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K I R Á L Y O K PÁRTFOGOLTJA. 

Gábor a levelényi plébános kurtanyakú, kövér ember 
volt. Ezon lustaságra hajlandó testalkat daczára naponta 
korán kelt, a reggeli előtt hosszú sétát tett a plébániához 
tartozó tágas kertben, de legtöbbször a faluban. Szívesen 

időzött a kerekes-kútnál, élénk kedvteléssel szemlélgetve a vízért jövő 
leánysereget s a beszédesebb menyecskék festői csoportját. Aztán elbal-
lagott a kántorhoz, meghitt barátjához, akit mindig ébren talált: meg-
kináltatta magát egy pohárka ágyas-pálinkával, átadta a torony kulcsát 
a sekrestyésnek (templomszolga, harangozó egy személyben), a mi 
annyit jelentett, hogy misére elsőt lehet harangozni; — és mindezen 
tiszteletre méltó szokás záradékául megsimogatta a kántor alig tizen-
három éves Esztike lányának formás ábrázatát, selyempuhaságú hullá-
mos fürtéit. 

Tíz esztendeje lelkészkedik Levelényen, a melynek lakói kivétel 
nélkül szegény telepítvényesek. Az alföld különböző részéből, nagyobb 
uradalmakból, hol keserves az élet, elpusztult telepítvényes kertészsé-
gekböl szállingóztak ide, a jobb sors, a szebb jövő reményében. A 
terület tulajdonosának jóvoltából, a részükre kimért hely legmagasabb 
dűlőjén községet alkottak rövid félév alatt. Mindenik családfő kapott 
az építéshez elegendő anyagot, sőt pénzbeli segélyt is ; vagyis : a ki a 
településsel járó kötelezettségeknek magát alávetette, az új otthon 
alkotásához szükséges támogatásban részesült. 

A községházat, az iskolát, a paplakot a földbirtok tulajdonosa 
Levelényi Menyhért építtette a saját költségén. A ki falut alkot, ennyi 
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áldozat alól magát ki nem vonhatja. A csinos templom csak tavaly 
épült közadakozásból, állami és fejedelmi segélylyel. A falu közepén 
büszkélkedik, fasoros út vezet hozzá. A kántor lakása a torony északi 
irányában van; zsindelyes épület, magas ablakával a tér köfeszületére 
néz. A plébános reggelenként csak azt szemléli, hogy félre van-e húzva 
az ablak hófehér függönye ? Akkor nyugodtan kopogtatja meg az üve-
get s bekiáltja a „jó reggelt" barátságos hangon. 

A kántor rendesen a konyhaajtóban várja kedves vendégét. Gyön-
géd szivélyességgel üdvözlik egymást. Gyermekkori ismerősök, együtt 
jártak iskolába. Az a távolság, a mely egy jövedelmező plébánia tulaj-
donosát a szegény kántortól társadalmilag is oly szembeszökőn elkülö-
níti, a köztük való jó viszonyt nem lazította meg. Igaz és benső az, 
mint a fiatal kor játszi éveiben . . . 

Enyhe májusi regg van. A plébános szokottnál tovább időzött 
kertjében, a melynek gyümölcsfái javában virágoztak. Elszomorodva 
tapasztalta, hogy az éjjel a szeszélyesen változó tavaszi légáramlat 
ködöt hajtott ide, a melynek mérge — mint azt a sok fonnyadt hajtás 
mutatja — megölte az éltető nedvet s parányi hüvelyében niegfeketíté 
a gyümölcs csiráját. Veszteség, a mit lehetetlen bizonyos lehangoló érzés 
nélkül mérlegelni. Ezalatt szinte megfelejtkezett a szokásos látogatásról; 
de a harangozó, bedugva borzas fejét a kertajtón, a kötelező tisztelet-
adás nélkül harsányan felé kiáltott: 

— Főtisztelendő ur! az isten szerelmére, hol késik oly soká? 
A lelkiatya hirtelenében nem gondolhatott mást, mint hogy a misére 

harangozás kiszabott idejét szerencsésen elelmélkedte s a lelkiismeretes 
férfiú e szabálytalanságot tovább nem tűrheti. Oda nyújtotta a torony 
vaskos kulcsát. 

— Nem ezért jöttem, — mondá fúladozva. — Baj van a kántor 
úrnál. Ilyen borzasztó esetet hallani . . . 

A plébános nem ért rá a kérdezősködésre. Bámulatos fürgeséggel 
szökött ki a kertből s egy perez alatt tette meg a kántor lakásáig vivő 
utat. A harangozó kiszolgált baka létére nem birt vele lépést tartani. 

A templom-térnek ez az oldala eléggé népes volt már. Az első 
kisbíró, az éjjeli örök felügyelője, kivörösödött képpel magyarázott a 
kútról ide szaladt fehérnépnek, a harangozó lármájára kicsödült szom-
szédoknak. Duzzadt nyelvvel szidta éber közegeit. 

— Áristomot a gazembereknek, nem pedig községi kenyeret! 
Azért fizetjük őket, hogy a korcsmában virrasszanak, a rablók pedig 
barátságosan betörnek a békés hajlékba s meggyilkolják védtelen lakóit. 
A bekötözött utczaajtó, a deszkával beszegezett ablak, meg ez a nagy 
csöndesség, mást nem bizonyíthat. 
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A hallgatóságnak bizony a foga vaczogott ettől az alaposnak 
látszó magyarázattól. 

Ekkor ért oda a plébános. Az erős lihegéstöl s az ismeretlen 
veszedelem érzetétől nem birt szóhoz jutni. Jóságos arczán már akkor 
is megdöbbenés tükrözött, midőn a csoportot, meg az ablakra szögezett 
deszkadarabot megpillantotta. A hurokkal mesterségesen bekötött ajtó, 
a félfákon keresztbe fektetett támasztó rúd pedig leverő hatással 
volt reá. 

A jegyzőt, Reketye Pál urat, édes álmából zavarta föl a hiób 
hír, de Héder Janit, a községi botos-hadnagyot nem találták sehol. 
Éjfélig a nagy korcsmában dőzsölt, de mostanig nem ment haza. Meg-
érdemelné, hogy irigyelt állásából egyszerűen elcsapják. 

A plébános rövid habozás után elővette éles metsző-kését s az 
ügyes hurkot egy szeléssel átvágta, mire a rúd leesett, az ajtó pedig 
nyikorogva magától kitárult. Elsőnek lépett az udvarba, innét erősbödő 
szívdobogással a konyhába. A bátor kisbíró óvatosan a háta mögé 
húzódott, míg a kíváncsibb menyecskék az udvar felőli kis ablakon 
merészkedtek kukucskálni a szobába. Persze ijedtükben csak az üveg-
ről visszaverődő képmásukat látták . . . 

A szoba ajtaja nyitva volt. Az ágyak vetetlenek, minden szegényes 
bútordarab a helyén áll. A kis ablakon beszűrődő világosság nem mutat 
semmi borzalmast: botörésnek, rablásnak nincs nyoma ; a fali óra nyu-
godtan ketyeg, az almárjom tetején érintetlenek a csinos csészék, 
emlék-poharak, a kántor egyházi könyvei, a búcsúztatók színehagyott 
füzetei. De hát hová tűntek el a lakók: az a talpig becsületes higgadt 
gondolkozású ember, csodaszép leánykájával? Mi történhetett velők? 

Az asztal csíkos abroszán összehajtott félív papiros feküdt. A 
plébános mohón kapta föl s ugyanekkor szemébe ötlött a neve rajta. A 
kövér öreges betűkben kántor barátja kézírására ismert. Kezében van 
hát a rejtélyes esetnek a magyarázata; lázas izgatottsággal bontotta 
szét a levélalakra összecsukott lapot. A belső oldal egészen tele volt irva. 

A plébános szakgatott lélegzettel futotta végig a kuszált sorokat. 
Majd figyelmesen újra meg újra elolvasta, hogy talán jobban meghány-
hassa a szavak értelmét. Gömbölyű ábrázatán egyre erősbült a pir, — 
és ez mély fblindúlást jelentett nála. 

— Oh a kislelkü, elvakúlt, szerencsétlen ! — kiáltott föl szána-
lommal. Ezt kellett cselekednie ! 

A jegyző nagy garral tört útat magának a csődületen s a nagyobb 
biztonság okáért a szobában hirtelen körültekintve a plébános mellé 
osont. A nélkül, hogy szüksége lett volna rá, így mentegetőzött : 

— Ne vegye kérem rossz néven, hogy mint a község feje így 

i* 



Királyok párti'ogoltja. 4 

elmaradtam. Itt rossz szándékú egyének is lettek volna elrejtőzve. Én 
családos ember vagyok ! 

A pap nem figyelt rá. Zsebkendőjével törülgette a szemeit. 
— Öngyilkos lett, — rebegte fájdalommal. — Megölte ártatlan 

gyermekét! 
Erre aztán a jegyző szörnyen megilletődött. 
— Ostobaság. Azért ette meg a kenyere javát, hogy ilyenre 

vetemedjék ! 
— Ki ne itélné el ezért? Megöli magát, mert az uraság, vagyis 

az a jó lelkű tiszttartó ma fogja elárvereztetni haszonbéres földjét a 
tetemes bérhátralék miatt. Az építkezésre nyert kölcsönért pedig ezek 
a szúette bútorok kerülnek dobra. Megunta az életét, a mely teher rá 
nézve, a mióta hitestársát eltemette. Ezeket hozza föl borzasztó tette 
súlyos indokául. Vele kell pusztulnia az ártatlan gyermeknek is, mert 
nem akarja, hogy más nyűge, keze-lába legyen, serdülő korában érezze 
már a nyomort, íiz árvaság gyászát, szomorúságát. Iszonyú elhatározás, 
a mire csak egy elkeseredett, önmagával meghasonlott lélek lehet csak 
képes ! 

— Mért kötözte be az ajtót ? — szólt a jegyző fontoskodva. 
— Azt akarta, hogy hivatalos közeg lépjen először a házba. 
— Hogy a levél mindenesetre a plébános úr kezébe jusson. Mek-

kora elővigyázat! 
— Nem ilyen kishitünek ismertem én! Tudtam, hogy bajban van, 

sőt közbenjártam az érdekében, de bizony hiába fáradtam. Kifejtettem 
a mentségeit; hisz azok a mindenható urak jól tudják, hogy az egyes 
beltelekhez öt, tiz hold haszonbéres terület tartozik ; a kinek nem kel-
lett a kiosztott föld, hát az telket sem kapott. A kántorság jövedelme 
betevő falatra is kevés volt, a kis gazdálkodás pedig e föld silánysága, 
a kedvezőtlen évek miatt folytonos veszteséggel járt. De ők szigorúan 
ragaszkodnak a szerződés pontjaihoz. íme az első példa: mit érnek 
el vele ! 

— Szabad átfutnom azt az írást ? 
A plébános átnyújtotta a jegyzőnek, a ki azt összeránczolt hom-

lokkal betűzte végig. Pedig sehogy sem állott neki jól a komolyság. 
Ideges, inkább kapkodó mozdulatai, folytonos szemhunyorgatása a várt 
respektus helyett csöndes derültséget szoktak kelteni. 

— Utolsó névaláírása valóban úrias ! Olvashatlan ! Herke János . . . 
valóban ezt böngészem ki belőle. Milyen merész nianupropria ! Akár a 
török császáré. 

A plébános szánakozva mérte végig a község első emberét. 
— Megkímélhetne kopott élczeitöl. Legalább e pillanatban. 
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Emelt fővel hagyta el a szobát. Az udvar, a ház környéke tele 
volt néppel, kíváncsi, kérdezősködő csoportok fogták körül. Mindenki-
nek felelt valamit megilletődve, szomorúan. A férfiak sopánkodtak, saj-
nálkoztak ; az érzékeny szívű nénémasszonyok ezen feliil panaszt 
panaszra halmoztak s többen szemeiket törülgették. 

— Milyen szépen orgonált. Öröm volt hallgatni! 
— Nem volt párja a hangjának az egész környéken. 
— A tiszttartóné, az ispánné a mise után mindig megdicsérte. 
— Hát még azok a gyönyörű búcsúztatók. A fiam temetésénél az 

ötven krajczár taksáért tíz hosszú verset mondott. 
— Hogy énekelte a kalász-szedő szegény Rúth énekét! 
— Oda a jó kántor. Árvaságra jutott a templomunk ! De hát ha 

ö halni kivánt, miért ölte meg azt a csöpp teremtést. Talán legutóbb 
nem is volt az esze helyén. 

Egészséges megjegyzés. A plébános sem gondolhat mást. Több-
ször panaszkodott s nem lelkesült a vigasztaló szavakért; de a legki-
sebb jellel sem árulta el, hogy mily borzasztó eszme fészkel agyában 
és tarthatatlannak vélt helyzete mily rémes elhatározást érlel meg benne. 

— Főtisztelendő úr! — Hallatszott most a fasor felől élesen, 
szivrehatóan. 

A pap egész valójában, lelke mélyéig megrendül. Izzasztó forróság 
lepi el a fejét, homlokát: gyönge káprázatot vonva szemeire. Azért 
látja, hogy a holtnak hitt, megkönyezett leányka sikojtva fut hozzá, 
megragadja a kezét, csókjaival elborítja. De szavai érthetetlenek a 
fuldokló zokogástól. 

— Csakhogy életben vagy gyermekem ! Oh a jó istennek külö-
nös gondja van az ártatlanokra ! 

— Itt van az Esztike, épségben megkerült! — Hangzott az öröm-
teljes kiáltás mindenfelöl. Feléje tolultak. A plébános kénytelen volt 
védöleg fölemelni a karjait, nehogy elsodorják mellöle. 

— Honnét jössz, hol van az édes apád ? 
A leányka megrezzent ettől a bánatos kérdéstől. Fölemelte szőke-

fürtös fejét, könyben úszó búzavirág szemeivel a kérdezőre bámult. De 
szólni nem tudott. 

Korához képest meglepően ki volt fejlődve. Nyúlánk alakja hasonló 
a nemes csemetéhez, a mely első hajtásával sejteti szunnyadó erejét, 
jövendő szépségét. Rendkivül értelmes arczán szinte beszédes a bánat 
s feldúlt kedélye daczára a serdülő kor szendesége, bűbáj a, varázsa ott 
lebeg rajta. 

Sokáig kellett biztatni, a mig megszólalt. 
— Még sötét volt, mikor édes apám fölvert az álmomból. Rám 
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parancsolt, hogy tüstént öltözzem fel, mert a köröséri malomba kell 
mennünk. Engedelmeskedtem. Nem sokára kiléptünk az utczára. Ekkor 
már világosodott. Sokáig kötözgette a kilincset, de kérdezösködésemre 
sem árulta el, hogy azt miért cselokszi. Sokáig zörgött, babrált az 
ablaknál is. 

— Mogorva volt, haragos ? . . 
— Inkább nyájas, túlságos szelid. Megfogta a kezemet, úgy veze-

tett ki a faluból a Köröséi* felé vezető úton. Kipirosodott az ég alja; 
mindig közelebb jutottunk a vízhez. Eddig hallgatott, de most azt 
kérdezte: szeretem-e öt igazán V Szó helyett megcsókoltam a kezét. 
Erősen magához ölelt. 

— 11a igazán szeretsz, — mondta szigorúan •— akkor velem 
fogsz meghalni. 

Valóságos tolakodásban nyilvánult a hallgatóság kíváncsisága. A 
jó lelkiatya zavarba jönne, ha a fehérnép ezen veleszületett gyarlósá-
gát nem ismerné. 

— Ijedten szaladtam el tőle, — folytatta Esztike bátrabban. — 
De ö hizelgéssel visszaédesgetett magához. Most már féltem, remegtem. 
Miért akar meghalni az a jó apa V Miért haljak meg én, halálom kinek 
szerezne örömet ? Ugy-e senkinek! A közeli csárdából vidám muzsika-
szó, kurjongatás hallatszott. Ez egészen feldühösítette. Azután sokat 
beszélt a világ romlottságáról, szerencsétlenségről, szívtelen emberekről. 
Most már nem is mertem hozzá simulni. Az ér hídjához értünk. 

— Szegény kis leány, — sajnálkoztak a nénémasszonyok. 
— Egyszerre megragadta a karomat. Velem kell jönnöd, kiáltotta 

vadul. Anyád vár mindkettőnkre. En teli torokkal, halálra rémülve 
kiáltottam segítségért, mert apám' a híd szélére vonszolt. Láttam a 
kavargó habokat s kétségbeesve nyaláboltam át a híd alacsony korlát-
ját. Nem akarok meghalni. Sikojtottam egész erőmből. Nem vétettem 
senkinek : én élni akarok! 

— Borzasztó ember! — tört ki mindenfelöl a méltatlankodás. 
— Nem birt velem, vagy talán megsajnált: ellökött magától. Osz-

szeestem; de a másik pillanatban egy nagy csobbanás hallatszott. 
Behánytam a szemeimet, nem mertem föltekinteni. Fölfordult velem a 
vi lág: nem tudtam mi tevő legyek. Olyan voltam mint az eltaposott 
féreg, a mely csak vergődni tud még a maga erejéből. Talán most is 
ott zokognék, ha a Héder Jani bácsit 110111 vezérlik arra az én párt-
fogóim. 

— Pártfogóid? — kérdezte élénken a plébános. — Kicsodák azok? 
— Királyok ! Isten után a leghatalmasabbak. 
— Kikről beszélsz ? 
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— Mintha el is felejtette volna, — mondta Esztiko mosolyt 
fakasztó duzzogással. — Hát nem emlékszik: hogy a három szent 
király napján születtem ! Edes anyám mindig azzal biztatott, hogy 
egész életemen át szerencsés és boldog leszek : a három szent király 
bajtól, veszedelemtől megvéd, megoltalmaz. Itt van rá a példa. Jani 
bácsit az én pártfogóim hozták oda. 

Arcza kigyúlt, szemeiből szokatlan fény áradt. Olyan különö 
ogy gyermekleány szájából a vallásos hit és megnyugvás egyszerű, — 
mégis megkapó szavait hallani. 

A plébános meghatva hajolt le Esztikéhez. 
— Igazságot mondtál. Hát ne is ingassa meg hitedet az életben 

semmi. Mondjak egy másik példát ? A három szent király gondoskodá-
sának köszönheted azt is, hogy én téged, az elhagyott, szülötlen árvát 
magamhoz fogadlak, házamba viszlek. Eljösz velem ? 

S nem várva be a választ, kézen fogva vezette el Esztikét. Ekkor 
ért oda Hédor Jani, a kit egyszerre húszan is megrohantak bővebb 
magyarázatért, mert hiszen Esztike szavai csak növelék a kíváncsisá-
got. De ő nem figyelt senkire, mintha nem is hozzá beszélnének, 
hanem merőn a távozók után bámult, a míg a plébánia épület festett 
kapuja be nem zárult mögöttük. 

H. 

Az uradalmi ügyészség által délelőtti kilencz órára kitűzött árve-
réshez az egész uradalmi apparatus kivonult. A közös találkozási helyen, 
vagyis a községháza tágas udvarán Gerlai Gábor teljhatalmú tiszttartó 
jelont meg leghamarább, magával hozta Elek fiát, a ki gazdasági tanul-
mányainak félbeszakításával itthon praktizál. Hagyományos sárga kocsi-
ján megérkezett Kardos Dénes ispán is az Írnokkal; később előkullo-
gott a kisbíró, a dobos, legutoljára pedig Héder Jani, a levelényi had-
nagy. Csak azért nem hívják komiszárusnak, nehogy elbízza magát. 

