
 
Ki gyalog, ki hintón 

 
 
A Prohászka Ottokár (1858-1927) évforduló kapcsán többször is elhangzott a 
puritán életvitelű, hatalmas tudású székesfehérvári püspökről, hogy mikor 
székét 1906. január 21-én elfoglalta, a vasútállomásról gyalog sétált be a 
város centrumában fekvő püspöki palotába. Eljárásával igencsak meglepte a 
fényes járművekkel rá várakozó megyei és városi, világi és egyházi 
méltóságokat. Az új püspök nem díszhintón kívánt bevonulni székhelyére. 
Jóllehet az akkori közvélekedés szerint ez neki járt! 
A XVIII-XIX. században még inkább így gondolták. 
 
Hock János (1859-1936) egyházi író, szónok, majd politikus 1890-ben A 
magyar főpapság című művében egy remek anekdotát mesélt el arról, hogy mi 
illette a XVIII. század végének – a frizuratornyok és lengő copfok korának – 
főpapját. A történet főszereplője nyilván a nagy bölcsességű és befolyású gróf 
Batthyány József (1727-1799), ki 1759-től erdélyi püspök, 1760-tól kalocsai, 
majd 1776-tól esztergomi érsek volt. Hock előadása szerint: „Midőn Batthyány 
gróf hatlovas hintón hajtatott át a budapesti hídon, egy rajongó kedélyű ifjú – 
aki később a vérpadon halt meg – merészen odakiáltotta a hintóban ülő 
püspöknek: - A mi üdvözítőnk és az ő apostolai mezítláb és gyalog jártak, nem 
pedig hat fogatos hintókban! – Édes fiam – válaszolt szelíden a püspök – 
Jézus Krisztus csak egy szegény ács gyermeke volt, de én egy magyar 
mágnásnak vagyok ám a fia.” 
 
Az apa vagyoni helyzete, a közlekedési eszköz és a magatartás 
megválasztása egy további anekdotának is meghatározó eleme. Ennek helyi 
kötődése is van, hiszen úgy a szereplői, mint a mesélői székesfehérváriak, 
illetőleg környékbeliek voltak. A nekem többször elmondott anekdota 
megértéséhez nem árt némi bevezető. 
A megyeszékhely mellett fekvő Csala pusztát Kégl György 1873-ban vásárolta 
meg. A birtok gazdálkodását fellendítette, a csalai völgyben csinos kastélyt is 
emeltetett. A vármegye történetírója, Károly János a nagybirtokos Kégl 
Györgyöt nemes lelkületű és jó kedélyű személynek írta le, kinek Körmendy 
Máriával kötött házasságából négy lány és két fiú született. Az elsőszülött, 
Pista felnőttként a társasági élet középpontjában állt. Külföldi útjairól, hazai 
ténykedéseiről mindig tudósítottak a helyi lapok. A korabeli híradások szerint 
Kégl Pista meglehetősen nagylábon élt. 
 
Az anekdota szerint egy alkalommal a gazdag Kégl György fiákerrel vitette 
magát Fehérváron. Megérkezve a kívánt helyre, megkérdezte a szállítás díját, 
majd fizetett. A fiákeres elvette a pénzt, megnézte, aztán elcsodálkozott. Kégl 
György kérdésére megjegyezte: - Nagyságos uram! Kégl Pista ezért az útért 
nekem sokkal több borravalót szokott adni. Az emlegetett fiatalúr apja nem 



 2 

maradt adós a válasszal: - Persze! Mert tudja, Kégl Pista apja egy gazdag 
ember. De az én apám egy szegény ember volt! Ezért adtam ennyit. 
 
A frappáns válasz némi túlzást tartalmazott, hiszen a Kégl család legalább a 
XVII. századtól nemességgel rendelkezett, és egyre gazdagodott. Az igen 
módos Kégl György már több nagylelkű adományt tehetett, melyek közül 
kiemelkedik a Szent György közkórház megépítéséhez 1901-ben nyújtott 
100.000 forintos támogatása. 
 
A Kégl Györgyről szóló anekdota csattanója éppen ellentétes a Batthyány 
érsekről szólóéval. Azt sem zárhatjuk ki, hogy a csalai birtokost említő rövid, 
szellemes mondást tartalmazó történet egy vándortéma helyi megjelenítése – 
természetesen aktuális nevekkel, körülményekkel. Ez ugyanis jellemzője az 
anekdotáknak, melyek nem ismertek sem időbeli, sem térbeli határt, 
nemzetek, országok közt is cserélődtek. 
 
Mivel püspökről, földbirtokosról, hintóról, fiákerről már esett szó, nem 
maradhat ki a sorból a parasztság és a lovas kocsi sem. A szélesebb körben 
elterjedt, tréfás történetet Pécsen hallottam, az 1970-es évek első felében. 
 
Még a háború előtti paraszti világban büszkén hajtotta szépen 
felszerszámozott lovait a falusi legény, Pista. A dűlőúton haladva utolérte a 
szemrevaló helybeli lányt, Julcsát, aki vállán a kapával a határba igyekezett 
dolgozni. Mivel a legénynek nagyon tetszett a lány, rögvest odaszólt neki, 
hívta az ülésre, maga mellé: – Gyere Julcsa! Szállj föl ide mellém a kocsira! 
A lány azonban megfelelt: - Nem ülök föl, mert még megcsókol! A legény 
azonban mindenáron az oldalán akarta tudni Julcsát, így ígéretet is tett: - 
Szállj föl csak, nem foglak megcsókolni! Több se kellett a cserfes lánynak, 
azonnal visszavágott: - Hát akkor meg minek üljek föl maga mellé?! 
 
A népi epika ezen apró alkotásait akkor szokták előadni, mikor valaki – pláne a 
lány, az asszony – minden változatra talál kibúvót, kifogást. Ráadásul 
szellemes választ ad, az okokra oda-vissza hivatkozik. Az ilyen típusú 
megtörtént, vagy félig-meddig kitalált esetek a legutóbbi időkben is a 
népköltészet, a szóbeli hagyomány kedvelt darabjai maradtak. 
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