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Nagyszerű idők, vicces történetek

Petőfit Bem apó annyira sze-
rette, hogy a „fiának”, ez 
pedig őt „apámnak” nevez-

te. Az öreg egy fekete szőrű, lus-
ta, vén paripát ajándékozott a 
költőnek Nagyszebenben. Nyil-
ván azért ajándékozta meg ilyen 
vén csatalóval, hogy el ne ragad-
ja vagy le ne vesse kedvenc köl-
tőjét. Amikor Bem apó Lugos 
alatt hadi szemlét tartott, vág-
tatva jött ki a városból törzskará-
val. Kíséretében volt Petőfi Sán-
dor is az ő lusta paripáján, amely 
azonban – a többitől kedvet kap-
va – szintén vágtatott.

Bem apó csodálkozva látta, 
hogy egyszerre milyen fürge 
lett az öreg csataló. Mosolyog-
va fordult Petőfihez, és franciá-
ul így szólt:
– Látszik, hogy költőt visz, Pega-
zus lett belőle!

Orosz süveg Kossuthnak

Komárom alatt a június 21-i csa-
tában vagy ötven oroszt fogtak 
el a honvédek, s Görgei elé kí-
sérték, aki főleg azért jött oda, 
hogy meggyőződjék az orosz be-
törés igaz voltáról. Mikor aztán 
felálltak előtte a fogoly oroszok, 
az egyiknek a fejéről levette a 
medvebőrös süveget, és honvéd-
csákót nyomott a helyébe. Az-
tán az orosz süveget bepakol-

tatta, s futárral elküldte Kossuth 
Lajosnak.
– Jelentem a kormányzó úrnak 
– szólt a megérkezett futár –, 
hogy ilyen süveg alatt sok ezer 
főt láttunk.
– Rövidítsék meg egy fejjel őket! - 
ajánlotta neki a kormányzó.

Ó, hogy még éjjel sem tudnak 
nyugodni! 

Egy Kossuth-huszárcsapat éjfél 
után érkezett Torda városába, s 
jelentkezni akart báró Kemény 
Farkas őrnagynál. A kapu zárva 
volt, de a huszár könnyen felta-
lálta magát. Megkocogtatták az 
őrnagy ablakát. Nagy sokára ki-
nyílt, és hálóköntösben egy ál-
mos fej kandikált ki rajta.
– Mit akarnak? – szólt rá mérge-
sen a huszárokra.
– Jelentjük alássan, őrnagy úr, 
megérkeztünk.
– Ó, hogy még éjjel sem hagynak 
nyugodni – kesergett a báró.
– Nem bizony, őrnagy úr – fe-
lelte egy Csató nevű víg huszár 
–, mert katonák vagyunk. A bá-
ró nem szólt, csak nagy mérge-
sen becsapta az ablakot az or-
ruk előtt.
– No, ez is jobb lett volna kis-
asszonynak, mint katonának! – 
morogták a huszárok. Hanem a 
kényelmes mágnásból csakha-

mar igazi csataoroszlán lett, s 
főleg neki köszönheti a nemzet, 
hogy Bem apó a piski-i hidat el-
foglalta. 

Nem kell az okosabb!

A vízaknai, szerencsétlen vé-
gű csatában, amelyben Petőfi is 
részt vett, a maroknyi honvéd-
sereg rendületlenül állta az öt-
ször nagyobb osztrák sereg tü-
zét. Báró Puchner többször lőtá-
volba jött, s a tüzérek le akarták 
lőni. Ezt azonban Bem apó meg-
tiltotta nekik.
– Ne lőjetek rá – mondta –, mert 
helyette majd okosabbat kül-
denek, akivel aztán nem lehet 
olyan könnyen elbánni!

Az ellenség nem tudja!

– Mi jut eszedbe? Töltetlen pus-
kával menni az ellenségnek? – 
mondá az egyik nemzetőr a má-
siknak a szabadságharcban.
– Csitt! Hisz az ellenség nem 
tudja!

Koccintsunk-e a sörrel?