Gerlai édeskés mosolylyal szorított kezet a jegyzővel. 
— Kellemetlen kötelesség, — mondta szárazan, mialatt fürkésző 

pillantással méregette környezetét. — De hát engedékenységről szó 
sem lehet ezután : szigorú eljárást követel az uradalom érdeke. 

— Mindenesetre, — bizonyította a jegyző sürü hajlongással. 
— A z uradalom előzékeny, több : kegyes volt a települők iránt. 

0 fedezte az alakulás költségeit, kieszközölte a községi, elöljárósági 
engedélyt, állásokat szervezett és azokat fényesen dotálja. Adott olcsó 
földöt, arányos telket, kölcsönt, százféle segítséget. Mindig méltányolta 
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a kezdet nehézségeit, a mikkel egy fiatal községnek megküzdenie kell. 
Elnéző a végletokig. Mindezek fejében pedig nem követel mást, mint 
hogy földjei haszonbérét pontosan megfizessék. A ki erre képtelon, az 
pusztuljon innét, adjon helyet az életrevalóbbnak. 

— A kántor épen ezt cselekedte. 
— Hallottam róla. Ide jövet csáklyás emberekkel találkoztam, a 

kiket a bíró küldött, hogy hulláját a vízből kihalászszák. A saját 
könnyelműsége vitte ennyire. Mire való egy kántornak tíz hold föld ? 
Érte volna be öttel. Mért épített magas, zsindelyes házat ? Nádfödoles 
kisebb hajlék is megfelelt volna az igényének. Haszonbért mind-
össze egyszer fizetett, akkor is pörrel kellett fenyegetni. Hagyatékára 
rá tesszük a kezünket, árverés útján fogjuk hasznosítani. 

— Csakhogy bajosan akad itt vevője annak a hagyatéknak, — 
vágta oda nyersen Héder Jani. 

Miféle vakmerő megjegyzés ez ? A tiszttartó nyakig elvörösö-
dött tőle. 

— Ki tanított az ilyen jövendölésre? 
— A magunk panasza, keserűsége. 
Kardos ispán keményen oldalba lökte a vakmerő feleselöt, mint 

egy figyelmeztetésül: hogy a ki az uradalom által létesített zsíros hiva-
tal előnyeit élvezi, ilyen merész húrokat ne merjen pengetni. Csakhogy 
Héder Jani hetyke, tüzesvérü legény ; tartása, beszéde bátor önérzetre 
mutat. A mi szivén, az a nyelvén is, ha mindjárt beleszakad is a nyaka. 

— Milyen irigylésre méltó a levelényi ember sorsa ! Rátukmálták 
a szikes, gyékénytermö földöt: túrd bolond az orroddal, ha csak a vető-
magot megkapod belőle. Adtak neki rothadt épületfát drága pénzért; 
kölcsönt húszas kamatra: fizesd vissza mielőbb, különben az a kis 
verejtékkel szerzett egyet-másod bánja meg. Aztán milyen jólelkűek! 
Nem adnak idöhaladékot. Fizess, de mindjárt, különben ha ma még 
volt betevő falatod, holnap családoddal, koldustarisznyával világgá 
mehetsz ! Halálba kergetik a kántort, azt a derék, becsületes embert, 
és azt sem várják : hogy holttestét kifogják a vízből, eltemessék illő 
szertartással, — hanem elkótya-vetyélik mindenét, árvája feje fölül a 
födelet. Boldog levelényiek! . . . 

Az ispán, meg édes kenyeres pajtása, a jegyző elszörnyüködve 
tokintgettek egymásra. Miféle háborgó indulat csavarta ki Héder Jani-
ból ezt a keserű igazságot? A tiszttartó nyugodtságot szinlolt: de mint 
a szárazra vetett ponty kapkodott a levegő után. 

— Paraszt kölyök, — mormogta sötét pillantással. — Majd meg-
rágod még a szavaidat. 

A jeles karavánnak három kocsi állott rendelkezésére. A jegyző 
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az elöfogatos csézáján foglalt helyet. A kisbírót, a dobost a kocsis mellé 
erőszakolta. Hosszú czihelődés után elindultak. 

Janival serxki sem törődött. Ott hagyták szó nélkül, egyedül. A 
tiszttartó tüntető megvetéssel fordult el tőle: ki merné őt ezután már 
észrevenni ? Talán jobb, hogy így történt. Nyugodtan várja a követ-
kezményeket. Szemébe vághatta hát végre annak a hatalmas embernek 
a község panaszát, sérelmét. Százak nevében szólt merész nyíltsággal, 
kíméletlenül. 

Veszítse bár el azt a nagyhivatalt: bizonyára nem kerül a tem-
plom elébe. Apja tavaly meghalt, épen a tájban, hogy őt a katonaság-
tól elbocsájtották; tisztességes hajlékot, jószágot, öt hold árendás földet 
kapott örökségül. Munkája, szorgalma után mindig boldogulhat. Nem 
tarthat semmitől, ha az uradalommal szemben elvállalt, illetőleg rá 
háramló kötelezettségnek pontosan megfelel. 

Hasznosabb foglalkozás hiányában benézett az árendáshoz néhány 
korty italra. Kegyetlen rossz biz az, megrázkódik tőle a szervezet, de 
hát utóvégre a mérget is meg lehet szokni. Pörge kalapját az asztalra 
dobta s elmélyedve járt föl alá a keskeny benyílóban. A ma reggel 
lefolyt szomorú eset részleteivel bíbelődik. 

Mintha most is látná azt a kétségbeesett alakot széttárt karjaival 
hadonázva, őrülten futkosva azon a rozoga hídon. Maga elé képzelé a 
félig alélt leánykát, a mint a híd gyalulatlan karfáját görcsösen átka-
rolta. Kibomlott selymes fürtéin szétáradt a kelő nap derűje; soha nem 
érzett hév szállta meg segélyért rimánkodó hangja hallatára. 

A csárdából jött, a hol a kis pásztorokkal egész éjen át mulatott. 
Mámoros volt, de az a látvány : az apának tulajdon gyermekével való 
eszeveszett tusája kijózanította. Mire a hídhoz ért: a kántor eltűnt a 
habokban. Az a gyermekleány csak lassan ocsúdott föl, aztán hálásan 
rátekintett. Hát csak ezt ne cselekedte volna. Az a tekintet a lelke 
mélyéig hatott. Vegyék bár el tőle a világosságot, szúrják ki a szemeit, 
temessék el élve : ö mindig látni fog, megmarad a napja. Az a hálás 
tekintet, az a mennyei sugár . . . 

Kocsirobogásra lesz figyelmessé. Az ablakon keresztül látja, hogy 
az árverezők jöttek vissza. Megtudja, milyen eredménynyel jártak. A 
kisbíró diadalmas vigyorgással jött felé. 

— Haszontalan utat tettünk. Nemhogy érdeklődőt, de még kíváncsi 
levelényi embert sem láttunk az egész dűlőben. A tiszttartó úr nagyon 
dühös : egy ártatlan szóért takarosan fölképelte a kocsisát. 

— A Bali gyereket? 
— Azt, azt. A Gyurit. 
— Hát eltűrte ? Nem gondoltam ilyen bárgyúnak. 
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— Káromkodott, mint egy megvasalt baka. Aztán a gyeplöt a 
lovak közé hajította, kiugrott az ülésből és elkoczogott. Elek úrfi lett 
a kocsis. Melege volt a két pejnek hazáig. 

— Nem álltatok meg a kántor háza előtt'? 
— E g y kis időre csak. A tiszttartó úr széjjel akart nézni a ház 

tájékon, de alig lépett le a kocsiról, az Esztike szaladt hozzá. 
— Bizonyosan várakozott is rá ! 
— Csuda teremtés az hadnagy uram ! — lelkesült a kisbíró. — 

Öröm volt nézni, milyen bátran elébe lépett az úrnak. Aztán elkezdett 
beszélni. Olyan szavakat még a plébános úr szájából sem hallottam. 
Igaz szívet, elnézést, jóindulatot, felebaráti szeretetet emlegetett hol 
búsan, hol kenetteljesen. Azt mondta, hogy ö egyedül áll a világon, 
senkire nem számíthat. De tud már dolgozni, a karjai is nagyon erősek. 
Elszegődik cselédnek, napszámosnak, aztán a megtakarított béréből 
letörleszti az apja adósságát. Hagyják meg neki azt a házat szegényes 
berendezésével. 

— Meghallgatták a kérését'? 
— A tiszttartó úr keményen rázta a fejét s nem tudta hirtele-

lonében mit feleljen. Elek úrfinak támadt a legokosabb gondolata. 
— Majd megbeszéljük ezt az édes apámmal, — szólt engedéke-

nyen. — Maga meg üljön a helyére — mondta az apjának, — gyerünk, 
mert a két pej még összetöri a kocsit. Szegény kis lány azért a 
hosszú könyörgésért megérdemel ennyi vigasztalást. 

A kisbíró ment tovább a dolgára. Félóra múlva az egész falut 
beharangozta az érdekes hírrel. Jani a község háza előtt járkál, nem 
akar addig bemenni, a míg a tiszttartó el nem távozott. Föltűnt ugyan, 
hogy a teljhatalmú férfiú sokáig szerencsélteti jelonlétével az igazság-
szolgáltatás eme nádfödeles hajlékát, azonban valami mélyebb jelentő-
séget nem tulajdonít annak. 

Egyszerre csak Gerlai Eleket, a tiszttartó fiát látja maga előtt. 
Huszonöt éves fiatal ember. Arczának. a jellege elütő apjáétól: 

vonásai erőteljesek, de sokkal szelidebbek. Föllépése természetes s a 
mellett fesztelen ; és mint az első pillanatra látható, modorában nincs 
meg az az elitélendö nyegleség, a mely az ilyen falusi kiskirályok 
elkényeztetett sarjait oly nevetségessé teszi. 

— Barátom ! szólította meg bizalmasan. — Ha zokon nem venné, 
valamire figyelmeztetem. 

Héder Janinak a tisztességtudás is egyik jó tulajdona. Apja, még 
mikor kincstári telepítvényes volt, a közeli városban iskolába járatta. 
Ha a vagyoni viszonyuk rosszra fordultával Levelényre át nem költöz-
nek, belőle is tanult, úri ember válhatott volna. Megemelte a kalapját. 
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— Szépen megköszönöm. Ha jót mond, ha rosszat mond, áldja 
isten érte. 

— Biz az nem örvendetes dolog. Atyám megfosztotta az állásától. 
— Csakis ö teheti! Találjon becsületesebb, hűségesebb község-

szolgát nálamnál. 
— Látom, nem igen búsul e miatt. Hanem az ugy-e bántaná, ha 

nyilvánosan megszégyenítenék V 
— Megszégyeníteni engem, — taglalta Jani megütődve. — MivelV 
— Dobszóval mindjárt ide fogják csődíteni az egész községet. 

Aztán a jegyző kihirdeti, hogy Héder Jani állásából elcsapatott. Hát 
ezt mindenkinek szabad hallani, csak magának nem. Miért pironkodnék 
annyi ember előtt! Nekem tetszett az őszintesége, bárcsak minden 
magyar ember ezzel volna megáldva. Az őszinteség becsületet föltéte-
lez. Csak ezt kívántam mondani. Cselekedjék a belátása szerint. 

Héder Janinak ez a meglepő figyelmeztetés úgy összekuszálta a 
gondolatát, hogy hamarjában szólni sem tudott. Illő volna tán meg-
köszönnie a figyelmeztetést, de hát a fiatal úr most lép be a községház 
ajtaján. Töpreng még, tanakodik, helyzetének leginkább megfelelő 
cselekvésre vágy, latolgatja a következményeket: hanem egyszerre csak 
föllüktet agyában a vér, fölülkerekedik benne a dacz, kifeszíti széles 
mellét, mintha a rázúduló veszedelmet azzal akarná fölfogni. 

— Tegye meg ezt is! Itt maradok: a kemény Ítéletet végig hall-
gatom. Hanem vessen számot magával, a ki így ellenem tör. 

Csakugyan a fiatal Gerlai magyarázata szerint történt minden. 
A dobos fölkuporodott a kerítés keskeny tőkéjére s az egyensúly tör-
vényének figyelembe vételével fél óráig verte lehangolt szerszámját. 
Elhallatszik az a rekedt hang a külterületre is. A nép hihetetlen gyor-
sasággal gyűlt össze a téren, a mai esemény után milyen meglepetés 
vár még reá. Az eresz alatt föltűnt a tiszttartó, majd pedig a jegyző 
izgékony alakja. A tapasztalt férfiú legkomolyabb ábrázatát hozta a 
nép elé. Szívesen ruházná másra e kellemetlen tisztet, de a tiszttartó 
ellen gondolatban sem mer véteni. Valahára elnémult a dob, utána a 
zűrzavaros lárma. Unnopies csendet rögtönöz az általános figyelem. 

A jegyző szétsímított papirosról gépiesen olvas, reszketteti a hang-
ját, hogy minden szónak velősebb legyen az értelme. „Héder Jani — 
mondja az itélct — megbizhatlan, izgága ember. Hivatalában hanyag: 
hadnagysága alatt több csirkelopás és egy öngyilkosság történt. Az 
uradalom sincs vele kibékülve: tehát a tiszttartó úr teljhatalmú intéz-
kedése következtében állásától el mozdíttatik!" 

Mindez persze hosszú lére volt föleresztve, szóvirágokkal tarkítva 
uz émelygösségig. Héder Jani a tornácz utolsó oszlopához támaszkodva 
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hallgatta megszégyenítését. Fülébe csapott a hallgatóság megbotránko-
zása, a szabadabb vélemény s egynémely keményebb kifakadás is. 

— Az uradalom már a község dolgaiba is bele avatkozik. Nem 
tetszik a mi vérünk, — hát elkergeti. Mert ki merte mondani az igaz-
ságot. Szépen bánnak velünk! Ez hát a boldog szabadság, független 
élet, a mivel bennünket ide csalogattak. 

Héder Jani előre törtetett, mintha dühtől elvakítva meggondolat-
lan tettet akarna elkövetni. Alig lépett néhányat, kemény szorítást 
érzett a karján. 

— Ne menj oda közéjük. Parancsolta valaki. Börtönbe akarsz 
jutni V 

A plébános volt, a kit a kíváncsiság vitt oda. Véletlenül jutott 
a szegény fiú közelébe, s így akaratlanul szemmel tarthatta. 

— Mért heveskedel ? Ezzel csak magadnak ártasz. 
— Nagyobb csúfot teszek én rajtuk, — hörögte Jani bőszülten. 
— Szépen itt maradsz s ha józan vagy, jóképet csinálsz a gyű-

löletes eljáráshoz. A mi bánt, titkold el a mi érdekünkben. Gondold 
meg, hogy a legkisebb becsmérlő szó vagy tett a tiszttartó, az ura-
dalom ellen, a község fejére hull százszorosan vissza. A markukban 
vagyunk, összegyúrhatnak, de szét is morzsolhatnak. 

A szelíd szavak utat találnak a szivhez. Jani tett még nohány 
ellenvetést, aztán lecsillapodott. Elfojtja haragját, mellé temeti a boszú-
ját. De lesz annak még egyszer föltámadása. 

— Gyere hozzám! Szívesen hívlak : mert az Esztikét búsítja 
hogy nem köszönte meg a szívességedet. Azt erősiti a lelkem, hogy 
csak akkor eresztette el az apja s hagyott föl a vizbelökés szándéká-
val, mikor téged megpillantott, feléjök futottál. 

Janinak, ha háborogna is a vére, lecsendesülne e szelid üzenettől. 
A plébániáig némán, elmélyedve haladtak egymás mellett. Itt 

Jani megfeszítette sarkát. 
— Itt hagyom a falut, — mondta határozottan. — Ilyenek után 

e helyen tovább nem maradhatok. — Lehámlanék arczomról a bőr a 
szégyentől. 

A lelkipásztor szerfölött meg van lepetve. 
— Túlságos érzékenykedés! Mi nem ítélünk el, sőt bocsülünk 

szókimondásodért. 
— Ezt is köszönöm. De én elmegyek. 
— Könnyen mondod ezt. Nem köt ide semmi V A házad, a 

vagyonkád ? 
— A telek az uradalomé, a föld is az övé. Termése kifutja az idei 

haszonbért. Az épület anyagát neki ajándékozom, legyen vele boldog. 
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— Hát a jó barátok, ismerősök, rokonok ? 
— Majd elfelejtenek ! 
— Edes apád, édes anyád sírja ? 
— Emlékük a lelkembe van zárva. 
— Aztán hová mennél ? 
— Nem is messzire, a Körösér túlsó partjára. A csárdánál kez-

dődő kincstári földekre. Két kézzel fogadják, megbecsülik ott a dolgos, 
munkás embert. Akármelyik kertészség befogad lakójának. Apám is 
öregségére kezdett új életet, bárcsak soha ide ne jöhetett volna. Fiatal 
vagyok: egészséges, erőteljes. Nekem is meg kell kóstolnom a vándor-
lást, mert hiszen egy árva telepít vény esnek ez a keserves sorsa. 

— Sérelmed nagy, nem tagadom. Csakhogy érett és alapos meg-
fontolás szükséges az ilyen elhatározó lépéshez. Később megbánhatnád. 

Bent is erről folyt a beszélgetés lényeges és kitartó érveléssel 
déli harangszóig. Ekkor hozták hírül, hogy a kántor holttestét szeren-
csésen megtalálták a hid szélső pillérénél, a melynek kiálló vaspánt-
jaiba ruhájával beleakadt. 

A holttest tisztességes eltakarításáról a plébános fog gondoskodni. 
A szertartás egyetlen akadálya, hogy a kántort egyik szomszédos köz-
ségből kellett kölcsönözni: mert valamire való temetés meg nem 
történhet könyfakasztó rímes búcsúztató nélkül. 

Héder Jani lehangoltsága daczára készséggel vállalkozott, hogy 
a hírneves baksi kántort fölkéri e kollegiális kötelesség teljesítésére, 
ígéri, hogy a kellő időre ide szállítja. Átballag Baksra, ha a nagyréten 
át torony iránynak tart, estére oda ér. Vissza könnyebb lesz az út, 
mert kocsit fogad a saját költségén. 

Tüstént útnak indúlt. ' 
Esztike pedig beosont a mellék szobába s a plébános imazsámo-

lyára térdelt, szemeit a feszületre függesztve buzgón imádkozott. 
— Oh boldog patronusaim! Ti szent, bölcs királyok ! Védjétek és 

áldjátok meg minden lépését. 

III. 

A temetés megható részvéttel másnap délután ment végbe. A 
kölcsönkért kollega a fölcsigázott várakozásnak teljesen megfelelt; 
igénytelen paraszt-kántor létére olyan takaros búcsúztatót kandarított, 
hogy szinte megriadt az érzékeny hallgatóság tőle. Minden áron ríkatni 
akart; vall juk be: elérte a czélját. 

Csak a tiszttartónak nem esett ínyére ez a buzgólkodás. Mert hát 
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az a népszerűséget hajhászó egyházi énekes egy-egy strófában taka-
rosan elhajította a sulykot. Tapintatlanságáért a plébánosnak kellett 
megadózni. 

— Miféle badarságot kornyikált az az ember összevissza ? —* 
förmedt rá nyers modorával a hatalmas férfiú, szokása szerint fülig 
elvörösödve. — Martiromságot, uradalmi zsarnokságot, kegyetlenségot 
kiabált a tökfilkó. Az e fajta kölcsönkért szolga kitol hallja és tanulja 
el az ilyen ráfogásokat ? 

— Nem láthatok senkinek a lelkébe, — felelt neheztelve a plé-
bános. — Nincs könnyebb a szónál. Nyom nélkül elröppen. 

