mig ennek a fejlődésnek a folyamán a 
művészek újból fel nem fedezték örök ifjúságuk titkát, a nép vérköré
be való bekapcsolódásukat. 

A mimusz alak nem elégszik meg és nem elégedhetik meg avval, 
ha egyszer egyetlen színdarabban viszik a színpadra. Újra meg újra, 
szériaszerűen akar fellépni, mint régi ismerős akar a publikum szeme 
elé kerülni, régi rokonszenveket vagy ellenszenveket érvényre juttatni. 
Csak igy van értelme az életnek, így válhat a társadalmi visszásságok 
állandó ellenőrévé. , , 

Ebből következik, hogy a mimusz alaknak nincs életrajza. Életé
nek egyik és másik epizódja között nincs logikus összefüggés. Gondol
junk csak korunk legnagyobb és alighanem minden idők egyik legjelen
tékenyebb mimusz alakjára: ChaH<fa Chaplinre. Ha valaki végignézte az 
összes Chaplin-filmeket, képes-e összeállítani a Charlie-figura, mint 
költött alak életrajzát? Nem, a viselt dolgai nem illeszthetők össze 
folyamatos biográfiává. Sir John Falstaff csak három darabban fordul 
elő, de élményei mégsem hozhatók időrendileg és földrajzilag maradék 
nélkül egy biográfiai fedél alá. A mimusz alakkal nem eshet olyasmi, 
ami bármi más történést a jövőre kizárna. Cselekedeteinek csak a maga 
tipikus egyéni jelleme szab korlátot és annak viszonya a társadalmi ál
lapotokhoz. Ha például a mimusz alaknak szerelmes a természete, mi 
sem, gátolhatja abban, hogy minden darabban újra meg újra belesze
ressen abba a lányba, akit már iksszer szeretett és feleségül vett, vagy 
éppen nem vett. 

A mimusz figura még a saját halálát is túléli. Cbarlie az egyik egy
felvonásos filmje Végén a vizbe /fullad, de nemi hiszem, hogy egyetlen néző 
is arra a gondolatra jött volna, hogy nem lesz már több Chaplin-film, mert 
hisz a főszerep befejeződött. Viszont Rómeó és Júlia halála után egyet
len épeszű néző sem kérdezheti, hogy vájjon lesz-e még egy további da
rab Rómeóról és Júliáról. Ez a minden akadályt legyőző szériaszerűség 
egyik vezérelve és Íratlan törvénye a mimusznak . 

A népszerű társadalomkritika alkotta és szériaszerű epizódokban 
megjelenő alakckbak a magyar irodalomban nem csekély a száma. De 
mivel mimusz színpad az emiitett okokból nincs, hát másutt húzódnak 
meg. Gondoljunk csak a Borsszem- Jdsnkó állandó alakjaira, Tőljás 
ZMf%Vire, Sejfénsteinetf SalVm^mca, Bukpvtyy Abstteptcwszra, báró Wew-
ixshcffyire, Kotíik Zirgfabéfyióra. és számos társukra; gondoljunk Göre 
Gábor pompás figurájára meg a környezetére, Durbints sógorra, Kátsa 
cigányra, a pesti úrra és a többiekre. Mindezek — éppúgy, mint az 
előbb emiitett nem szériaszerűen megjelent, de karakterüknél fogva 
ilyen megjelenésre alkalmas alakok (Háry János, Péleskei nótárms, Lu-
dPs Matyi, stb., stb.) — bármely pillanatban el tudnak foglalni helyü
ket népszerű könnyűkezű, gyilkosan nevettető kis szinpadokon. 

Bizonyos mértékig itt-ott fel is ütötték a fejüket hasonló alakok a 
magyar kabarészinpadon. í g y vagy busz év előtt a Gábor Andor Pufija, 
meg a Na&y Endre egyes állandó alakjai (Salamon^Szenes), de ezek
nek hiányzott a rniéregfoguk, ami nélkül pedig nem/ mimusz a mimusz. 
(Hasonlóképpen az utolsó években nagy népszerűségre került HOcsek 
és Sajó. A szerk.) 

* 
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A mimusz természeténél fogva közéleti (politikai) művészet. Olyan 
korokban, amikor a hivatalos nagy színpad maga is közéleti szószék 
volt (pl. az antik Görögországban) a nümusz hatáskörébe az apró-csep
rő problémák, a politikai és társadalmi élet csirkepörei jutottak. Szá
mos más korban azonban a nagy színpad nem tekinti feladatának, hogy 
a nagy politikai kérdéseket tisztázza, inkább, hogy összezavarja vagy 
legalábbis mellőzze. Ilyen időkben aztán a mimusz jelentősége mint 
egyetlen közéleti harcos színpadi formáé nagyon emelkedik. í gy pl. a 
keresztényüldözések idején a régi Rómában^ 