Kevésbé ismert forradalmi tör-
ténetek után lássuk, miért van 
az, hogy „magyar ember sörrel 
nem koccint.” Ez a hagyomány 
is a szabadságharchoz kapcso-

lódik: a legenda szerint az aradi 
vértanúk kivégzésénél az osztrá-
kok sörrel ünnepeltek, koccintva 
győzelmükre, a magyar pedig ön-
tudatosan így tiltakozott a meg-
torlás ellen. A honvedelem.hu
portálon bukkantunk rá arra, va-
lójában mi is történt. A legenda 
valóságalapjára semmilyen bizo-
nyíték nincs. Egyetlen történeti 
forrásban sem bukkan fel a sör-
rel koccintók alakja. Katona Ta-
más történész szerint egyetlen 
olyan ábrázolás létezik, amelyen 
az osztrákok alkohollal ünneplik 
a győzelmüket, de akkor is kes-
keny pezsgőspohár van a kezük-
ben, nem söröskorsó. Hermann 
Tamás történész már a városi le-
genda eredetére is tud egy lehet-
séges választ: szerinte a tiltás ab-
ból az időből származhat, amikor 
tömegesen elterjedt a sörfogyasz-
tás hazánkban. Miután ez jelen-
tősen rontotta a borkereskedők 
üzleti tevékenységét, ők találhat-
ták ki a hazafias történetet, hogy 
egy kis ellenkampányt csinálja-

nak a söröknek. Miután sem a le-
genda keletkezésének időpont-
ját, sem az okát nem tudja sen-
ki a mai napig meghatározni, az 
mindmáig tartja magát. Beszél-
nek egy 150 éves „elévülési idő-
ről” is, amely után már szabad 
koccintani, ez 1999-ben járt le. 
Egyesek szerint a mítosznak ez 
a része éppen a sörforgalmazók-
hoz köthető, akik ezzel a gerilla-
marketinggel igyekeztek semle-
gesíteni a számukra bosszantó 
hagyományt.

Akár így, akár úgy, a „tiltás-
hoz” a mai napig is − főleg az 
idősebb generáció tagjai − tart-
ják magukat. Egy 2005-ös felmé-
rés szerint a magyarok 55 szá-
zaléka nem volt hajlandó sör-
rel koccintani, sőt, egy évvel ké-
sőbb létrejött a Sörrel Nem Koc-
cintunk Mozgalom is.

A címben feltett kérdésre te-
hát óvatos válaszunk az: koc-
cinthatunk, de csak mértékkel.
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Tragikus végkifejlete ellenére a 169 évvel ezelőtt kitört szabadságharc-

ban is megestek az utókort megmosolyogtató történetek. Íme egy cso-

korra való anekdota Farkas Emőd Az 1848–49-i szabadságharc anekdo-

takincse című könyvéből, amely először a Rózsa Kálmán és Neje Könyv-

kiadó és Könyvnyomda Rt. gondozásában jelent meg 1911-ben.

Kevés művész élhette meg azt az 
örömöt, hogy gyermekei az ő út-
ját folytassák. A száz éve elhunyt 
Ferenczy Károly, a nagybányai 
iskola híres festője ezt megérte: 
mindkét fia és lánya is nyomdo-
kaiba léptek.

A nagybányai művésztelep 
első nemzedékének kiemelke-
dő képviselője, Ferenczy Károly 
Bécsben született 1862. február 
8-án egy bánsági német család-
ban. A család akkor még a Freud 
nevet viselte, később magyarosí-
tották apjuk kezdeményezésére 
Ferenczyre. A kritikusok az imp-
resszionizmus legnagyobb ma-
gyar mesterének tartják, pedig 
kezdetben jogi és mezőgazdasá-
gi tanulmányokat folytatott. Csu-
pán 22 éves korában, 1884-ben 
kezdte el festészeti tanulmányait 
Rómában és Münchenben, majd 
két évig a párizsi Julian Akadé-
mia növendéke volt.

Életrajzában érdekes mozza-
nat, hogy Párizs után a soktornyú 
Duna-menti városkába, Szent-
endrére költözött. Itt élt négy 
évig, ám azt a korszakát önélet-
rajzában egyszerűen megtagad-
ta, alkotásaival kapcsolatban a 
„semmi” szót használva.

Első igényesebb műve a Kras-
só-Szörény megyei Gavosdián – 
ahova gazdálkodni vonult visz-
sza – készült 1885-ben Önarc-
kép címmel. (A Lugostól 14 ki-
lométerre délkeletre fekvő 
Gavosdia a múlt század elején a 
Krassókövesd nevet viselte, ro-
mánok, magyarok, svábok lak-

ták. 2002-ben már senki sem val-
lotta magát német anyanyelvű-
nek).