— Azt hiszi ? Ne tegye magát ilyen naivnak ! Ismerem én már 
ezt a luirczolkodó népet! Erre a beszédre okoskodni, tanakodni kezd. 
Ferde gondolatainak az árnyéka után kapkod: egyszerre elnyomottnak, 
leigázottnak képzeli magát! Ezáltal pedig erőszakosan megingatja a 
bizalmat, a mely közte és az uradalom között tíz év alatt már-már 
megcrösült. Ki itt a beteg, az elégületlen ? 

A plébános nem kevésbbé heves vérű. Az uradalom tulajdonosa 
által biztosított független helyzeténél fogva legjobb esetben is csak 
ismerőse, nem pedig alattvalója a tiszttartónak. E kevély nyilatkozatra 
átczikázott emlékén a nehéz tíz esztendő összes vergődése, izgalma és 
az a nagy bizonytalanság, a mely hívei sorsa fölött lebeg. 

— Ki itt az egészséges ? En meg ezt kérdezem az úrtól. 
Az ilyen nyers falat sokaknál fuldoklást idézne elő. Gerlai meg 

sem rázkódik tőle. 
— Még csak a panasz hiányzik. Szépen vagyunk, mondhatom. 

Ha a plébános, a nép szószólója mélybelátású férfiú létére így vagda-
lózik, — mit várjunk a kántortól, a paraszttól, a ki semmiért mindent 
követel, és ha megkapta, még elégedetlenebb. 

— A nép munkája, fillérje, verejtéke semmi V Egy ebből több : 
mint az uradalom százszor fölhányt kegyessége . . . 

— Igen: kegyesség! Terebélyes fa, melynek védő lombjai alatt 
annyian pihennek, hűsölnek . . . 

— Gyönyörű frázis. Csakhogy így nem teljes. Mondjuk rá: hogy 
e fának idővel megerősödött hajtásait a szerencsés levelényiok koldus-
botnak fogják használni. 

— Mekkora elfogultság! Halljuk tovább. 
— Szívesen, ha öröme telik benne. Ámbár kétlem: mert a harag 

és indulat fegyverével védekezik, a ki nem barátja az igazságnak. Mi 
hozta e népet ide V Hangzatos igéret, mely kisebb részben sem lett 
beváltva. Az uradalom által toborzásra szétküldött ügynökök azzal 
hitegették a családfőt, hogy olcsó pénzért a kincstári földeknél ter-
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mőbl) területet kap : szorgalma, munkája után békés otthont teremthet 
övéinek. 

— A tények mást igazolnak ? 
— A föld lehető legsilányabb. Szikes rétege megégeti a magot. 

Ezt az egész környéket, habár az ég minden harmatja ide hullna is: 
kalásztenger alakjában soha nem szállja meg az áldás. Hanem azért a 
bérösszeget pontosan behajtják, fenyegetéssel vagy árveréssel, az már 
egyre megy. 

— Persze csupa első osztályú föld kellett volna a települőknek. A 
kinek nem tetszik ez az állapot, hagyja itt. Nem sírunk egy után sem. 

— Hogy még több legyen a földönfutó, a hajléktalan. Milyen 
bölcs nyilatkozat! Az uradalomra hasznot hozó a legcsekélyebb válto-
zás is. A terméketlen rész értékesítve van gazdagon. Egész falut kapott 
semmiért: több száz munkás kart papiroson maradt előnyökért. Men-
jetek ti rongyosak isten hírével. Innét minden út kifelé vezet, — de 
vissza egy sem. Nem vihettek magatokkal semmit. A föld az uraságé, 
ingóság, hajlék szintén az övé, mert tartoztok neki bérösszeggel, épí-
tési kölcsönnel, kisebb nagyobb előleggel. 

A tiszttartó izgett, mozgott, mint a kinek fogyatékán van a béke-
tűrése. 

— Hátra van az örökváltság ! Az a szörnyen megbántott paraszt 
abba mindig bele kapaszkodhat. 

— No még ez hiányzik! Olyan terhet venne a nyakába, a mely-
től az unokája sem szabadulna meg. Részletfizetésre földet vásárolni, 
megváltani a kegyúri jogokat — egy a sírásással. 

Gerlai felfortyanva hagyta el a plébániát. De már délután vissza-
jött s mosolyogva, mintha mi sem történt volna, nyújtotta jobbját a 
plébánosnak. 

— Miért egyenetlenkednénk ? Megmondtuk a véleményünket, ezzel 
legyen vége. Egy komoly dolgot elfelejtettem. 

A plébános szelíd lelkében nyoma sincs az indulatnak. De ismeri 
emberét; tudja, hogy e barátságos külsőt nem az önzetlen érzés szőtte. 

— Tagadhatlan, hogy rossz vért szült a kántor esete. Ha csak 
gyanítottam volna, hogy a lelkiismeretes erélyességnek ez lesz a követ-
kezménye, hát nem marad el a kért idöhaladék. 

— Hanem azért délelőtt mégis árverezni akart. 
— Hiba hibát szül. Tán jóvá lehetne tenni valahogy ! Elhatároz-

tam, hogy a kántor hagyatékát egyelőre épségben tartom, ültesse bele 
plébános úr egyik jóravaló felesét, gazdálkodjék ereje, belátása szerint. 

Diadalmas pillantással várta a választ, mely néhány rövid hálás 
szóból állott. Meg van vele elégedve. 



— Ez még csekélység, — folytatta kenetteljesen ! — Ha az ura-
dalom megteszi a magáét, én sem maradhatok hátra. O épségben hagyja 
az ingatlant, megőrzi az ingóságot; ón pedig házamhoz fogadom 
kántor árváját, nevelője, apja leszek ! 

— On, a nevelője ? . . . Aztán még komoly képet csinál hozzá. 
— Nem szoktam dobálózni üres szavakkal. Ha azt költötték rám, 

hogy az apát a halálba kergettem, toldják azt is utána, hogy a bűnö-
met háládatos cselekedettel iparkodom lemosni. Nőmnek sincs kifogása 
ellene. 

— Dicsérendő nemeskeblüség; kár, hogy korábban nem nyil-
vánult. 

— Megkéstem volna? 
— Pártját fogtam már az Esztikének. Apja barátom volt a szó 

szebb értelmében. Kötelességemet teljesítém. 
— Hová gondol! — szörnyűködött érezhető gúnynyal a tiszt-

tartó. — Kiteszi magát a megszólásnak. A mi a növénynek a föld, az 
a serdülő leánynak a családi kötelék. Az anyai gondra, nevelésre nagyon 
is rá van még szorulva. Nálam mindkettőt fölleli. 

E fölött aztán megint összedisputáltak. Nyomós czáfolatokkal pró-
bálgatták legyűrni egymás érveit. Meddő maradt a vita. A csökönyös 
vér forrásba jön, — de nem enged. 

A tiszttartó elrekedt a kiabálástól. (Az ilyen vita ér valamit.) 
Mentő gondolata támadt. 

— Talán jó lenne Esztikét is megkérdezni, mielőtt agyon doron-
golnánk egymást. Döntsön ő a sorsa fölött. Fölcseréli e hajlékot : eljön-e 
velem, vagy önnél marad ? 

A plébános készséggel beleegyezett a megoldás e módjába. Tudja, 
hogy ö lesz a győztes, az ellenfél kudarczczal fog távozni. Esztike nem 
hallgat a biztató, csalogató szóra, mézes Ígéretre, itt marad mellette : 
az elhagyottság s egyhangúságtól borús napjainak földeritöjéül. 

Sokáig keresték, a míg a kertnek a dűlőre hajló részén ráakad-
tak. A vén diófa gondozott gyeppadán ült elmélyedve. Körötte él, pom-
pázik minden. A helyett, hogy játszi kedvvel befutná a pázsitos úta-
kat, bokrétát, koszorút fonna a tavasz illatos virágaiból és élvezné 
mindazokat az ártatlan és soha meg nem becsülhető örömöket, a miket 
az ifjú lélek hevénél, a zsenge szív áradozásánál a kikelet bübája, a 
beszédes természet szépsége képes nyújtani: félreeső helyre vonúl, 
egyedül, elzárkózva, búnak hajtja a fejét, töpreng, gondolkozik. 

Fogékony elméjén maradandó nyomokat hagytak a két nap meg-
rázó eseményei. Ezek üldözik, nyugtalanítják szüntelen. 

Bárhova néz, vagy ha behunyja szemeit, eltakarja arczát s a 
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mosolygó égbolt fénye után sovárog : makranczos képzelete elébe vará-
zsolja a Kőrösér hídját, a szomorú ravatalt, a gyászos temetést, meg 
azt a deli szép legényt, megmentőjét, a ki a kemény deszkákról kar-
jaiba emelte, vigasztaló, bátorító szavakkal dédelgette . . . 

Örök hálával adósa. Nélküle ő is a temetőben nyugodhatnék, senki 
által nem siratva meg. Délelőtt itt járt búcsúzni, szavának állt, elhagyta 
a falut. Azt mondta csüggedten: édes kis Esztikém, az isten áldjon 
meg! Megveregette az ábrázatát, egyet-kettőt simított a haján. Elakadt 
a szava, nem mert a megmentőjére tekinteni. Égő vágya támadt: bána-
tos fejét ha széles mellére hajthatná s ezen a meleg keblen magát 
kisírhatná. 

A tartózkodás szégyene, a megbolygatott szendeség visszariasz-
totta ettől. Elfutott. Panasz panaszt ért csöpp ajakán, 

— Mért megy el, mért nem marad itt, hogy naponta láthatnám! 
Szeretett volna sírni, keservesen zokogni. Amint Héder Jani után 

becsukódott az ajtó : a kapunyiláslioz rohant. Futtában eltaposott egy 
tipegő pelyhes libácskát; úgy kell neki, mit ténfereg előtte. Pedig az 
imént ugyanezt a sipegő jószágot az ölébe édesgette, úgy játszadozott 
vele. Nem rezzen meg sivító hangjára, hanem oda simul a nyiláshoz s 
fü rkészi : merre halad a Jani bácsi, kivel beszél még, kitől búcsúzik ? 

Hát a többek közt egy mutatós, puczczos menyecskétől is. Bóbitás 
M árosától, a kőröséri csárdásnétól. Epen a tér fordulóján találkozott vele. 

Azt a menyecskét pedig száz pajtás közül is messziről föl lehet 
ismerni. Kevély, mint a páva, kihívó a járása, tartása, rikító a ruhája. 
Sürün benéz Levelényre ; búcsú, nagymise, vecsernye, tánczhcly, nél-
küle nem képzelhető. 

Esztike mindig idegenkedett tőle. Most meg épen haragszik rá. 
Hogy beszél a Héder Janival, kezeivel hadonász, mintha verekednék. 
Ni most meg mire vetemedik ? Sokak láttára veregeti a legény vállát, 
hozzá simul, no : mindjárt megöleli. 

A kis leselkedő, még inkább elkomorodik. Eszébe jut, hogy Héder 
Jani abban a válságos perczben a csárdából lépett ki, ott mulatott, 
mint maga bevallotta, fél éjszakán. Nem nézhet tovább arra a szeren-
csés asszonyra. 

Sietett a kertbe. Ott legjobban érzi magát. Nagyon haragszik: 
kin töltse a mérgét, boszúját ? Hát a tömött pázsiton. Sötét zöld hul-
lámos üstökébe markol, tövestől ropogva szakadnak ki a szálak az 
őrös rántásra. 

Egyszerre vidámabb lesz. Hiszen a Körösérhez vivő út a kort 
alatt szeli át a falut. A kerítés magas ugyan s ö képtelen a párkányig 
fölmászni, méeris ki fog látni az útra. A kort alsó sarkán szőlőkarók 

/ o o 
P a l o t á s , Homokfe lhők. 2 



Királyok párti'ogoltja. 18 

vannak fölhalmozva, egy ilyen rakás tetejéről az egész környéket az 
ér füzeséig maga előtt látja. Csak erre jönnének ! 

Persze, hogy nem is mehettek másfelé. A kert alatt nincsenek már 
házak, csak a rügyező fasorok, a melyek most még szomorúan szegélyzik 
a kövéredő rétet, a silány vetésű belső-szántóföldeket. Megdobban a 
közeli árok palló-átjárója, ugyan ekkor megdobban Esztike szivocskéjc 
is, s a következő pillanatban, boldog közelségben föltűnik a Jani alakja. 

A menyecske szorosan mellette halad. Lármásan társalog, nevet-
gél, hangosan fölkaczag. Esztike irigyli annak a kényes teremtésnek a 
sorsát. Csakhogy ö nem lenne olyan csapda, másképen viselkednék ! 

Megfogná a legény kezét, hogy azt a néhány szót, a mit ajkán 
kiejthet, szívélyes, bizalmas szorítással kísérje. Letérnének a kocsiútról 
a rétre, mert hiszen útitársának virág sincs a kalapja mellett. Arra 
vezetné, a merre legszebb a vidék, nagyobb illata van a tarka mező-
nek s legtöbb dalos madár fészkel. Arra hívná, hol kevés az ismerős 
és azt hinnék, hogy a testvéri szeretet édes köteléke fűzi össze a szí-
veiket. Aztán szépen megkérné : beszéljen neki sokat a világról, a sze-
rencsétlenekről, jó lelkekről, az oktatás, tanítás áldott, meleg hangján. 
Erősítse meg őtet abban a hitben, hogy a kinek az isten fájdalmat 
adott, megajándékozza vígasztalásával; és hogy ő, ha buzgón elvégzi 
napi imáját, fohászát: a három szent király segedelmére bizton számíthat. 

Ne csak a plébános úrtól hallja ezt, de tőle is. Losné minden 
szavát, mint vezeklő a gyóntatóatyáét. Ismeri, a mióta napjaira eszmél. 
Felnőtt, elkapatott legény létére mindig barátságos volt hozzá. Megszó-
lította, megdicsérte: a kóruson a felső padban szorított neki helyet, 
ott, hol a legmódisabb lányok ülnek. Nincs más vágya, gondolata, a 
mióta aléltan karjaiban pihent: folyton látni őt, mellotte maradni, soha 
el nem hagyni. 

A hevűlékeny lélek eme virágos ábrándját rongyokra tépi, elsöpri 
a való. Már nem látja a megsértett, a falu színe előtt megalázott ván-
dort s annak fürge kísérőjét. Elnyelte alakjukat a csábos verőfény, a 
nagyobbodó távolság csalfán lebegő köde. 

Akkor azután leugrott az emelvényről. Megcsúszott a síkos pázsi-
ton, elesett, érzékenyen megütötte a karját. A diófa gyeppadja hábo-
rítlan pihenést kínált az ütés és szíve fájdalmának enyhítésére. 

Keresői szabadon meglophotték. A plébános szavaira rezzent föl. 
— Ide hallgass Esztike. Váratlan hír postásai vagyunk. A tiszt-

tartó úr magával akar vinni, hogy jövödröl gondoskodjék. Elmégy-e 
velo, vagy itt maradsz nálam: a hová a pátronusaid révén jutottál? 

— Gyönyörű helyre viszlok ! — toldotta utána mohón Gcrlai. — 
A cserepes ház a lovelényi meg a kincstári határ ölelkezésénél magas 



dombon fokszik, tágas kert közepén. Madarak tanyája, tömérdek a 
virág benne. Feleségem anyád lesz, gondviselőd, mindened. Mi köt 
tovább ide ? 

A plébános mosolygott. Mintha látná, hogy Esztike büszkén 
hátrakapja a fejét s az önérzet határozottságával így felel : 

— Itthon vagyok. A legjobb, legédesebb helyen. 
Csakhogy ennek épen az ellenkezője történt. Esztike a tiszttar-

tóhoz simult s a zsenge kor ártatlan bizalmával emelte rá átható 
tekintetét. 

— Messze van az a hely ide V Merre visz az útja V 
— Egyenesen a csárdának, a hídon keresztül. Az úri laktól egy 

ablak oda néz, menten befalaztatom. 
Esztikével most játszik csak még a káprázat. Szédítő erővel hat 

rá az öröm : hogy ő is mehet, a merre a Héder Jani távozott. Nyomá-
ban lesz mindenütt, ha beéri, sohanem téveszti el szem elöl. Nem 
ügyel rá, hogy távozásával jóakaróját, boldogult apja barátját bántja 
meg fájón, érzékenyen. Nem fél a szemrehányástól, de szárnyat óhajt, 
bár repülhetne utána kedvvel, csapongva, szabadon . . . 

Gerlai ügyesen kizsákmányolja ezt a zavart, töprengést, az előbbi 
határozatlan feleletet. A plébánost világért nem hagyja szóhoz jutni. 
Szava édeskés az émelygösségig. Földicséri az apró jószágot is, elősorol 
mindent, a mivel az ilyen fejletlen akaraterőre hatni lehet. 

— Vigyen el a tiszttartó úr, — súgta Esztike alig fékez-
hető vágygyal. — Nem lesz rám panasza, szófogadó, engedelmes 
maradok! 

Gerlai indúlni akart rögtön. Félt a plébános ékesszólásától. Ez 
azonban hallgatott, de nem palástolta el mély levertségét. Csalódott 
volna e gyermekben, a ki szemei előtt nőtt fel, a kinek ismerni vélte 
legkisebb gondolatát is ? 

Mégis bántja öt ez a tett. Nem leli az okát, a magyarázatát. 
Kérdezösködésére is csak kurta fölvilágosítást kapott. 

— Jobb lesz ott nekem ! Anyai csókot Ígérnek. Egy ilyen sze-
gény árva elfordúlhat-e attól V 

A búcsúzás megható aprúlékosságai után, az indulás előtt a plé-
bános hozzáhajolt s útravalóul ezt mondta neki: 

— Ne felejtkezzél meg rólunk. Ha bajod lesz, a legkisebb bána-
tod: az én hajlékom ajtaja mindig nyitva lesz előtted. 

Gerlaival madarat lehetne fogatni. Elégülten így okoskodik. 
— Nem vagyunk-e nagylelkűek V helyre van ütve a hiba. A nép-

nél kitűnő vért szül, hogy nem árverezünk és az árváról atyailag 
gondoskodunk. Majd csak helyre áll a nyugalom, de a mely csak akkor 
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lesz tartós, ha kimérjük a határát a tudákos plébános szólásszabadsá-
gának . . . 

Mire a nap leáldozott, könnyű kocsija az értékes teherrel begör-
dült a tiszttartólak árnyas udvarára. 

. > 

IV. 

Reketye Pál úr a levelényiek érdemes nótáriusa, hetenként egy-
szer szívesen látott vendég a tiszttartóéknál. Gerlai számító, ravasz 
ember; mint az uradalom fejének, kényes helyzeténél fogva, ha nem 
is baráti, de bizalmasabb viszonyban kell állnia a falu első emberével, 
a kit bármely dolog elintézésénél eszközül fölhasználhat. Különben sincs 
sok tiszteletreméltó rajta. A régiek közül való, a modern közigazgatás 
alapelvei túl esnek az ö fogalomkörén. S ez még szerencse rá nézve. 
Felvilágosult, értelmi színvonalon álló embert az ö helyén az uradalom 
aligha tűrne meg. 

Nagyra van a tiszttartó barátságával. Fünek-fának eldicsekedik 
vele. Pompás ember az, igazi atyja a települőknek. Velük örül, sír; 
szigorúságot mutat, pedig elnéző, engedékeny. Hát még a felesége! 

— Remek asszony! — dicséri tűzzel. Eles eszű, büszke. Hallot-
tátok, hogy fogott ki a méltóságos asszonyunkon. 

Bármily társaságba kerüljön, kötelességének tartja elsúgni a nagy 
esetet. Nem mindennap történik ilyen. 