Fel van jegyezve, hogy a kereszténység egyik vértanuja Szent Ge-
néziusz, amíg élt színész volt, mégpedig nem valami finom színházban, 
hanem a mimusznál. A közönség nagyon szerette, különösen egy képes
sége miatt, t. i., hogy nagyon hiven tudta a nyavalyatörőst utánozni. 
Ezért aztán időszámításunk 303. évében bekövetkezett erőszakos halála 
és az arra következő szenttéavatása óta a nyavalyatörés csodaszerű 
gyógyítását várják tőle a hívek. Ez a színész titokban keresztény volt, 
tagja az ősi keresztények illegális szervezetének, készen arra, hogy 
meggyőződését ha kell, mártírhalállal tanúsítsa. A z alkalom nem ma
radt el. A társulat egyszer Diocletianus császár jelenlétében léphetett 
fel egy a keresztényeket gúnyoló darabban. Áím Genéziusz, a színész, a 
nyavalyatörős nagysikerű ábrázolója, a darabban, amelyben a keresz
tényt játszotta, a nevetséget eltűrte és parodizált ceremóniákkal ke-
íesztrefeszitésre Ítéltetett, egyszerre térdrevetette magát és kinyilat
koztatta, hogy ő valódi keresztény, mire a császár valódi keresztrefe-
szitésre Ítélte, amit azon nyomban a színpadon végrehajtottak. Tetté
nek bizonyára nagy volt a tömeghatása, arra vall szenttévatása és hogy 
a történetét rögtön följegyezték. 

A francia vásári komédiásokról, mint politikai harcos truppokról, 
küzdelmükről, üldöztetéseikről, találékonyságukról bőséges adataink 
vannak. 

Karaghioziszról, mint a görög nemzeti szabadság harcosáról már 
szólottunk. A példáknak, amelyekben a mimusz közéleti állásfoglalása 
egyértelműen megállapítható se szeri se száma, hát még azoknak ahol 
a közéleti tendencia ugyan megvolt, de ma már nem ismerhető fel. 

Biztosra vehetjük, hogy a népek mostani általános küzdelme folya
mán, amit különböző országokban, különböző viszonyok közt, különböző 
eszközökkel társadalmi és nemzeti céljaikért folytatnak, itt is ott is új
ra meg fognak születni bizonyos olyan formái a közéleti színházművé
szetnek, amelyek a mimusz gyűjtőfogalma alá tartoznak. Biztos, hogy 
annak a számos változatban és más és más nevek alatt megjelenő köny-
nyű, mozgékony színházi irodalomnak és színművészetnek, amelyekről 
mimusz néven ir a szakirodalom, leghasznosabb tulajdonságai egy uj 
népszerű harcos könnyű-művészetben vissza fognak térni. 

A magyar népnek kétségtelenül nagy az érdeklődése a színházi 
teljesítmények iránt. Újra meg újra keletkeznek, különösen a városi 
dolgozók körében, kisebb-nagyobb színjátszó truppok, De ezek — leg
alábbis a legutóbbi időkig nem is tettek kísérletet annak a jelenté
keny örökségnek, amelyről itt csak azt mondtuk meg, hogy körülbe
lül hol kell keresni, az értékesítésére. [Szavaló és mozgás kórusaikban 
túlságosan a német minta után mentek és nem vették észre, hogy ez a 
sűrűvérű, extézisos, handabandázó stilus Németországban nem a mély
réteg valódi stílusa, hanem, egy mondvacsinált kispolgári kotyvalék, 
ami éppen a valódi népi, kisszinpadi művészet keletkezését akadályozta. 

Be kell látnunk, hogy egy jól megpaprikázott, ügyesen szőtt cse-
lekményű szkeccs (a cselekmény szövéséhez a világ minden hagyomá-
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nyos vígjátéki cselekiményeleme rendelkezésre ál l ) mondjuk Göre Gá
borról és a Kátsa cigányról vagy Háry Jánosról, vagy Ludas Matyiről 
(de persze uj, aktuális viselt dolgokkal) többet használ, mint la leg-
zengzetesebb szavalókórus minden másodkézből vett mozgásművészeté
vel. 

F O D O R J Ó Z S E F : V E R S E K 

NEM LESZ JÓ! 

Ebből nem lesz jó-elégség 
A számodra, hidd nekem. 

De lelkem, fáradva, nem tép 
Több zokszót; vak, balga népség, 

Csináld hát: de nélkülem! 

Mi jön, mint vad idegenség, 
Miérd már\, bús, gúnyos szemem.. 

Sípjuk, játék mellé, fessék, 
Hév, erény, gaz, kötelesség i — 

De enyém az életem! 

„VILÁGVÁLSÁG" 

öreg erdőn elheverve, 
Vad napoknak ijedelme, 
Nagy gazoknak gerjedelme 

Nyargal át a fejemen. 
Nyüzsg B, tudjuk semmi elve, 
Kotylik X úr kofa nyelve, 
Z, bitangok fejedelme, 

Kapa-kasza-fáj elem. 
Kupak ötlet, sörös elme, 
Kujon ujjak kártyaverme, 
Cinkos buták baj-szerelme: 

A világtörténelem! 

KIKNÉL CSAK A VAS DÖNT 

„Tedd a te szablyádat helyére, 
mert valakik; fegyvert fognak, 
fegyverrel kell veszniek". 

(Máté 29-52.> 

Csak fúdd fel magad jól, te törpe, 
mint régi mese béka dögje, 
míg népet éhbeszíni fogsz 
És a vastól álig szuszogsz! 