A nagybányai festőiskola

Művészetek iránti érdeklődése fo-
kozódott, 1896-ban csatlakozott 
a Nagybányára vonult festőcso-
porthoz (Hollósy Simon, Réti Ist-
ván, Thorma János, Csók István, 
Iványi-Grünwald Béla és mások), 
és ott hosszú időre le is telepedett. 
Természetrajongása szerencsé-
sen találkozott a nagybányaiak 

rajongásával. Stílusa ettől kezdve 
egyenletes ütemben fejlődött sa-
játosan egyénivé, amely ugyan-
akkor a nagybányai irányzatot is 
képviselte. Nagybányai éveinek 
kezdetén a panteista természet-
szemléletből kiindulva a megfi-
gyelt természeti motívumok és a 
művészi képzelet költői szinté-
zisére törekedett, monumentális 
bibliai kompozíciókat festett (Jó-
zsefet eladják testvérei, Ábrahám 
áldozata). Ő volt az a festő, „a leg-
nagyobb nagybányai” – ahogyan 
már pályatársai nevezték –, aki 

a legkövetkezetesebben gondolta 
végig a szabadtermészeti festés 
problémáit. Képein az impresszi-
onizmus színgazdagsága hagyott 
nyomot. Nagybánya szegénypa-
raszt- és bányászélete több kép 
festésére ihlette, amelyek között 
legigényesebb a Hazatérő favá-
gók című, több példányban alko-
tott kompozíció 1899-ből. Az egyik 
borús hangulatú, a másik nap-
sütéses. Ferenczy életművének 
egyik érdekessége, hogy sokszor 
ugyanazt a témát több változatban 
is megfestette.

1885. november 14-én Körmöc-
bányán feleségül vette távoli ro-
konát, Fialka Olgát, nemsoká-
ra megszületett első gyerme-
kük, Valér. Ikreik, Béni és Noé-
mi 1890-ben születtek. Mindhá-
rom Ferenczy-gyerek híres mű-
vész lett. Közülük talán Ferenczy 
Béni szobrászművész neve a leg-
ismertebb, ő készítette apja sír-
emlékét is a Kerepesi temetőben.

A kiváló pedagógus

1900-tól a napfény festése kötötte 
le érdeklődését, ezzel egyidejű-
leg az emberalak és arc kifejezé-
se vált lényegessé számára. 1903 
őszén magániskolát nyitott Bu-
dapesten. Ekkora már eljutott az 
impresszionizmus közelébe, de 
nem vált hirdetőjévé. Első gyűj-
teményes kiállításán a Nemze-
ti Szalonban nyolcvanhat képet 
vonultatott fel. Eközben családja 
a dalmáciai Lussin Grande szi-
getén élt. 1906-ban a Képzőmű-

vészeti Főiskolán az alakrajz és 
festés tanára volt. Ferenczy Kár-
oly kevés beszédű, zárkózott, ne-
hezen felengedő egyéniség volt, 
ami nem akadályozta meg ab-
ban, hogy a főiskola egyik legki-
válóbb pedagógusává váljék. Vég-
leg Budapestre költözött, s az ad-
dig szinte kizárólagosan szabad-
téri gyakorlatát műtermi festés-
sel cserélte fel.

Ferenczy Károly a 20. száza-
di magyar festészet egyik leg-
jelentősebb képviselője, a nagy-
bányai művésztelep iránymuta-
tó egyénisége volt. Műveit szin-
te beteges önkritikával vizsgál-
ta, egy időben rendszeresen át-
festette őket (előfordulnak más-
fél centis festékréteget magu-
kon hordó vásznai), később egy-
szerre több példányban, párhu-
zamosan dolgozott ugyanazon a 
témán, apró eltérésekkel, hogy 
módja legyen utólag a legmegfe-
lelőbb verziót kiválasztani. Elé-
gedetlenségének így is több műve 
áldozatul esett: megsemmisítet-
te őket, illetve gyakran szétszab-
dalta, így a ma ismert képei gyak-
ran korábbi, nagyobb kompozíci-
ók részletei.

1917-ben romló egészsége mi-
att lemondott a Nagybányai Fes-
tők Társaságának elnökségéről, 
március 18-án hunyt el. Nagy ha-
tással volt a magyar festészet to-
vábbi alakulására, fő művei a 
Magyar Nemzeti Galériában lát-
hatók.
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Az 1848-as forradalom elevenen él az emberek emlékezetében

Ferenczy Károly, a legnagyobb nagybányai

Önarckép. Első igényesebb műve a szörénységi Gavosdián készült