— Az őszszel mutatta be drága urunk fiatal feleségének, született 
Sövényházi grófnőnek a három uradalomra osztott alföldi birtokát. A 
tiszttartónénak az a finom ötlete támadt, hogy az uradalmak ispánnéi-
val tisztelegni fog a méltóságos asszonynál. A kegyes úrnő azonban azt 
üzente erre a szándékra, hogy elengedi a fáradozásukat: helyesebb, 
ha megtakarítják a vadászkastélyig vivő út költségeit. Ezt a nyilván-
való sértést Gerlainé zokon vette. Kihallgatást kért a méltóságos gróf-
nőtől s magyarán kimondta, hogy az ilyen arisztokratikus elfogultság 
lealázó az uradalmi hölgyekre nézve. Nem szakácsnékból, szobalányok-
ból lettek öt tekintetes asszonyokká; de egytöl-egyig kitűnő családok 
sarjai. 

A hallgatóság persze elővigyázatból elszörnyüködik e vakmerőség 
hallatára. Ha nem fűz hozzá megjegyzést, Reketye úr órákig elmereng 
e tárgyon. 

— A tiszttartóné számot vetett magával, nyugodtan várta a 
következményeket. Az úrnő először kegyetlen szigorúsággal nézett rá, 
de aztán kisimult a homloka. Tetszett neki ez az őszinteség. Mikor 



21 

legutóbb kora tavaszszal itt járt, norn a pusztaháti vadászkastélyban, 
de a tiszttartóiknál hált meg, és a mit eddig irtózott megtenni: meg-
nézte a majorokat rendre. Kell hozzá több magyarázat? 

Mióta Esztike otthont cserélt, Reketye úr áradozó dicsérettel hal-
mozza el Gerlainét. 

— Hogy bánik a szegény árvával. Tulajdon gyermekét sem dédel-
getné nagyobb kedvvel, szeretettel. Tanítja, oktatja, úri kisasszonyt 
nevel belőle. 

— Ez a baj! — vélték a levelényiek. — A mi vérünk; anyja 
is szegény parasztasszony volt: Esztike nem kisasszonynak, de egyszerű 
lánynak született. A plébános úr gyöngesége, hogy elszakadt tőlünk. 

— Ellenkezőleg, lelkeim, — érvelt Reketye. A tiszttartó szerfölött 
megkedvelte, a kegyébe jutott. Még sokat is tehet a mi érdekünkben. 

A plébános ismeri a jegyző szavahihetőségét, személyesen győző-
dött meg Esztike fölmagasztalt helyzetéről és azt alapos részletességgel 
bírálta. Ha akarna sem emelhetne kifogást! A tiszttartóról soha nem 
tételezett volna föl ekkora előzékenységet, figyelmet. Felesége müveit, 
kedves asszony, a szó nem divatos, de komoly értelmében. Lehetséges, 
sőt valószínű: ismeri a számító érdeket, a mely a nemeslelküség leple 
alatt rejtőzik, de azért önzetlen vonzalmat mutat a kántor árvája iránt. 

— Higyje el, főtisztelendő úr, — bizonyozott Gerlainé a plébános 
látogatása közben, — ez a fészek való a maga kis madarának. 

Fél éve van nálunk. Figyelje meg rajta a sok, meglepő változást. 
— Kifejlett hajadon! Pedig csak a tavaszszal múlt tizenhárom 

esztendős. 

— Festeni sem lehetne szebb, kellemesebb alakot. Szemlátomást 
fejlődik erőben, egészségben. Hát még az értelme, a gondolkozása! 
Bámulatos a megfigyelő tehetsége és az az öntudatos higgadtság, a 
melylyel hozzá szól a komolyabb tárgyhoz. Szabad idejét tanulással, 
olvasással tölti; képzelje : átlapozta már a férjem gazdasági könyveit is. 

A plébános eltitkolta örömét a hallottak fölött. Jól esik ez a sok 
aggodalom után. Nem tagadja: féltette Esztikét, ezerszer megbánta, 
hogy oly könnyed én távozni engedte. A megnyugtató dicséretek daczára, 
ha a látogatásakor akad rá alkalom, Esztikét, akár a bíró a vádlottat, 
kereszttűzbe szorítja elágazó kérdéseivel. Mindig egyforma a válasz. 

— Mi bajom volna! Hisz itt mindnyájan szeretnek. 
E feleletből csak a hang nem tetszett a plébánosnak. Mintha az 

őszinteség heve hiányoznék belőle. Az a hang, a mely nemcsak a fülét, 
hanem a szívet is érinti. Lám: mily vígan cseng a kis harang, ha a 
hajnali imára serkent, — és mily panaszosan, szomorúan kong, ha 
fólekváltságra csendül. Pedig az érez, az anyag egy maradt. 
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Toltok a napok, megérett a gabona, le is aratták. Csakhogy a 
termés silányul ütött ki, a levelényi földek nagyrészo a vetőmagot sem 
hozta meg. Az általános lehangoltság Gerlain is erőt vett. A tolcpítvé-
nyesek az eddigi tűrhető állapotok mellett is zúgolódtak ; mit fognak 
ozután cselekedni, ha beköszönt hozzájuk a nyomor, ö pedig a fele-
lősség tudatában az uradalom követeléseit biztosítani fogja. Lekot-e 
kíméletes, ha nem hatalmazzák föl erre! 

Az ilyen okoskodás nem mutat rosszakaratra. Csakhogy Gcrlai a 
néptől mit sem várhat, sorsa fölött teljhatalommal a földesúr rendol-
kozik, a kinek a szeszélye engedelmességet, parancsa pedig föltétlen 
alázkodást követel. A viszony köztük hideg, mint az úr és szolga közt 
rendesen ; mért tegye feszültté csupán a humanizmus által indokolt 
kéréssel, vagy javaslattal, a melyet egy Levelényi Menyhért a legbi-
zalmasabb emberétől sem fogad szívesen. 

— Sajnálom a községet! — mondta a tiszttartó az öreg gazdák-
nak komoran, — de én tőlem ne várjanak segítséget. Az asszonyok, 
lányok ne csináltassanak ez évben új ruhát, kendtek pedig naponta 
fél liter borral kevesebbet igyanak : fogadom, hogy tetemesen leolvad 
a bérhátralék. 

Esztike azonban máskép vigasztalta meg a plébánost, a kinek 
föjövedcleinforrása a párbér, komoly veszedelemben forgott. 

— Azt hallom, a földesúr szepteniborbon lerándul vadászatra. 
Akkor félre a szégyenlösséggel, a falu jobbjai, csapatosan tisztelegje-
nek nála, mondják el a bajukat őszintén, tétova nélkül. A hunyász-
kodás csak összeszorítja a hurkot a nyakuk körül. 

A plébános a közelebbi vecsornye után terjesztette el hívei közt 
e kitűnő tanácsot. Tán lloketye hallotta meg legkésőbb, természetes, 
hogy frissében tálalta föl Gerlainak. 

— Honnét tudják ezt is, — berzenkedett a tiszttartó. Bizonyo-
san a kocsisom híresztelte a Bóbitás Marcsa csárdájában. A tacskó 
hallotta, mikor a megérkezés és a vadászat idejét tudató titkári lovelet 
a feleségemnek fölolvastam. 

— Kérdezzük meg a Marcsát! — kapott az alkalmon Rekotye. 
Komoly ügy, a mely tisztázásra szorúl. 

— Nem járok a csárdába. Kevert nép tanyája az. 
— Menyét-derekú, kaczkiás menyecske kínálja az italt benne. 
— Deresedik a hajunk, nem hozzánk illő az enyelgés ! 
Epen a csárdához tartozó kapálatlan kukoricza-vetést nézegették. 

Rcketye úr egy barázda tövében poczkelto ki pipaszár lábait s tenye-
rét a mellére szorította. 

— Illik, a meddig lehet, — vágott vissza hetykén. Látná csak 
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tiszttartó úr, mikor a klarinétos pofáját bankóval kitapasztom, a Mar-
osára pedig rászólok : egy fordúlás betegség, száz fordúlás egészség ! 
A kispásztor sem mérkőzhet velem tánczban. 

— A jó vér megjátsza magát. 
— Az ivóban hetenként egyszer nekem muzsikálnak. 
— Hát a jegyzőné asszonyom mit szól mindezekre? 
— Ha sokat beszél, azt mondom: adja be a panaszát írásban. 

Ha ráérek, elolvasom. 
— Adta Marcsája! Még ilyen kérges embert is el tud bolon-

dítani. 
— Kérem szelíden, ez gúnyolódás ! Engedelmet . . . nom veszem 

annak. Tessék meggyőződni róla mint bánik velem a menyecske. Jegyző 
vagyok, úr vagyok . . . 

Gerlai nem fojthatta vissza szánakozó mosolyát. Átkozott szem 
az, mely ilyen figurán megakad! Végre is engedett Keketye unszolá-
sának. Még nincs napnyugta, pár perczig itt is időzhet. 

A kert felöl kerültek föl az udvarba, Reketye előre sietett. 
— Szétnézek az ivóban. Ha sok a vendég kinyittatjuk a tiszta 

szobát. Magam sem szeretem a subaszagot. 
Gerlai nem ment tovább. Hanem a mint a kocsi-állás felé tekint, 

Marcsát pillantja meg. A menyecske most ugrott ki a konyhából, 
egyenesen hozzá szalad. 

— Tiszttartó uram, — hebegte ijedten, — rossz helyre jött ide, 
ellenségei közé. Jöjjön velem, hogy senki meg ne lássa ! 

Es elkapva karját a meglepett embernek, cllenállhatatlanúl vonta 
be a kertbe, onnét a lapályos rétre, a fasoros út takaró árnyékáig. 
Most már pereghet a nyelve. 

— A Rali Gyurka, a régi kocsisa mulat nálam a czimboráival. 
Valahol aratni voltak, itt hágnak nyakára a sovány keresménynek. A 
Gyurka erszénye már kiürült, de mindig csak azon nyargal, hogy az 
ö szerencsétlenségének a tekintetes úr az okozója. Úgy bánt vele mint 
a kutyával, fölképelte sokak előtt. Ezt el nem felejtheti. Boszút áll 
ertte. Legyen rab, nem bánja, ott legalább enni kap, nom csavarog 
foglalkozás, hajlék nélkül. 

Gerlaiban fölbuzdúl a férfi büszkesége. 
— Emlékezem a gaz ficzkóra. Fenyeget? Eltaposom. 

— Egymaga nem is tehetne semmit. De öten vannak, egyik elve-
temültebb a másiknál. Nekik pénz, sőt vér is kell. A tiszttartó úr nem 
teliét mást, mint hogy összefogdostatja a jómadarakat. 

— Ha igazat szólsz, ma szétugrasztom e bandát. 
— Csak így szabadúlhatnék meg tőlük békességgel. 
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Gerlai nem kétkedik a menyecske őszinteségében. Nincs oka 
hazugsággal félrevezetni. Egyszer hallgatott Reketyo úrra s majd meg-
adta az árát. 

— Hát a jegyzőre mi sors vár? Legalább is kerékbe törik. 
— Ne féltse a kedvest. Ért ő a nyelvükön. 
Gerlai elgondolkozott. Hirtelen odafordult a menyecskéhez, für-

készve a szemébe nézett. 
— Még egy őszinte szót. A csárdában van Héder Jani is. 
Bóbitás Marcsa a homlokára rántotta le a fojkendőjo szélét. Piros 

arczának csak az alsó része látszott ki a kerek ernyő alól. 
— Igen is . . . ott van ; de nem a tiszttartó úr ellenségeivel. 
— Kegyesen megbocsájtott volna ? Nem akar már szijat hasítani 

a hátamból ? Ezzel fenyegetőzött. 
— Megpuhult a szentem, alázatossá gyúrta át a nyomorúság. 

Könnyelműen elhagyja a házát, földjét, abban a balga hitbon, hogy a 
kincstári földekon egyszerre telkes gazdát csinálnak bolölo. A mi kis 
pénze volt, elélte : cselédnek, mint volt hivatalbeli nem szegődhetett 
el, hát magamhoz fogadtam, mert becsületes, szép legény, aki megér-
demli, hogy a módos Bóbitás Marcsa férjeura legyen. 

— Értelek húgom. Nem miattam remegsz te, hanem azt a daezos 
legényt félted. Ha csak a hajamszála meggörbül, a többivel ő is bajba 
kerül. Légy nyugodt. Eddig sem jártam a házad környékét, ezután 
podig messziről elkerülöm. 

Hazáig azt latolgatta: följelentse e Bali Gyurkát a szolgabírónak? 
Novetséges ijedelem. Elővigyázatból óvatos lesz ozután. Többé nem 
indul el hazulról fegyver nélkül. 

Vacsora alatt derülten mesélte el kalandját apróbb részleteivel 
ogytitt. Gerlainó átesve a pillanatnyi ijodtségen, amit a férjét környé-
kozö veszély támasztott benne, csipkedve tréfálózott. 

— A ki menyecskét kerülget, ilyenre legyen elkészülve. Azt hir-
deti az irás, hogy az özvegyeket vigasztalni az irgalmasság lelki cse-
lekedetei közé tartozik. 

Esztikének szintén volt megjegyezni valója. 
— A Jani bácsi az életem megmentője, a Marosát választja élete 

párjául ? Csak az a kár benne, hogy gyalog-vőlegény lesz. 
— Gyalog-vőlegény ? 
— így csúfolják nálunk azt a legényt, a ki nem képes tüzho-

lyot teremteni a feleségének ; hanem az esküvő után őt viszik haza a 
lányos házhoz. 

Csöndesen, a fölindulás logcsokélyobb látszata nélkül mondta ozt. 
Akaratereje elfojtotta a szive sajgását, megőrizte a hang tiszta érczét. 
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Lelke összes ábrándját izekre törte e váratlan kir és el sem érzéke-
nyül o pótol katlan veszteség fölött ? 

Másnap reggel arra kérte Gerlait: engedné meg, hogy átkocsiz-
hasson Levelényre. Megnézi az ismerősöket, a kis falut, meg a temetőt. 
Lázas, nyugtalan éjszakája volt; szakgatott álmában apját látta, amint 
süppedt sírjából kilépett és a fejfa hervadt koszorújára mutatott. Ujjal 
togja ezt fölcserélni, — ez a halott kívánsága. 

Mire a kocsis befogott, elkészült a koszorúval. A kert félig leta-
rolt ékességeivel Esztike még délelőtt földíszíthette az egyszerű sír-
dombot ; de nemcsak virággal, imával is lerótta a gyermeki kegyelet 
örök adóját. 

— Nyugodjál békében édes apám, — rebegte áhítattal. — Bol-
dogok lesznek még a te híveid, boldog lesz az is, akinek örökségül 
csak csüggedést hagytál! 

Ráparancsolt a kocsisra, hogy forduljon vissza a csárdához. Ott 
megtalálja a Héder Janit: és csak annyit mondjon neki, hogy a plébá-
nos úr hivatja valami fontos ügyben. Okvetlen jöjjön e l ; megszegheti 
a fogadását, nem lesz dolga az elöljárósággal, csak a lelki atyával. 

A kocsis nem mai gyerek, munkából kiöregedett béres, aki leg-
több parancsot mormogva fogad. Ellenvetés nélkül engedelmeskedik. 
Csakhogy Esztikének volt egyéb kívánsága is. 

— A plébánián bevárom. Hozza oda a Héder Janit. Ha nem akar 
& jó szóra hallgatni, nyalábolja föl, vesse a saroglyába. Aztán . . 
értse meg no . . . kár lenne a dolgot dobra ütni . . . 

Innét csak egy erős hujántásra fekszik a plébánia. Mégis egy 
ora telt el, a míg Esztike oda juthatott. Útját állták a járókelők, nem 
menekülhetett töltik, felelni kellett szapora kérdezösködéseikre. Mint 
telnek a napjai, mért jött vissza, tán megunta a czifra életet ? Hogy 
megváltozott, milyen szép, egészséges ! Lám, selyem ruhában járatják, 
a nagyságos asszonyok lányai sem beszélnek ékesebben. 

Esztike tudja, érzi, hogy nem az irigység hangjai ezek. Még som 
hallja örömest. Bizonyos jóleső érzéssel nyitott be az ismerős hajlékba. 
A folyosón nagy csudálkozására a Bóbitás Marcsa vigyorgott felé. 

— Beiratkozom az esketésre, — újságolta hamis kacsintással. — 
Négy hét múlva megint bekötik a fejemet. Mert hát szentem régi nóta 
az, hogy akármilyen vén az asszony, — ha férjhez mén, csak menyasszony ! 

Esztikének fájt ez a dicsekedés. Majd felelne rá, csak beszélt 
V(>lna a Janival. A mi örömet hozott magával, elröppent e hangtól. A 
plébános kénytelen volt megfeddeni. 

— Nem jösz te már kedvvel én hozzám. Bús a szavad, a nézé-
sed. Mért nem szökdécselsz, dalolsz, mint ezelőtt? 
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— A temetőben voltam, — védekezett Esztike. 
— A temetőről jut eszembe, — sipogott Marcsa, — hogy a Reke-

tye jegyző úr aligha ki nem rukkol deszkát árulni a nyugovók közé. 
Nem lesz belőle ember többé. 

— Szerencsétlenség érte ? 
— Nem hallották e czifra esetet V A darazsak is ezt dongják 

a réten. 
— Nálunk ritka a bőrharang*. 
— A lovelényi asszonyok nyelvét is holtuk után úgy kell agyon-

ütni, — berzenkedett a menyecske. — Legyek én bőrharang, de fül-
zúgás t nem igen okozok ! Azért is elmondom. Hát a jegyző úr beszólt 
hozzám estefelé egy ital borra. Ott maradt vacsorára is : paprikás-csir-
két rendelt. Az ivóban Bali Gyurkáék időztek és Reketye úr elég 
botorul hozzájuk szegődött. Azoknak krumplilevest főztem (hús nélkül) 
egy iszonyú kenyérdagasztó tállal. A jegyző úr elbizakodva, gúnyo-
lódva kívánt nekik jóétvágyat a tótnak való ételhoz, ő majd csak a 
csirkeszárnyat fogja szopogatni. 

— Tehát még ingerkedett is. 
— Megadta az árát csúfosan. Gyurkáék összenéztek és kirúgták 

Reketye úr alól a széket nagy hirtelenséggel. A mint föltápászkodott, 
egyet-kettőt legyintettek a feje búbjára. Aztán beszorították a sarokba. 
A tökrészeg Bali Gyurka vitte a szót: 

— Ez a nyúzó kigúnyolja a szegény embert ételével együtt. Hát 
egye meg azt mind, a mit nekünk főztek, majd elbánunk mi a csirke-
paprikással ! 

— Boldogtalan ember! — sajnálkozott a plébános. 
— Csakugyan elébe tétették velem a párolgó tálat. Aztán fenye-

getőzve körülfogták, bicskájukkal az orra körül hadonáztak. Olyan 
ábrázatot, mint a Reketye úré volt, álmomban sem láttam. Verejték-
ben fürdött még a szemöldöke is. Az első kanál leves levette nyelvé-
ről a bőrt s a zsiványoknak rendkívül tetszett az a csukló vonaglás, 
a melylyel a forró krumpli-darabokat a szájában forgatta. 

— Csárdásné létedre eltudtad tűrni ezt az istentelenséget. 
— Szólni sem volt szabad ! Részeg embernek nem lehet paran-

csolni. Csak a mátkám otthon lett volna. Bakson járt, a keresztleve-
léért. Mire megjött és szétcsapott köztük, Reketye úrnak ki voltak 
düledve a szemei. Szegény elejtette a kanalat: hát egyik gazember 
nem bele szúrt a karjába ! Ez volt a szerencséje, mert különben a 
guta üti meg. A hat napszámos gyomorra főzött eledelt tisztára meg-
etették vele. 

Esztikét fölháborítja, undorral tölti el o galádság. Gyűlöletes volt 
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a hang is, most már cngeszthetetlen ellensége tudna lenni e menyecs-
kének, a ki a Héder Jani szeretetével oly fönhéjázva dicsekedik. 

— Ilyen környezetbe sülyedt le, — fakadt ki keserűséggel. — 
Ilyen asszony előtt alázza meg magát, dobja el a nevét, az önérzetét. 
A gyáva, az élhetetlen ! 

Több panaszt is szórt még utána. 
— Ha érezte a gyöngeségét, ha gondolta, hogy a megélhetés 

mindennapi fáradalmaival nem bir megküzdeni; ha gyanította, hogy 
lelkieroje nem győz a leselkedő csüggedés fölött: mért hagyta itt ott-
honát, mért nem maradt veszteg, türelemmel várva a megtorlás óráját, 
a mely egyszer még bekövetkezik. 

Robogó kocsi állt meg a ház előtt. Zörejére önvád kél : hamis 
ürügy alatt hívta ide a Héder Janit. A minden áron való találkozás 
erős vágya bajba sodorta. Mielőtt belépne, pár szóval fölvilágosítja, 
különben szégyenben marad. 

A plébánost szinte gyötri bőbeszédűségével a menyecske. Esztike 
ozalatt kitekint az utczára. A kocsi nem hozott vendéget. 

— Találkozott vele ? — kérdezte mohón a kocsistól. — Mit üzent V 
— O a házpásztor. Míg Marcsa haza nem ér, ki sem mozdulhat. 
Esztike föllélegzett, mintha nehéz teher nyomásától szabadult volna 

meg. Nem jöhet? Majd fölkeresi ö. A kínálkozó alkalmat nem szalasztja 
el. ¡Szabadon, tanuk nélkül szólhat vele. Álmodni sem merte volna e 
véletlen szerencsét. Dehogy! nem a véletlen müve ez. Szivét, lelkét 
áthatja a meggyőződés, hogy mindezt a jó pártfogóknak, a három szent 
királynak köszöni. 

Feltűnő vidámsággal búcsúzott el a plébánostól, a miért újabb 
szemrehányást érdemelt ki. 

— Csak siess, menekülj innét! Pedig idegenebb helyre találsz 
mindenütt. 

Marcsa a szép, karcsú kocsira kacsingatott. 
— Ez a mód, az élet! Párnás ülés, tüzesvérü lovak. Esztike . . . 

vugy akarom mondani . . . kisasszony . . . egy az utunk, nem venne 
maga mellé útitársnak? 

Esztike az ülésbe szökött s nem figyelt a czélzatos ajánlkozásra. 

Marcsa ismételte merész óhaját, de megsuhant az ostor a lovak fölött: 

szavait elnyomta a nekilódult kocsi pattogó zöreje. 

— No várj, te fölfuvalkodott teremtés! — kiabált utána sértődve, 
^lajd leesel még arról a magas polczról mélyebbre, mint a hol ezelőtt 
voltál . . . 
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V. 

Héder Janit féktelen öröm szédíté meg, a mint Esztikét a csárda 
bejáratánál megpillantotta. Elébe szaladt s a meglepetéstől elfogultan 
üdvözölte. 

— A Bóbitás Marcsa vőlegényét keresem, — komolykodott Esz-
tike, hátradugva a kezeit. — Talán nem tévedtem el, jó helyen járok. 

Janit lehűti e hidegség. Hebeg valamit, a minek nincs összefüggő 
értelme. Nem így álmodozott ö a viszontlátásról! A szivélyos, barátsá-
gos mosoly helyett csípős megjegyzés . . . az igénytelen, vézna lányka 
helyett fölserdült hajadon, divatosan kiöltözött kisasszony áll előtte. 
Rövid két évszak elfutása alatt ily észbontó változás. 

— A vőlegényt keresed, — mondta bágyadtan. — Mért nem a 
Jani bácsit ? 

— Az, a kit valaha így neveztem: édesebb megszólításhoz van 
hozzá szokva. Ej , de nem azért vagyok itt, hogy bárkinek irigyeljem 
a boldogságát. 

— Bármiért jöttél, nekem örömet hoztál. Es ha elmégy, bánatot 
hagysz hátra. 

— Csöndesebben! — csitította Esztike engesztelődve. — Gyerünk 
innét árnyasabb helyre. A mit most beszélünk, egymás titka legyen. 
Siessünk. Kedves mátkád gyalog indult el a plébániáról, jók a lábai, 
mentsen isten, hogy engem itt találjon. 

Az oszlopos kocsiállás alá húzódtak. Esztike szigorú tekintettel 
mutatott rá az elhanyagolt csárdaépülotro, a toldott-foldott nádfödélre, 
a gaz és gyomtól elárasztott udvarra. 

— Kedvesebb ez a tanya a réginél. Szobb, hasznosabb élni itt, 
— más kegyelméből ? 

— Ezt fogják rám"? 
— Nincs-e igazuk? Mivel czáfolja meg? Panaszszal, sopánkodás-

sal ? Ez csak a nyomoréknak való. Boldogult édes apám ezt a hitet 
vallotta. En a lánya vagyok! 

Ilyen hang való az alélt önérzetnek. Heves volt a támadás, óvatos 
lesz a védelem. 

— Az a meggyőződés vitt el Levolényröl, hogy munkám és szor-
galmam után másutt jobban boldogulhatok. Bevallom, nagyon csalatkoz-
tam. A kincstári telepítvényeseknek igaz, egészen más a sorsuk, de 
féltékenyen őrzik a földjeiket és nem fogadják szívesen az idegent. 
Jött-ment ember, fogják rá, szerencsét hajhász: ha otthon nem tudott 
élni, itt som vergődik zöldágra! Engem azért jóindulattal fogadtak s a 
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bíró, mint öregbérest fölfogadott. Egy hónapig kibírtam a munkát, ver-
senyt dolgoztam a cselédekkel, de aztán a megerőltetés levert a lábam-
ról. Súlyos betegség lepett meg és addig tűrhető is volt az állapotom, 
míg a pénzecskémben tartott. Reketye úr megvette a Levelénycn ha-
gyott egyet-másomat, ennek árát elvitte a doktor, a patika. 

— Ki ápolta azután? 
— A Bóbitás Marcsa. Mikor a láz gyötört, ide hozatott. Nem 

dicsekedett vele senkinek . . . 
— Milyen jószívű, vagy talán számító ? 
— Hogy miért cselekedte, nem firtatom. O volt az egyedüli, ki 

rám gondolt! 
— Azt nem tudja Jani bácsi, — heveskedett Esztike. — És a 

Marosának jussa van hozzá, hogy jótét helyébe jót várjon. 
— Elveszem feleségül. 
— Hálából, szeretetből? 
Jani nem felelt. Esztikét izgatottá tette e hallgatás. Őszinte a 

kérdés, a melynek érzelme átczikázott a szívén. Őszinte választ vár, 
nyílt, egyenes hangot. 

— Sohse restelkedjék. Mondja ki bátran, hogy szereti azt az 
asszonyt. Hogy a jóságát csak azzal hálálhatja meg teljesen, ha az 
oltárhoz vezeti. 

— Nem szeretem, — mondta Jani határozottan. 
Esztike elhalványult. Ha kérdeznék, mi lelte egyszerre, nem tudna 

nevet adni annak az érzelemnek, a mely a lelkét egész mélyéig meg-
rendíté. Nyugodtságot színlel s ez oly nehezére esik. 

— A plébános úr, ha egy fiatal párt kihirdet, mindig fölhozza az 
írás szavait, hogy a házasság szeretet nélkül, áldás helyett átok. 

— Ha megbecsüljük egymást, majd összeszokunk. 
— Négy hét múlva lesz az esküvő? 
— Marcsának ez a kívánsága. 
Esztike búsan hajtotta le a fejét. 
— Milyen szerencsétlen vagyok én! Édes apám temetésénél szent 

fogadást tettem. Fogadást, a melyhez gyönge az erőm, egy lépést nem 
felietek támasz, segély nélkül. Egy olyan emberre van szükségem, a 
ki szabadon rendelkezik eszével, szivével, idejével. A Jani bácsira gon-
goltam. A ki távol esett tőlem, mégis közel van hozzám. 

Héder Jani oltárképet lát maga előtt. 
— Engem hívsz segítségül ? Kell az életem, a hitem, két karom! 
— Ne ígérjen olyat, a mit megbánhatna. No . . . ne nézzen rám 

olyan szemrehányólag. Hallgatnom kellett volna. 
— A mikor kívánod, melletted vagyok. Mi a terved, a szándékod ? 
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— Keressen föl holnap reggel, majd elmondom. Az épület mellett 
levő akáezoshan várom. Ila nem jön el, annak veszem, hogy megbánta 
igéretét . . . 

Sietett a kocsihoz. Mielőtt távozott volna, tréfásan megfenye-
gette Janit. 

— Eddig is fölkereshetett volna. Nem szoktuk bezárni az ajtót 
a régi ismerősök előtt. 

Előre hajlott az ülésbe s az öreg kocsis vállára veregetett. 

— Ugy-e bátyám-uram, igazságom van! Ez a rossz legény az 
egész világra haragszik. Még talán én rám is. De nem várom ám, míg 
a maga kenyerén békél meg! 

Marcsa sokára ért haza. El volt fáradva, a hőség elcsigázta. 
Dühösen kapta le fejéről a keményített kendőt s egy székre dobta. 

— No, nekem kijutott a szívességből, — panaszkodott epésen. — 
Esztike kisasszony csak olyan paraszt-csimota mint én, nem vett föl a 
tiszttartó kocsijára. Még a főtisztelendő úr is megrótta érte. El van 
bizakodva a szontem, kinyílt a szeme időnap előtt. Tizenhárom éves 
koromban én még a porban játszottam s megbecsültem a felnőttet. 

Jani közömbösen hallgatta a menyecske kifakadásait. Komor volt, 
mint mindig, de ehhez most némi levertség is járult. A csárda meg-
népesült heti vásáros néppel. Egész éjjel folyt a mulatozás, a tivornya ; 
mert hát az útszéli korcsmának az a rendeltetése, hogy könnyedén 
elúszszék benne az eladott termény vagy portéka ára. Mit a szorgalom 
összegyűjt, elfeesérli a pazarlás bűne . . . 

Héder Jani napkelte után az akáczos körül járkált. Balról kevély-
kedik a magas kastélyszerü épület; nyitva a kapuja, a mint ez a 
majorsággal övezett tiszti lakoknál szokásban van. Terhes szekerek 
gördülnek az udvaron túl meredező kétemeletes magtár felé s a faso-
rok által elzárt környék egyes zugában olykor fölsivít a cséplőgép 
éles füttye. 

Itt középszerű a termés, pedig a levelényi határig terjedő ura-
dalmi földek, a számtalan eszem-iszommal párosult bizottsági ülés, becs-
lés és határjárás daczára első osztályba vannak sorozva. 11a itt ilyen 
elszomorító az eredmény, milyen lehet a tolopítvényesek földjein ? Talán 
annyi mag sem termett, a hány verejtékcsepp elhullott. 

Lassan telt az idő. J ani leült az árokpartra, türelmetlenül nézett 
a kapu ürege felé : mikor pillantja már meg azt a gyönyörű alakot. 
Pedig úgy is a szemei előtt lebeg folyton. Tegnap óta csak rá gondol, 
vele foglalkozik. Nem a félénk, gyermek-leány, de a testben, lélekben 
fölserdült hajadon szólt hozzá, a kort meghazudtoló gyöngédséggel, 
értelemmel. 
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Végre megláthatta. Kisurrant a kapun, egyenesen felé tartott. 
— Árnyékba húzódott! — kiáltott vidoran. — Azt hiszi, nem 

láttam az ablakból! Csakhogy nem jöhettem hamarább. Az este meg-
jött Elek úrfi, vizsgálatot tett a gazdasági tudományából: reggeli óta 
erről beszél, alig szabadulhattam tőle. 

Es habozás nélkül leült az árok innenső partjára, szemben a 
legénynyel. Bizalommal, kedves mosolylyal nézett reá. 

— Oh, tudtam én, hogy a Jani bácsi nem fordul el tőlem. Hogy 
az, a ki egyszer már az életnek visszaadott, segítségül másszor is felém 
nyújtja a karját. No ne féljen, nem rovok rá terhes munkát. 

Hát ha az Esztike most azt kívánná Janitól, hogy mozdítsa 
meg sarkában a szomszédos kőházat, nem-e igérné-e meg a kész szol-
gálat bizonyítékául. 

— Mióta a tiszttartóéknál vagyok, nem ismerek magamra. Kicse-
réltek, másként érzek, gondolkozom. Otthon: tudatlan együgyű voltam, 
a ki gyerek észszel a szavak után itéli meg az embereket és azok 
tetteit; üvegen keresztül nézi a világot. Itt: sokat olvastam, tanultam, 
tapasztaltam is, mert ez a hely valóságos vendégfogadó, egymásnak 
adja a kilincset a sok vendég, ispán, kasznár, meg a rokonság, szaba-
don beszélnek előttem. Kitárják a lelküket tartózkodás nélkül, — úgy, 
a mint ezt én is most cselekszem. 

— Beszélj . . . szólj a fogadásodról! 
— Ha nem lett volna fogadás, azzá vált volna a tengernyi becs-

mérlés, igazságtalanság hallatára. A mi jó uraink előtt a tolcpítvé-
nyesnok nincs becsülete; igavonónak tartják, sátoros-czigánynak csú-
folják. 

— Mondják ezt a szemünkbe. 
— Oh, sokkal óvatosabbak. Mert félnek a vihartól. A mely előbb 

utóbb, de rájuk fog zúdulni. 
— Söpörje is el őket. 
— Az én fogadásomban nincs boszú, pedig kihívná azt az édes 

apám sírja. Javítani szeretnék a szegény levelényi nép szomorú sor-
sán: ez a vágyódásom. Mert hiszen a mi véreink teljesen el vannak 
hagyatva. Nincs védőjük, panaszukat senki sem érti meg és csak a jó 
istentől várhatják a segítséget, szenvedéseiknek az orvoslását. Fogadá-
somat bele szövöm abba az imádságba, a mit naponta királyi pártfo-
góimhoz intézek s abba a fohászba, a mit álom előtt az ogek urához 
küldök. 

A szavakból kisugárzó hévtől kipirkadt az arcz. Minden hang a 
lóikéból tör elő, azért oly meggyőző s reménytől áthatott. 

Még szebb volt így o leány. A báj és szendeség lebilincselő vará-
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zsa kiséri minden mozdulatát. Rövid szünetet tart, mintha keresné a 
határt, melyet a bizalom mér ki, apaszt vagy növeszt. 

— Bámúl, hogy olyan magasan repül a fogadásom ? 
— Gazdagoknak, a hatalmasoknak való. 
— Nekünk is van fegyverünk, a mely hathatósabb a kincsnél. A 

meggyőző szó, a földerített igazság. A mily könnyedén ez a nép ide 
jött, úgy el is távozhat, a tetszése szerint választott jobb helyre. Veze-
töjo leszünk . . . 

Héder Jani csodálkozva hallgatja a leány kábító szavait. 
— Az uradalom nem lesz kíméletes, a földes úrnál is siket fülre 

talál a nép. Az elkeseredést az árverések növelik. Ha a falu megmoz-
dul, nincs erő, mely tovább lekösse. 

— Hová menne innét? 
— A kincstár, vagy más uradalom két kézzel fogadja. Ezt a mi 

uraink maguk is bevallják, — de nem hirdetik. 
— Hát én miben lehetnék a segítségedre ? — kérdezte Jani 

aggodalmas fejcsóválással. 
— A legelső, a mire kérem: halassza el esküvőjét a jövő tavaszig. 
Lesütött szemekkel zavarodottan mondta ezt. 
— Lehetetlen. Be vagyunk iratkozva a papnál. 
— De ha nem szereti a Marcsát. 
— Leköt a szavam, a hála . . . 
— A hála nincs órához kötve. Ma rója le, vagy később: ez mit 

sem változtat az értékén. Eszeljen ki valami okos módot a Marcsa 
békéltetésére. 

Jani hallgatott. Esztikét bántotta ez a határozatlanság. 
— Ha ezen szerencsésen átesett, visszamegy Lovelényro, elfoglalja 

a régi lakását. Üresen áll ma is. A tiszttartónál kieszközlöm a bocsá-
natot. Do a Héder Janinak is le kell tenni a haragjáról; le kell foj-
tania a gyűlöletet, hiszen lehet még a megtorlásra is alkalom. 

Fölkelt. Büszke alakján szétomlik a verőfény. Hadd logyen teljes 
a természetnek e remek alkotása. 

— Hallotta a kívánságom. Nem sürgetem az elhatározását. Adok 
rá elég időt, egy-két hét elveszhet. Én naponta megkerülöm ezt a kis 
akáczost. Az útját csak a rosszakarat tévesztheti el. 

Távozni akart. Do Jani fölpattant a helyéből s egy szökéssel mel-
lette termett. 

— így hagysz el, búcsúszó nélkül. 
Esztike mosolyogva tette karjait a logény vállára. 
— Minek búcsúznánk ? Hiszen mielőbb úgy is találkozunk. Talán 

holnap ? . . . 
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Elfordult és elsietett. Jani utána akart rohanni, hogy csak egy 
röpke szóra még megállásra birja. Mert érzi, hogy holnap, vagy messze 
jövőben, nem mondhatna mást, mint e pillanatban; parancsolj : én 
követőd, engedelmes szolgád leszek. 

A hosszú sötétben való bolyongás után megint rátalált éltető nap-
jára. Bágyadt szemeinek oly jól esik a fény, más színben látja a világot. 

Az Esztike határozott terve az a páratlan merészség, a melyet a 
kivitol sikeréhez kötött, másokat kicsinylő megjegyzésre, vagy épen 
szánalomra késztetne; őt ellenben elkábítja, csodálattal tölti el. Másnap 
ugyanott találkoztak. Fejlődött, a bizalom, a szívekig hatott az őszinteség. 

— Nagyon tudom, — magyarázta Esztike — mi vitt ez úri csa-
ládba. A tiszttartó úr mentséget keresett a maga és az uradalom szá-
mára. A szerencsétlenség megtörtént, hirdeti ravaszul, nem segíthetünk 
rajta; de menedéket adtunk az öngyilkos árvájának. 

— Hatalmasok ellen küzdünk, — mondta máskor a meggyőződés 
nyugodtságával ; — de mi is erősek, félelmetesek vagyunk. A Héder 
Jani elszánt ügyessége, az én akaratom, a három királyi pártfogó, az 
elégületlen, jogát követelő néptömeg veszedelmes ellenség ! 

Bóbitás Marcsa mátkasága, már tudniillik a beíratástól kezdődö-
leg, búbánatos állapotokat szült a csárdában. A vőlegény elharapta a 
nyelvét, a menyecskének egész litániába került, amíg egy barátságos 
szót kicsalt belőle. Ez a makacs szótlanság még tűrhető volna, de 
ráadásúl oda csatangol valahol, két-három nap sem látja. 

A féltékenység gyanúsításait követte a szemrehányás. No ez nem 
használt. A sírás, fenyegetőzés még kevésbbé. A könyörgésnek annyi 
volt az üdvös hatása, hogy Jani nem idegenkedett némi kis vigasz-
talástok 

— Megígértem, hogy feleségül veszlek. 
Hanem amit ezzel épített, lerontotta a következő toldalékkal. 
— De csak a magam hajlékából indúlok a templomba. Szégyen-

lem, hogy ennyire elhagytam magamat. Munka után nézek, elég a 
henyeségből . . . 

— Akkor vezeklettél volna így, mikor még csak a kettőnk titka 
volt a mátkaságom. 

— Nem azzal a megfontolással néztem a jövőbe, a melylyel köte-

lességem lett volna. 

Két hét telt el így, néhány viharos jelenet változatosságával. 

Akkorra Jani még is megszelídült. 

— Voltam a tiszttartó úrnál, — újságolta nyájasan. — Szent a 
béke köztünk; visszaadta a házamat a földdel együtt. Itt a szántás 
ideje, még ma levelényi lakos leszek. 

Palotás, Horaokfelhök. 8 
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A menyecske bőszülten ragadta meg a legény vállát. 
— Vártam, hogy ez is bekövetkezzék. El a szemfényvesztéssel 

galambom ; nincs kedvem tovább bújósdit játszani ! 
A fölkorbácsolt szenvedély csak úgy nem ismer akadályt, mint a 

kitörő áradat. 
— Azért gyalázod meg a mátkaságomat, mert nem fontoltad meg 

a jövőt. Ezt mondtad. Ki súgta ezt ? Talán a te eszed, vagy a bölcs 
papod ? Az tanított erre a kifogásra, a kihez naponta eljársz, a kivel 
a tiszttartó akáczosában találkozol. A z a fehérképű boszorkány, az a 
korán-érett kisasszony. 

— Ne merészeld ócsárolni, — tört ki önfeledten Jani. És fenye-
getve emelte föl az öklét. 

— Üss agyon, nem bánom. De kimondom a szívem bánatát. Nem 
vezethetsz félre. A tiszttartó úr öreg kocsisa a minap két pohár borért 
elbeszélte, hogy az én udvaromban keresett föl az a kiváló ártatlan-
ság. Tegnapelőtt én lestelek meg, hol töltöd az időt. Te a dűlőúton 
mentél, én az országút árkában, szaladva, görnyedve követtelek. Nem 
vehettél észre, pedig ugyancsak tekintgettél. Elértél az akáczoskoz, a 
kisasszony hófehér ruhában már várt reád. Hogy örültetek egymásnak. 
Nem mehettem tovább a fasoros útnál. Ledőltem a homokos földre, ott 
sírtam, zokogtam. 

— Ha ezt láttad : töprengj fölötte ! Fölvilágosítást nem adhatok. 
Ugy sem hinnél semmit. 

A szerelmes menyecskének ezen oktalan féltékenysége mogbo-
szúlta magát. Jani úgy vált el tőle, mint bármely vendég, a ki pén-
zeért megpihent. Ö ugyan adósa maradt a Harcsának, de hát a tör-
lesztésnek általa választott nemét föntartja a jövőre; arra az időre, 
melyet Esztike kiszabott. 

A kertek alá kerülve, a járatlanabb oldalközök egyikén sompoly-
gott vissza a faluba, zsebében a tiszttartó fölhatalmazásával, melyet a 
jegyzőnek kellett átnyújtani. 

Reketye urat csakugyan letette lábáról a csavargók tréfája. Még 
gyöngélkedik, elő vigyázatból háromszorosan összhajtott flanelt hord a 
gyomrán. Hanem a karikás-ostor művészi kézben nem pattoghat éle-
sebben, mint a nyelve. Ugy látszik, a forró leves csak múlékony sebet 
égetett rajta. 

— Tehát megjöttél, váratlanúl, hívatlanúl. Más ember szökni sze-
retne, a Héder Jani meg vissza szégyenkezik. Csalatkoztam a büszke-
ségedben. 

Janinak eszébe jut az Esztikének előrelátó figyelmeztetése. 
— Kigúnyolják, lenézik e lépése miatt. Tűrje békével és azzal a 
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vigasztalással, hogy szent, igaz ügyért szenved. — Nem felel hát, noha 
meglepő a község fejének ezen jelentős nyilatkozata. 

— Én is torkig vagyok az itteni állapotokkal. Mihelyest valahol 
hasonló rongyos állás üresedik, pályázom rá nyomban. Nom a község-
től, de a tiszttartótól menekülök. 

Ez már aztáu csakugyan olyan bizalmaskodás volt, a miben Jani, 
vagy hozzá hasonló anyamagzat nem részesült. 

— Igen is, a tiszttartó kimutatta a foga-fehérét, most tudom, 
milyen jámbor hajlandósággal van hozzám. Ha zsámolynak oda tartom 
a hátamat a lába elé, hát szívesen rálép, de a köszönet fejében egyet 
rug rajta. Ez még megbocsátható, tegye meg, ha magamszörü bolondra 
talál. De mert ott hagyott a csárdában, hösileg megugrott a veszede-
lem elöl, nem jött a segítségemre: ezt még koldus koromban sem 
bocsájtom meg neki. Szívdobogást, oldalnyilalást kaptam, nyöghetek 
bole egész életemben. 

Benne volt a panaszkodásban ; örül, hogy van, a ki érdekkel 
hallgatja. 

— Fölmondom a barátságot, nem támogatom tovább, ha mindjárt 
el is csapat. Tőlem megnyúzhatja a lovelényieket, nom avatkozom bele 
a dolgába. 

Átvette Janitól a meghatalmazást, komolyan betűzgette. 
— Tudod-e mi van ebben írva? A boldogult kántor földjénok a 

kezelése is rád van bízva. 
— Az Esztike akarta ezt . . . 
Reketye úr nem foljhatta el a csodálkozását. — Szépen vagyunk, 

— elmélkedett a Jani távozása után, — az a kis csacska ekkora befo-
lyásra tett szert? Jani a saját jószántából jött volna vissza? Higyje, a 
ki akarja! Valami meglepő dolognak előre vetett árnyékát látja ebben. 

VI. 

A levelényi tclopítvényesek vigasz nélkül, aggodalommal néztok 
a közelgő sötét tél olé. A csűrök üresek, sok gazdának vetőmagja sin-
csen. Az ekevas által összehasogatott talaj hiába várja a táplálékot; a 
torkos madársereg hasztalan ugrál barázdáról barázdára; dűlőnként 

O 0 

szomboszököleg kiválik az a csekély terület, a melyen eddig boronáltak. 
Gferlai, a vetőmagot kérő családfőknek készséggel megígérte, hogy 

alázatos folyamodványukat pártolólag fogja illetékes helyére, a kegyes 
urasághoz felterjeszteni. Ámbár kevés sikert remél, mert a folyó évi 

3* 
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bérhátralék csaknem teljesen fönnáll, a kölcsön megfelelő részletét pedig 
még a tehetősebbek sem törlesztették. 

Hasonló értelemben nyilatkozott Gerlai családja körében is, a mire 
Elek úrfi azt jegyezte meg, hogy vízözünt, sáskajárást érdemel az olyan 
uradalom, a mely veszni hagyja a saját híveit. 

— Az szólhat így, — berzenkedett Gerlai, — . a kit semmi fele-
lősség nem terhel. Nálunk ez a jelszó : az uradalomnak mit sem sza-
bad veszteni! En csak addig maradhatok a helyemen, míg ettől az 
elvtől el nem térek. A kihágások, érzékenykedésok az ember renommé-
ját csökkentik. A földes úr meghallgatja a tanácsot, de gyűlöli az 
okoskodást; kedveli a népet, de haszon nélkül mit sem áldoz értté. 
En így ismerem őt. Hát megfontolva kell tennem mindent . . . 

Az általános lehangoltság, csüggedés közepett Héder Janinak nem 
volt könnyű a helyzete. Nem kezdhette ott, a hol elhagyta : üres fész-
ket talált, annak minden kiotlcnségével; szomorú viszonyokat, azok 
hátrányaival. Huzamosb időbe telt, a míg rendbe hozta némileg a 
gyámságra bízott két kis gazdaságot, az őszi munka fölött, a plébános 
segélyével, már ö rendelkezett. Megfogta az ekeszarvát, visszajött a 
régi munkakedve, a mely talán el fogja tüntetni a csárdabeli tartóz-
kodás foltját. 

Eletéből kitépett egy darabot s azt a tétlenségnek dobta oda. 
Boszúról, megtorlásról álmodozott s ezalatt az önbecsülés méltóságát 
lábbal gázolta. Es nem az mentette ki a hínárból, a melyre a fiatal 
léleknek büszkén hivatkoznia kellene : a sebzett Önérzet, vagy az öntu-
dat becsülendő hiúsága, — liánom egy iíjú leányka, a kinek a termé-
szet ajándékain kívül nincsen egyebe. 

Most már sűrűbben találkoznak. Hetenként leginkább szombaton 
a plébánosnál jönnek össze. Látszólag közömbösek egymáshoz, akár 
az idegenek, a kiket nem köt össze közös érdek, vagy más vonzalom. 
Mintha versenyeznének a képmutatásban. 

Hanem ha a véletlen tanú nélkül hagyja Őket, kigyúl Jani arcza 
a szive hevétől. Megérinti a pironkodó Esztike gyönge kezét, közelebb 
hajlik hozzá s a túláradt boldogság önfeledtségével néz rá, mélyen, 
hosszasan. 

Esztike, puszta megjelenésével, csudás hatalmat gyakorol fölötte. 
Lesi a szavát, megfigyeli a mozdulatát, kutatja a gondolatát. Epedve 
várja az időt, a mikor még inkább bebizonyíthatja szolgálatkészségét. 
Tőle az a leány nem követelhetne olyan merész dolgot, a melynek a 
kivitele ellen kifogást emelne. A kinek kedvéért elhagyta a mátkát, 
megszegte a fogadását: annak csak óhajtani, parancsolni kell és ő száz 
halál árán is vakon engedelmeskedik. 
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Búcsúzott az ősz és beálltak az esőzések, de azért nem nyert 
elintézést a levelényiek életkérdése : a vetömag-kölcsön ügyébon egyre 
késett a földesúr elhatározása. Gerlai a vigasztalást fölöslegesnek tar-
totta, egyszerűen vállat vont az aggodalmas tudakozódásokra. 

A derék plébánosnak biz ez zokon esett, mert mint jó lolkiatyá-
hoz méltó, szivén viseli a hívei sorsát. Érett megfontolás után elhatá-
rozta, hogy a tiszttartó kikerülésével levelet ír a földesúrnak, lefesti 
abban a hívek szánalomra méltó helyzetét, a melybe hibájukon kívül 
a rossz termés miatt jutottak. Ez az utolsó, amit még tehet a szeren-
csétlenek érdekében. 

E g y liüvös októberi estén, csöndes szobájában hozzá fogott az 
íráshoz. Künn zúgott az őszi szél, tépdeste a beteg lombokat, rázta az 
ablakot. Kövér cseppekkel hullott az eső, behallatszott erősbülő suho-
gása. Gondolatainak megkeresheti a szabatos formáját, nem fogja 
háborgatni senki. 

De bizony a hangulatos bevezetést sem fogalmazhatta meg, midőn 
léptek zajára riadt föl. Halk kopogtatás után kinyílt az ajtó s Esztike 
lépett be az öreg gazdasszony kiséretében. 

A plébános megdöbbent. Miféle meglepetés éri még ! A z ö féltett 
kedvencze vékony ruhában, átázva, átfázva didereg előtte; olyan idő-
bon keresi föl, mikor minden élő födél alá húzódik, száraz hajlé-
kot keres. 

A gazdasszony sopánkodva segített fejéről leoldani a csuronvíz 
kendőt s helyette a magáét terítette a vállára. 

— Hozok száraz ruhát, készítek meleg levest, — kedveskedett 
jósággal. — Azt mondja gyalog jött, hamar ráesteledett, bizonyosan el 
is tévedt a lelkem. Sokáig zörgetett, de kezdetben nem hittem a hang-
jának, be sem akartam ereszteni. 

Kisietett. Csak ezt várta Esztike. 
— Ne ijedjen meg, — esdeklett, — nem történt velem semmi 

különös. Halaszthatlan teendő hozott ide, titokban jöttem. 
A plébános föllélegzett, de nem enyhült arczának szigorú kifejezése. 
— Nincs olyan sürgős dolog, mely e meggondolatlanságot men-

tené. Mi történhetne veled. 
— Rossz semmi esetre. Megvédnek a pártfogóim ! 
— Ha te is óvod magadat. Vártad volna be a reggelt. 
— Virradatig sokat lehet tenni. A földesúr holnap este Lcve-

lényre érkezik. 
Az izgatottság sajátos élénkségével mondta ezt. Rajta kívül csak 

a plébános képes megítélni e rövid, de kellemes hír becsét, értékét. 
— Vadászatra jön nagyobb úri társasággal. A baksi vasúti állo-



máshoz rendelte a kocsikat. Az éjt a tiszttartónál töltik. Az Elek úrfi 
beszélte így. 

— Értelek, — súgta a plébános meghatva. Sietned kellett. Rövid 
az idö nagyobb mozgalomra, ha tenni akarunk. 

— Arra éppen olég, a mit a levelényiek fognak cselekedni. Van 
egy tanácsom. 

— Meghallgatják ? — Kétkedett a plébános. 
— Elfogadják, örömest követik. Felelek értto. 
Szilajon dobbantott a lábával. Az akarat bátorságától érczes a 

hangja. A szoba sötétes hátteréből az asztalhoz lépett. Pedig arczá-
nak sincs szüksége a gyertya halvány fényére. 

— Engem szemeltél ki közbenjárónak '? Szívesen szólok én, a ti 
szátok íze szerint. 

Esztike tagadólag intett. 
— Akkor azt mondhatná a plébános úrnak a tiszttartó, hogy 

mért ártja magát a szegény emberek dolgába? A földesúr felbujtónak, 
veszedelmes lázítónak tartaná, a ki a falut a nyakára zúdítja, követe-
léseket támaszt siránkozó könyörgéssel. Kérjen a nép maga, közbenjáró 
nélkül; szóljon nyíltan; szakgassa le sebéről az uradalom által rákötö-
zött rongyokat; nyissa fel szemeit annak a félrevezetett hatalmas úrnak, 
kiáltsa oda neki: mi tűrünk, szivoson dolgozunk; szemeink árjával 
nedvesítjük meg a száraz rögöt: csak mentsen ki a nyomorból, ne 
hagyjon bennünket nyomorultan elveszni. 

A plébános bámulattól zsibbadtan hallgatja Esztikét. Mily sok 
igazság rejlik egyszerű szavaiban! Az ifjú, de rendkívül éles elme ezen 
szikrájától nem bővül az ő élettapasztalata, mert hiszen ő sem mond-
hatná ezt kisebb tíízzel, meggyőződéssel. De e merész hang bizonysá-
got tesz a természet rendkívüli adományairól, a melyok ily rövid és 
csekély fejlesztés mellett is káprázatosak. 

— Úgy gondolod, — taglalta a plébános, — hogy küldöttséget 
menesszünk a földesúrhoz. 

— Jobb módot nem ismerek. De a kivitelnek van egy nehézsége. 
Váratlanul, meglepöleg történjék, mert a tiszttartó, ha neszét veszi, 
minden áron meghiusítja. Józan észszel nem engedheti meg, hogy az 
egész falu panaszra menjen ellene, mert, hogy a vetőmag-kérés kapcsán 
mindenki előáll a saját sérelmével, kétséget nem szenved. 

— Mivel győzöd le a nehézséget ? 
— Egy kis előrelátással. Nem csinálunk semmi zajt, csöndben 

működünk. Kora reggel Héder Janival megkezdem a házalást. Min-
denüvé bekopogtatunk és fölfedjük a tervet. Valamennyi gazda meg-
ígéri, hogy alkonyat után a községháza előtti közös gyülekezőn meg-
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jelenik. Éjfél után lesz az indulás a tiszttartó-lakhoz; a vadásztársaság 
aludni fog még, mire odaérünk. 

— Velük tartasz ? 
— Mit tehetnének nélkülem? 
— Én nem csődítenék oda mindenkit. Galibát csinálhatna ez a 

sokadalom. 
— Csak a betegek maradnak otthon! 
— Ki lesz a szónok? Mert valakinek csak beszélni kell. 
— A Héder Jani. Vőfélynek elég híres, itt is becsülotet val-

lunk vele. 
A plébános utoljára hagyta a legkomolyabb kérdést. 
— A míg a mások bajával tőrödül, nem gondoltál önmagadra ? 

Szótlanul elhagyod az otthonodat. Hátha azóta keresnek ? 
— Annál nagyobb lesz az öröm, ha épségben megkerülök. De 

akkor már elnémult a panasz s a legégetőbb vágy teljesül. 
A plébános belátja, hogy ilyen érvelés mellett hiába való a további 

ellenvetés. De azt már csakugyan szánandó elbizakodottságnak tartja, 
hogy Esztike ilyen szerepet szánt magának. 0 toborozza össze a népet, 
ö ad tanácsot, a kinek még vezetésre van szüksége! Szegény képzelődő, 
meggondolatlan gyermek: a ki vidám napjait, sőt hírét, tiszta nevét 
áldozza föl egy olyan ügyért, a melyet nem képes fölfogni, megérteni. 

— Eredj haza Esztike, elvégezek én mindent helyetted. Hajnalba 
kocsira ültetlek, visszajutsz anélkül, hogy a távozásodat észrevették 
volna. Hallgass rám ez egyszer. Nem az a te hivatásod, hogy ilyen 
dicsőség után szaladgálj ; ne ártsd magadat olyanba, a melyből életed-
nek, szivednek semmi haszna nincsen . . . 

— Esztike megilletődött s egy pillanatra ellágyult. 
A plébános szavai a lelkéig hatnak, megrázzák, — de ezzel 

véget ér erejük. A daczosság tüzétől megszilárdult akaraterő elszántan 
vág közbe. 

— Fogadásomat megtartom, vagy meghalok! 
A plébános csak akkor bámult el igazán, mikor az Esztike és 

Héder Jani együttes működésének az eredményéről másnap este érte-
sült. Azt a leányt minden háznál tárt karokkal fogadták, a prédiká-
ciónál nagyobb áhítattal, figyelemmel hallgatták szavait. Még Reketye 
úr is el volt ragadtatva. 

— Ott leszünk mindnyájan. Ha kell, szolgálok én olyan fölvilá-
gositással, hogy az a nagyúri társaság hanyatt esik tőle. Nyakamat 
adom egy fületion gomb ellen, hogy lesz vetőmag bővében s legalább 
két esztendeig a falunkban nem pereg a végrehajtó dobja. 

— Ne fogjon sokat, mert keveset markol, — vélte a plébános. 



— Azt mondom, a mit Esztike híresztel. Jobban ismeri a viszo-
nyokat, mint mi valamennyien. De hol tanúit meg oly szépen beszélni. 
A legkomolyabb, értelmesebb gazdák a szájából is kitépték volna a 
szót; az asszonyok sírtak, csaknem agyon csókolták. Még engemet is 
megbabonázott a kis boszorkány. 

Csak Esztikén nem látszott változás. A biztos siker tudatával 
fáradt egész nap. 

— A z esthajnali csillag fényénél indúlunk. Milyen látvány lesz 
az, midőn a férfiakból álló néptömeg a tisztilak előtti térségen csopor-
toséi. A kaputól az akáczosig egy áttürhetlen fal, moly védelmet nyújt ; 
vagy áradat, mely mindent elsöpör. 

Diadalmasan folytatta tovább. 
— Egy nyomoréit embersereg, a moly most még csak kérni tud. 

Panaszát nem nyelheti el a lég, meg kell annak érteni, a kihoz intézve 
lesz, mert az elkeseredés kövotelöleg léphet föl. Mi történik veled akkor 
te hatalmas földes úr, a ki a néped előtt konokul elzárod a szíved; 
mi lesz belőled te teljhatalmú tiszttartó, ki az önérdek rabja vagy és 
a kezedbe adott hatalomnak csak a töviseit érezteted velünk. Hol talál-
hatok oltalmat, védelmet! 

Láz járta át egész valóját. Csak a terv kivitelére gondol, a követ-
kezményeket mellőzi. A tiszttartó féltve őrzi a földes úr megérkezésé-
nek a titkát, mert hiszen a tolepítvényesek panaszaiból nem sok dicső-
ség káromolna reá. Meg fogja tudni, bizonyára, hogy ő volt a szervező, 
ő adta, terjesztette a deputáczió eszméjét. Meg fog rá haragudni, tán 
kitiltja a házából, üldözni fogja engesztelhetlen gyűlölettel V 

Zúdúljon rá harag, gyűlölség, azért nem lesz elhagyatva. Javulni 
fog a nép sorsa, vagy pedig elköltözik innét. E két eshetőséggel ves-
sen számot az uradalom. 

Minél jobban haladt az idő, Esztike annál izgatottabb. Vájjon 
hányan váltják be az igéretöket, mert hát ingadozó lelkek voltak s 
lesznek is. Megkérte Reketye urat, hogy az indulásig nála maradhas-
son. A jegyző előzékeny, igérte, hogy az elöfogatost kirendeli s ők 
ketten kocsin nyitják meg a menetet. Esztike szabadkozott, pedig 
reszkettek lábai a fáradtságtól. Alig szállt le a nap, ki-kinézett a térre, 
hátha a türelmetlenebbek már gyülekeznek is. 

Egy ilyen szende után a kapuban egy asszony toppant mellé. A 
szűrődő sötétség daczára megismerte. Megijedt, de már noni birt 
kitérni előle. 

— A Bóbitás Marcsától senki som szabadúlhat meg könnyödén ! 
— szólt az gúnyolódva. — Régen lesem a drága kisasszonyt, hiszen 
sokkal tartozunk egymásnak. 
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A karjához nyúlt. Esztike megrezzenve az érintéstől, mely mintha 
megégette volna, fölsziszszent. 

— Mit akar velem ? Menjen az útjára, nincs dolgunk egymással. 
— Csak azóta van, mióta a szeretömet tőlem elhódítottad. 
A megrémült leányka zavarodottan védekezett. 
— Milyen ráfogás! A Jani bácsi szótartó, becsületes; beváltja 

igérotét, — még a Bóbitás Marcsának is. 
— Hát mért nem jön felém? Mióta a faluba csábította, nem volt 

a Köröséi* túlsó partján. 
— Feleljen mindenki a maga tetteért. 
— Oh a kis ártatlan, mindjárt megfúl a bölcseségtől! Engem 

nem lehet félrevezetni. Az olyan asszony, a kit a szivében bántanak 
meg, élesebben lát a százszemü sárkánynál. Ne védekezzék előttem. 

— Akkor ne állja az utamat! 
— Egy tapodtat sem, — kiáltott Marcsa bőszülten. — Különben 

elfuthatná fejemet a vér, olyat teszek, a mit megbánhatnék. 
Esztike a kerítéshez támaszkodott, hasztalan tekintgetett körül, a 

közelben nem lát senkit, a véletlen a féltékeny asszony dühének szol-
gáltatta ki. Gyenge galamb, az ölyv hatalmában. 

— A Héder Jani most már különb, derekabb, mint ezelőtt, — 
epéskedett tovább a menyecske. — Egy tapasztalatlan, gyerköcz-lcány 
hóbortjára beszegődik népbolondítónak, föllovalja a gazdákat a tiszt-
tartó, a földes úr ellen. En is be vagyok avatva a nagy titokba. Az 
asszonyok trécselnek, nem azért van a nyelvük, hogy azt összeharap-
dálják. Hátha most én fölkeresem a tiszttartót és tudatom vele a czifra 
históriát ? Elmondom neki, hogy egy hálátlan teremtés mesterkél a háta 
mögött; elégedetlenséget szít, veszedelmet támaszt; azért mert a család 
elfogadta, közel egy év óta dédelgeti, szeretetének, jóságának a jelei-
vel halmozza el. Gerlai úrnak bizonyosan lesz annyi hatalma, hogy 
gátat vet a tolakodásnak. 

— Milyen elvetemültség volna ez ! — tördelte kezeit Esztike 
magánkívül. 

— Kötelesség kedvesem ! — nevetett Marcsa nyersen. 
— Töltse ki rajtam a boszúját, ha ellenem tör ; de ne próbálja 

lerontani azt, a mit mások küzdelemmel, hosszú törődéssel hoztak létre. 
— No én megcselekszem ! 
— Majd teszek ellene. 
— Kicsoda? 
— Én ! 
Marcsa kicsinylő gúnynyal veregetett az Esztike vállára. 
— A berzenkedés árt az egészségnek. Valóban úgy megijedtem 
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a kiáltásodtól, hogy gondolkozóba estem. Erőszak, vagy épen birkózás 
nélkül is czélt érhetsz ; kitérek előled drága kisasszonykám s eltaga-
dom, hogy valaha láttalak. De egy igéretért . . . 

Esztikét e bizalmaskodás meggyőzi gyámoltalanságáról. Minden 
hang a lelkét sérti meg. Ellenállhatlan vágy ösztönzi, megtorolni e 
rajta elkövetett gyalázatot, és zokogni kell nyomorultsága fölött. 

Hát hol késnek a hívei, megfeledkeztek volna róla a királyi párt-
fogók ? Legalább a Héder Janit vezérelnék erre. Ösztönszerűleg fél az 
erösebbtöl. A kitörő nyerseséget csak a hozzá hasonló, vele mérkőz-
hető erő nyűgözheti le. 

— Mit ígérjek ? — nyögte Esztike. 
— Hogy nem őgyelegsz a Héder Jani után. 
— Ráfogás, hazugság . . . 
— Fölkerested a csárdában. Mered eltagadni ? Azóta pokol az 

életem. Elnémultál. Pedig máskor csacskább vagy száz hetivásáros 
asszonynál. 

— A hálánál egyéb nem vonz a Jani bácsihoz. Eletemet mon-
tette meg! 

— Ez az én szerencsétlenségem ! 
Ekkora gyűlölség ellenében Esztike megragad minden mentséget. 

Nem riad vissza ígérettől, fogadástól, csak megszabadulhasson és Mar-
csa elálljon olöbbi fenyegetésétől. 

— A Héder Jani nem vállalt magára ogyobot, minthogy a mai 
nagy munkában segédkezik. Egyéb szó nem köti: holnaptól szabad ura 
minden perczének. 

— Nem szólsz többé hozzá. Ezt igérd mog. 
— Nem szólok hozzá. 
— Te balra mégy, ha ő jobbra tart. 
— Legyen úgy. 
— Elfelejted. 
— Erőlködöm rajta. 
— Nagyon szép ! Éberebb leszek. Jaj neked te kényos kisasszony, 

ha ki akarsz játszani. Tüzes villám loszok, mely rád csap és megéget. 
— Elég a fenyegetésből. A kicsikart Ígéretet könnyen mog-

bánhatnám. 
— Akkor összetörlek, megöllek . . . 
Esztike az érdemetlenül megsértett önérzet és büszkeség végső 

erejével terjészté szét a karjait. 
— Óh tegye hát. Tán jobb volna rám nézve ! 
Zokogásba tört ki. Leült a kerítés tövébe, nom lát, nem hall sem-

mit. Az a rettenetes asszony, a ki ártatlan lelke magasztos ábrándjait 



Királyok pártfogolt ja. 43 

ily durván széttépte, nem tudja, mellette van-e egy eltávozott. Csak 
azt érzi, hogy el van gyöngülve, de nem a mámor nehezíti szempilláit, 
zsibbasztja tagjait : hanem egy bénitó fájdalom, mely a szívből indul 
ki s metsző gyorsasággal terjed . . . 

Az esthajnali csillag már régen fenragyog ; homályos alakok mo-
zognak a községháza előtti térségen, zúgó morajuk, egy-egy hangosabb 
szó eloszlatja az Esztike aléltságát. Felugrik, izmait megaczélositotta a 
pihenés s átható tekintete a házsorok kivilágított ablakain akad meg. 

— Ébren vannak, — kiáltott büszkén. — Ébred szivem is, azért 
dobog oly sebesen. 

Forró homlokára szorítja a tenyerét. 
Ha a Bóbitás Marcsa csak sejtené, hogy vetélytársa bensőjében 

milyen vihara dúl a fölszabadult érzelmeknek ; ha csak gyanítaná, hogy 
féltékenységének e kitörése által csak szélesbité azon ürt, melyet közte 
és Jani közt Esztike a legnemesebb indokból támasztott: nem ballagna 
megelégülten a csárda felé, hanem boszút lihegve rohanna a tiszt-
tartóhoz. 

VII. 

A lovelényi törvénybíró Rekotye úrral egy időben gyöngélkedett, 
— az adminisztráczió végtelen hátrányára. Csúza volt, a javas-asszo-
nyok a sok ráolvasással, ezerjófüböl készült kenőcscsel még inkább 
olmérgosítették a baját. Hanem azért a mondott helyen az elsők között 
jelent meg és dorgálgatta a késedelmezöket. 

— Nem jegyeztétek meg, hogy magyarázta Esztike V Hajnalban 
indul az úri társaság vadászatra; átcsap a szomszéd uradalomba, vég-
kép elhagyja a határunkat. Ha a földesurat most elszalasztjuk: bal-
keresztet vethetünk a sorsunkra; mehetünk jobb tanyát keresni. 

A plébános kedvetlenül nézegette a homályos gyülekezetet. 
— Menjetek tízen, húszan, de ne kétszázan! Egy darab felhőt 

mindig szívesen lát a gazda; de aggódik, ha váratlanul beborulva látja 
c eget. 

Sok ember azért nem figyel az okos szóra, mert önmagát böl-
csebbnek hiszi. Néhány szájasabb zsellér e hibában szenved. 

— Fél velünk jönni? Maradjon itthon! 
— Papnak gyónószékben a helye. 
— Csak valakinek őrizni kell a falut is. Ha mással nem, — 

imádsággal. 
A plébános sértődve kereste föl Reketye urat, a ki épon az olö-

f°gatos-kocsi üléseit tömette ki puha szalmával. A csontjaira is érzékeny. 
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— Már is kötekednek; — panaszkodott a plébános. — Kétlem, 
hogy mindnyájan jószándékban volnának. El van csavarva a fejük, a 
mézédes beszédtől megbódultak. Félek: rossz vége lesz e zavargásnak. 

O O O 

— Ejnye, főtisztelendő úr, — pattogott I ieketye; — a nép e 
nagyszabású mozgalmát zavargásnak bélyegzi. Óhajtom, hogy más ne 
hallja. Mért nem tette meg a kifogásait előbb, ne az utolsó pcrczbon. 

Az utczaszélosségü téren szinto hullámzott a tömeg. Nem zajon-
gott, nem lármázott, egy-egy hangosabb kérdezősködés vagy üdvözlés 
tört át az elmaradhatlan morajon. A gyülekezés tervszerüleg történt, 
meghatározott időben és rendben lesz az indulás is. 

A Iléder Jani férfias hangja csendet parancsolt. 
— Az asszonyok és lányok elmehetnek haza. Pihenjenek le, alud-

janak nyugodtan, — majd jóra ébrednek. 
A sötétséghez hozzászokott szem kivehoté, hogy a tömeg meg-

mozdult. Kisebb csoportok a búcsúzás elhaló sóhajával válnak el tőle; 
lebegnek még, aztán eltűnnek. Az ott maradtak összébb húzódnak zaj 
nélkül, csendesen. Egy óriási folt, mely rátapad az éj keblére ; fölhal-
mozott gyúanyag, melynek parányi szikra is sok; földrezuhant felhő-
darab, mely pusztító áradatot rejt a méhében. 

Az éj nedves és hideg. Csipős szél boronálja az utczákat; a 
csillagoknak zavaros a fényük, azért nem szakad föl a homály s őrkö-
dik a sötétség. 

— Mielőtt elindulnánk, — harsant föl az előbbi hang ünnepélyo-
son, — fohászkodjunk istenhez, a kegyelem és segély örök kútfejéhez. 
Harangozó tedd kötelességedet. 

A tömeg letérdelt. Síri csönd támadt. Es a közeli toronyban 
megcsendült a kisharang. Hangját az utczába csapja, majd pedig 
elröpíti a szél. 

— Mi ez V — sápadozott a plébános, görcsösen megragadva 
Reketye úr kezét. — Ki mer harangozni beleegyezésem nélkül ? 

— Hallgasson szent atyám — csitította súgva Reketye. — Hát 
még sem jött rá, hogy nem két nap szülte e mozgalmat V Hetek óta 
gyűlésezünk, tanácskozunk ; a mióta Héder Jani a faluba jött, folynak 
az előkészületek. Beszélni fogunk a földesúrral minden áron. Es tudja 
meg, hogy mindnyájan az Esztike eszével gondolkozunk ! Hát ezt nom 
restellj ük bevallani. 

Vége a rövid imának, nom cseng a kisharang. A pap is, meg 
Reketye úr keresztet vetnek magukra. 

— A plébános úr no fáradjon velünk. Viseljük a felelősséget, ha 
jót nyerünk, megosztjuk mindenkivel, de a következményeket csak 
egyedül akarjuk viselni. 
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— Sodorjon el az ár engem is. A jó papnak hívei közt a helye. 
Es azt gondolta, hogy ha most tekintélye mit sem nyom a latban, 

jelenlétével sok szenvedélyt, indulatot lehiggaszthat, fékezhet. 
Közvetlen az indulás előtt előkerült Esztike. Eddig íépésről-lé-

pésre követte Héder Janit. Fáradkatlanul járt, kelt, tán senkit sem 
hagyott megszólítás nélkül. Reketye úr nyájasan csalogatta a kocsira. 
Megköszönte, de nem kapott a kecsegtető ajánlaton. 

— A plébános úré ott a hely. Elbírok még annyi gyalogolást, 
mint mások. 

— Uram segíts ! — fohászkodott a levelényi telepítvényesek 
elszánt csoportja. Es mintegy vezényszóra elindult. A Reketye úr elö-
fogata (rajta búsult a plébános) nyitotta meg a hosszú menetet. Jani 
hátra maradt sereghajtónak. 

Az a lánglelkü leány sortól sorhoz szegődik, a sok erőteljes sötét 
alak között árnyként suhan keresztül. Tisztelettel, előzékenységgel 
engednek tért neki ; a becsülés, elismerés bizalmával felelnek kérdé-
seire. Nem nézik a korát, a testi és szellemi fejlettség rendkívülisége 
természetesnek látszik előttük és az érdekükbon tett fáradozásnak a 
vér azonosságában s együttérzésben lelik a magyarázatát. így okos-
kodtak. 

— Ha már Esztike sem tűrheti tovább a pusztulásunkat, sorsuk 
javításának ilyen útjára tereli őket, — valóban árvának, nyomorultnak 
kell lenniük. 

Mikor kiértek a faluból, Esztike Janihoz szegődött. A tömeg 
zajongva haladt előttük. Beszélhettek háborítlanul, a szívük vágya szerint. 

— Csak arra kérem a Jani bácsit, hogy a beszédében kerülje a 
czikornyázást, a fenyegetést. Ne foghassák rá, hogy valami tudákos 
paraszt, a ki hetet-havat Összehord. Fökellék a tisztelettudás is. Az úri 
nep hiú a rangjára. A Kardos ispánné (a ki mindig sárga kocsin jár), 
ni 1 nap azért zavarta el a szakácsnéját, mert „nagysága" helyett tens-
asszonynak titulázta. 

— Hitemet rá, meg lesztek elégedve. 
— El a szemfényvesztéssel, a szépítgetéssel. Nem elég a vetőmag, 

ideig-óráig tartó segély, a mely csillapítónak is kevés. Előbb kérünk, 
aztán követelünk. Drága a föld, szállítsa le az uraság a bérösszeget, 
engedje el a beruházás költségeit; mert hiszen a falu, benne a sok 
elnyomott lélek úgyis a tulajdona; az a koldus telepítvényes, ha meg-
niozdul, egy szalmaszálat sem vihet magával. Szüntesse be a végrohaj-
tasokat, egyik félnek sincs haszna belőle. 

Héder Jani azt szeretné, ha már a földesúr előtt állhatna és mind-
ezt ennyi meggyőződéssel elmondhatná. 
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— Ha a szükség kívánja, (különben majd oda súgok én akkor), 
hozza föl a Jani bácsi azt is, hogy a nyomorúság sok mindenre ráviszi 
az embert. Ha a levelényiek panasza segély nélkül hangzik el (félek 
ettől), az öreggazdák kiválóbbjai folyamodnak a kincstárhoz települési 
engedélyért. A kincstár örömmel ragadja meg az alkalmat, mert óriási 
területei várnak benépesítésre. Le vagyunk kötve ozerkarú szerződéssel, 
az igaz ; de ki tarthatja vissza a költözni vágyó népet ? Megszökik, ha 
csak éjjol nappal szuronyos katonákkal nem őrizteti a házában. 

— Hideg víz a nyakába ! — ujongott Jani. — Ha majd ezt is 
az orra alá borsolom. 

— Nyolcz hónap alatt ismertem meg a telepítvényesok emberi 
jogait. Elétek adom: használjuk javunkra. 

Az éj hidegebbé vált. A vastag mészharmattól átnedvesült fü 
eláztatta Esztike vékony czipőjét; áthült a lábacskája, hideg borzon-
gás, — mit az egyenletes mozgás által keltett testi melegség nem távo-
líthat el, —- járja át tagjait. Összébb vonta kendőjét a nyakán. 

— Fázol ? — kérdezte Jani mohón. — Betakarlak a szűrömmel. 
— Hová gondol ? Akadályozna a menésben. 
Az őszi éjek vándor párái szürkés köddé verődnek össze. Némi 

fény dereng ez által a tájra. Egyszerre tompa dübörgés hallatszik. 
Talán a dajkamesék óriásai döngetik a türelmes föld hátát? Koránt-
sem ! Az elégületlenek most értek a Köröséi' hídjára, lépteik kopogá-
sától visszhangzik a tölgyfadeszkázat. Esztike a Jani karjába kapasz-
kodik. 

— Csak erre ne kéne járnom ! 
— Nekem pedig ez a legkedvesebb helyem. Míg a csárdában 

laktam, órákat töltöttem itt, a karfára hajolva, molyct egyszer te is 
átkaroltál. 

— Borzalom rágondolni! 
— De nekem édes emlék ! 
Esztike lehajtotta fejét a legény izmos karjára. Héder Jani úgy 

érzi, hogy egy fáradt alak támaszkodik reá a teljes súlyával. 
— Hát akkor mért alázta meg magát a Bóbitás Marcsa előtt? 
— Megérdemlem a szemrehányást. Te nem hagytál elveszni, 

megmentettél. Oh engedd, hogy molletted maradhassak örökre. 
Ez a suttogó, szerelmes hang az Esztike szivének andalító bűbá-

jos zenéje. Az a mennyei sugár, mit szerelemnek neveznek, tölti be 
egész lényét, átalakítja gondolatát; nem fontolgat, — csak érez. Csak 
arra a boldogságra vágyott, hogy még egyszer a kebelén pihenhessen 
élete megmentőjének. Beteljesült. Most hát ide a tövisekkel, a szen-
vedéssol : mosolyogva fogadja, mert hiszen kivette a jutalmát értök. 
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— Késő már! — szólt határozottan. — Nem egyfelé visz az 
utunk. Köztünk áll — a Bóbitás Marcsa. 

Jani szorosabban magához fűzi a Esztikét. Tán attól fél, hogyha 
elereszti, örökre elszalasztja. 

— Kikerüljük . . . elég nagy a világ! 
— Hát az adott szó ? aztán az enyém is. 
És elbeszélte az esti találkozást részletesen. 
— Az a menyecske álnok, agyafúrt, boszúálló. De nincs-e igaza? 
— Nincs. Nem azé a madár, aki elszalasztja, hanem aki megfogja! 

Szerettem-e valaha ? A háladatosság csikarta ki belőlem az ígéretet. 
Hát ezt a tartozást csak házzassággal lehet leróni ? Ezt akarod ? 

Esztikének erre nincs szava. Pedig Jani ismétli e fogós kérdést. 
Némán haladnak tovább. Sietniök kell, nagyon hátra maradtak. 

Félénkek, bátortalanok mindketten. Janit tartózkodóvá teszi az a 
varázs, melyet Esztike bűbájos tulajdonságaival reá gyakorol; a leányt 
pedig tartózkodásra inti a szűzi szemérem, az ártatlan, de a szerelem-
től ittasúlt szív himpora, melynek megárt a leggyengébb fuvallat. Örven-
detes e két szív közelsége, — pedig mily ür van közöttük . . . 

Sok küzködés után jutottak ennyire. A jutalom morzsáit máris 
megérdemlik. Szerények : jutalom gyanánt veszik, ha valahára a saját 
dolgukról tesznek egymás közt emlitést. Utoljára hagyták, a mi a leg-
biztosabb örömet nyújtja. 

— Akárhogy vesszük, egy élettel vagyunk egymásnak adósa. 
Kössük a kettőt együvé. Nincs senkink a világon, az történik, amit 
mi akarunk. Én már nem válhatok el tőled. 

Esztike érzi, hogy pirulás nélkül ismételhetné ezt, — feleletül. 
— Zsenge vagy még! Gyönge sarj, melynek erősödni kell. Várok 

rád, a nélkül, hogy elhagynálak. Mert szeretlek, szeretni foglak a 
sírban is . . . 

Hasztalan szabadkozott Esztike. Azt a két izmos kart le nem 
hántja a derekáról. Hirtelen, mint a villámlás forró csók csattan el az 
arczán, homlokán, szemein. Ijedten fölsikojt s az édes méreg által elő-
idézett kábultság daczára kitépi magát az ölelő karokból. 

— A nevemet kiált ják! Nem hallja, keresnek, azt gondolják 
cserben hagytam őket. 

Es mint a ki teljesen ki van pihenve, fürgén szaladt a sötét cso-
port után. Hajnal óta talpon van, örökös izgalomban, csuda, hogy 
járni képes. 

Podiír a testi és szellemi erő túlhajtása nem marad következmé-
nyek nélkül. Amiket a királyi pártfogók sem képesek elhárítani . . . 
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VIII. 

A tiszttartó-lak két vendégszobájában, néhány órára csak akkor 
pezsdül föl az élet, midőn a földesúr, Levelényi Menyhért, vadászatra 
rándul le s egy napot, vagy kivételesen — mint most is — egész éjet 
benne tölt. 

Két szoba, künn a pusztán, bármily ízléssel legyen berendezve, 
kastélyok, falvak urának kellő kényelmet nem nyújthat. Levelényi 
Menyhért, a pompás vacsora alatt folyton ezzel mentegetőzik a ven-
dégei előtt; a baksi halmos erdők szalonkái azonban bő kárpótlást 
fognak nyújtani a rövid éj kellemetlenségeiért. 

Levelényi Menyhért most tölti ötvenedik évét. 
Egyike azoknak a gazdag földbirtokosoknak, a kik egyéni kedv-

teléseiknek élnek; politikával csak a szükséghoz mérten foglalkoznak, 
de a közügyektől teljesen távol tartják magukat. Levolényinck azon-
ban van egy kitűnő tulajdona: birtokát gyarapítani törekszik; értelmes 
közegeket, képzett gazdatisztekot tart, s azokat jól is fizeti, sőt az 
uradalom tiszta jövedelméből bizonyos százalékot juttat nekik. 

De ö csak oly mérvben gyakorolja az ellenőrzést az uradalmak-
ban, hogy közegei meg ne rövidíthessék. „Mennyi a haszon ?" Ez az 
első kérdése. Minél kevesebb költekezés és kiadás! Ez az elve. — El 
van veszvo a gazdatiszt, a ki működésében, számadásainál ezeket 
figyelmen kivül hagyja. 

A telepítvényesek dolga iránt kevésbé érdeklődik. Türelemmel 
várja, hogy a falu építésébe fektetett töke meghozza a kamatait. Hozzá 
van szokva, hogy tisztjei csak jó hírrel fogadják. Az egyes jelentések 
föl is jogosítják erre. Gerlai most van csak megakadva. A lovolényiek 
bajáról eddig mélységesen hallgatott. Előszóval akarja tudtára adni 
földesurának, hogy a telepítvényesek befizetéseiből nevetséges csekély 
összeget küldhet föl az év végén a központi pénztárba. 

Nehéz lesz az indoklás, úgyszintén a vetőmag-kérés is. Persze, 
hogy erről sem írt semmit és most a körmére égett. 

A vacsorának tíz órára vége volt. A társaság nyugodni kívánt, 
korán fognak fölkelni. Gerlai szüntelen a földesura mellett forgolódott, 
remélvén, hogy az uradalom ügyeiről kérdést intéz hozzá. E helyett 
kurtán, kedvetlenül ennyit mondott: 

— Előterjesztéseit majd holnap a vadászkastélyban hallgatom 
meg! Legyen gondja rá a tiszttartó úrnak, hogy hajnalban, amint vilá-
gosodik, késedelem nélkül indulhassunk. 
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Milyen kedvező alkalom lett volna a bizalmasabb értekezésre. Lo 
van forrázva. Pedig e nélkül is ideges, kedvetlen. 

— Érdemes jószívünek lenni? Mondta a feleségének, midőn a 
vendégek lenyugvása után egyedül maradtak. Bevásároltunk a fogadott 
lányunkkal. Valóságos czigányvér. Két napja oda csatangol s még arra 
sem érdemesíti az embert, hogy tudtul adja a távozását. Pártold hát, 
mint eddig! 

— Tán az uraságok elöl menekült. 
— Tapasztaltad-e valaha, hogy félénk, meghunyászkodó ? Sőt 

bolokotnyeleskedik mindenbe. Olyanokat kérdez és állít sokszor, hogy 
megütődünk rajta. Ej , torkig vagyok vele. Az én házamat no nézze 
korcsmának, melybe kedve szerint ki-becsatorálhat; maradjon a plébá-
nosánál, ha rakonczátlankodásairól nem bir leszokni. 

Gerlai nem téveszti szem elöl a véletlent, melytől tömérdek szán-
dék, kivitel dugába dőlt már. Elkerülte az álom. Még a messze keleten 
valahol barangolt a reggel, mikor a kocsisokat felköltötte, a lovaknak 
kiadatta az abrakot; aztán a konyhabeliek szemeiről zavarta el az 
álmot, hogy a reggelivel világért meg ne késsenek. 

A sápadt fényű hold, gondolván, hogy most úgy sem sok gyönyö-
rűséget okozhat a vándor emberiségnek, lustán törte át magát a tömör 
felhö-foszlányokon. Nyomában a szürkület, mely után a mindent bevi-
lágító, éltető fény következik. 

Grerlai unaloműzésből a zárt tornácz alá ült s pipázva leste a 
hajnalt. A vendégszobák egyikéből heves csöngetés hallatszott. A 
következő perczben Grerlai ott kopogtatott az ajtón. 

— Ön az, tiszttartó úr ! — Szólt ki a földesúr. — Milyen derék, 
hogy ébren van! Lépjen be hamar. 

A tiszttartó valami bajt sejtett, szolgálatkészségből szinte betörte 
az ajtót. Gyertyát akart gyújtani. 

— Fölösleges! Most az egyszer sötétbon többet látunk. Hálókön-
tösben legalább is tíz perez óta gyönyörködöm egy ritka panorámában. 
•Jöjjön csak az ablakhoz, aztán világosítson föl, mire való mindez ? 

Gerlai, mit sem sejtve, engedelmeskedett. Megrendült, akár a 
szikla a villámcsapástól; homlokát az ablak üvegéhez szorítva, bámult 
ki a szabadba, melynek homálya fölött a holdfény és szürkület már-
taár diadalmaskodott. 

A ház előtti tér a kapuig, onnét a ködös tarlóig emberekkel van 
fele. Számuk még nem határozható meg, de akkor is sokan vannak, -
ka a káprázat nem sokszorosítja őket. Csoportokra válnak szét, de meg-
lepően csendesek. Csak időnként csap át egy-egy élénkebb zúgás s megost-
romolja az ablakot. A kevésbbé tiszta lelkiismeret fenyegetésnek vélné . .. 

Palotás, Homokfelhük. 4 
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— Kik ezek, mit akarnak? — kérdezte Levelényi keményen. — 
Zsivajukra ébredtem fel, kíváncsian várom a magyarázatot. 

— En is meg vagyok lepve! Kapkodta a szót Gerlai. Talán ara-
tók, a kik hazamenet itt megpihentek: vagy munkakeresők . . . ongo-
delmével azonnal közöttük leszek és bő értesítéssel jövök vissza. 

Bámulatos önmérséklettel mondta ezt. Pedig nincs az a velőkig 
ható sértés, mely bőszültebb indulatot támaszthatna benne, mint ez a 
látvány. Nem tudja, hogy kicsodák, ne ismerné őket? Az egész urada-
lomban a levelényi életerős telepítvényesnek van oly arányos, megter-
mett alakja! Ismeri valamennyit, akár a nevéről szólítsa. Köztük 
viczkándozott Reketye úr, odább a plébános integetett Héder Janinak; 
míg a csoportok mellett az Esztike nyúlánk alakja surran el. 

Amit egyszer a jegyző odavetőleg említett előtte tiszttartói tekin-
télyének rovására, szégyenére, im megtörtént. A földesúrhoz jöttek: 
ide csődültek a felbujtók, izgatókra hallgatva, akik valóban eredménye-
sen működtek. Esztike a besúgó, azért tűnt el a háztól. Fontolgatás 
nélkül torlódik agyába az egész mozgalom, a mint a kezdettől a mos-
tani stádiumba jutott. Szelíd galambnak látszott, pedig gonoszabb a 
vércsénél. Ekkora hálátlanság, képmutatás egy gyerekleányban! 

Bőszült volt, de az eszélyesség józan hangja higgadtságot paran-
csolt. A mennyire lehetett, uralkodott magán. Ellenség közé lép. Botor-
ság volna tőle fokozni az ingerültséget. Jó szóval többre mehet. 

— Edes atyámfiai, — kezdte a kapuból, ajkait harapdálva — mi 
jót hoztak e szokatlan idöbon ? 

Gerlai valami túlságos előzékenységet nem igen tapasztalt a meg-
szólítottak részéről. Megismerték mindnyájan, de bizony nem üdvözlik; 
foghegyen eregetik a feleletet; olybá veszik, mintha a gazdasági irnok 
vagy az öreg béres hivatalát viselné. 

— Jóért jöttünk, mert a rosszból eléggé kijutott. 
— Bánatot hoztunk, örömet akarunk haza vinni. 
— Addig el nem megyünk. 
— Beelégeltük a tiszttartó atyáskodását. Majd csak a földesúrral 

végezünk. 
— Hadd értse a panaszunkat. 
— Szép szándék, — erőltette a nyájasságot Gerlai. — Nem is 

kivihetetlen! De azt már csakugyan elvártam volna, hogy értesítsenek 
a vándorlásukról. 

Erre aztán másik csapat adta rá a tromfot. 
— Akkor soha nem értünk volna ide. 
— Kijátszott volna bennünket. 
— Még milyen furfangosan ! 
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— Ismerjük a kedves kajlamát az árverésekből. 
— Hát a vetőmag melyik magtárban szárad ? 
Gerlait elönti az epe. Oli a nyomorultak, hatalmuk érzetében még 

gúnyolódnak is. Oly biztosak a sikerben, hogy csipdesni, durva meg-
szólásuk czéltáblájául kitenni merészlik. No várjatok ! . . . 

— Értsünk szót atyafiak! A ki köztük a legokosabb — mert 
a mint látom, az egész elöljáróság itt ácsorog, — mondja ki nyiltan: 
mit akarnak. 

jelenlevők dörgedelmes kórusban, közakarattal kiáltottak rá : 
— Vezessen a földesúr elébe! 
Reketye úr kifoszíté mellét s oda poroszkált egykori kebel-

bará a olé. 
— Azaz jelentsen be hatalmasságod! A lakájoknak úgy sincs 

ogyéb dolguk. 
— Harsogó kaczajjal jutalmazta meg a hálás publikum o nem 

mindennapi szellemességet. 
Hanem erre Gcrlaival fölfordult a világ. Mogvető pillantást vetett 

a derült tömegre, (szerencséje, hogy nem láthatták), aztán sarkon for-
dult be az udvarba és úgy csapta maga után az utczaajtót, hogy az 
egyik sarokvas bizonyára kivált a helyéből. 

Azt mondják : az ásítás ragadós. De sokszor a nevetés is az. A 
tehetetlen düh e csattanós kitöréséibe még a komolyabbak is kaczag-
tak. Reketye úr a fájós oldalát szorongatta. 

— Fábaszorult féreg ! Csakhogy egyszer a kelepczébo szoríthat-
tunk. Fejedre olvassuk minden bűnödet! A miket az uradalom nevében 
és palástja alatt ellenünk elkövettél. 

Szegény ördögök, naiv ábrándozok! Nem tanított meg az élet 
titeket arra, hogy a remény leple alatt örökös csalódás lappang. 

Gerlai a rémültség külsőségeivel rohant be urához. Kevés tettetés 
kollott hozzá, mert a düh teljesen fölülkerekedett benne. 

— A levelényiek tüntetni akarnak. Egy-két szájhös fölbujtogatta 
őket azon ürügy alatt, hogy nincs vetőmagjuk. 

— Adjon nekik, — válaszolt Levclényi fagyos nyugodtsággal. 
— Megígértem . . . méltóságod utólagos beleegyezésével. De ez 

nem elég! Ide akarnak tolakodni. 
— Ez ellen sincs kifogásom . . . 
— Nem akarnak kevesebbet, mint hogy az uradalom engedje el 

a kölcsönt, a haszonbért, adjon nekik jobb földet. 
— Milyen szerények ! Mért nem követelnek mindjárt évi fizo-

tést is! 
— Kitelik tőlük. Vagy ötszázan lehetnek. Részeg csorda, fölbuj-
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tott tömeg. Én nem tanácsolom, hogy méltóságod csak egy tekintetre 
is érdemesítse e gyülevész népet. 

Szakgatott zsivaj hallatszott föl. Tán még most is kaczagnak. 
Gerlai fegyvert kovácsolt ebből is. 

— Milyen türelmetlenek! Csoda, hogy még ki nem perzseltek 
bennünket. 

Levelényi idegesen kapkodta magára ruháit. 
— És ilyenkor vendégeim vannak. El vagyok temetve, ha vala-

melyikot a legkisebb baj éri. Van az udvarból más kijárás is. 
— A magtár felöl, a faiskolán keresztül. Fogassak ? 
A földesúr szikrázó szemekkel méregeti végig a meggörnyedt 

tiszttartót. * 
— Olyan sürgősnek tartja. 
— Valamennyi telepítvényes szilaj, elkeseredett. Ki áll jót érte, 

hogy féken marad ? 
— Legyenek hát a kocsik mielőbb indulásra készen. Tíz percznél 

tovább nem késünk. Felköltöm én az urakat! 
Gerlai röpülni szeretne. Nagyobb tűzzel soha nem parancsolt 

még, a kocsisoknak pálinkát ígért, csak lehetőleg siessenek. Aztán 
összehúzva a nyakát, alázatosan lépett ki az ajtón, a földesura olött 
rútúl eláztatott sereg közé. 

— Kedves barátaim! — hízelgett a kezeit dörzsölve. — Örömhírt 
hozok. A jó földesúr (leemelt fóveggel ejtsük ki a nevét), nem sokára 
le fog ereszkedni hozzátok. Most ébredt föl, aztán reggeliz, — lehetünk 
iránta ennyi elnézéssel. 

Ekkor már a szürkületet az égboltig tolta föl a kelotfelöl kipirosló 
fényözön. Megvilágosodott. A tiszttartó hazugsága elég sötétséget hint 
a hiszékeny lelkekbe. 

A kelő nap sápadt korongja is látható volt már. Gerlai szerint a 
kegyes úr most kezd reggelizni. Kényelme még a pusztán sem szen-
vedhet rövidséget. Aztán csibukra gyújt, megszemléli a lovakat, a 
magtárt és csak azután vegyül a népe közé. 

(Pedig ezóta már a faiskolán túl, a tizedik dűlőnél hajtat a meg-
rémített társasággal valahol.) 

Reketye úr a plébános füléhoz hajolt. 
— Szörnyen édeskés, szinte elfanyarodik tőle az ember. Meglássa, 

rosszban töri a fejét. 
Gerlai azzal az Ígérettel vonult vissza, hogy most már csakugyan 

itt az ideje fölkérni megjelenésre a földosurat. Akik, megunva a vára-
kozást, fáradtan leheveredtek a nedves gyepre, vagy az árokparton 
találtak pihenőt: felugráltak; a kapunál szép rendben sorakoztak. 
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Esztike jelölte ki a helyeket: mekkora térség a szónoké, a legelső sort 
a főtisztelendő úr, a törvénybíró és Reketye úr szembeötlő alakjai 
fogják képezni. 

Amíg özek ekként rendezkedtek, Gerlai a nejét fölpakolta egy 
igás kocsira s ráijesztett, hogy a föllázadt levelényiek kifogják rabolni 
a házat, minden élőlényt legyilkolnak. Elek úrfi hitetlenül rázta a 
fejét és fölbuzdulva erősködött, hogy megjelenésével lecsendesíti a vér-
szomjas hadat. Gerlainé sírva fakadt. Egyetlen fiát nem hagyja, nél-
küle nem menekül. Végre is a fiú engedett, dörmögve fogta meg a 
gyeplőt. 

— Nyomotokban leszek mindjárt! — igérte Gerlai. — Lovam föl 
van nyergelve. Hanem először e csorda szeméről lehúzom a fátyolt és 
ráterítem a szemfedőt. 

Megvárta, míg a kocsi kigördült az udvarból. Nincs itthon egy 
férfi-cseléd sem, a nyergest magának kellett kivezetni az istálóból. A 
kantárszárnál fogva a belső kerítés oszlopához kötötte. Aztán megjelent 
az utczaajtóban, de nem lépett le a küszöbről. 

Nem görnyedt, nem alázatos már! Kihúzza a derekát, kinyújtja 
a nyakát, miáltal legalább is araszszal nőtt a termete. Kemény vonásai 
megmerevülnek, az arcz visszataszító fakó színt ölt fel, szemei vadul 
forognak. 

— Halljátok kendtek! (De alászállt a becsület!) — Lármázott 
józanító nyerseséggel. — Egyet kérdeznék még. Ugyan kinek a hóbort-
jára bolondultak ide ? 

Pl váratlan fordulat hatásáról csak az nyerhet fogalmat, aki valaha 
lölbujtott, végletekig fölingerelt néptömeget látott. A fölindulást zúgó 
moraj előzi meg, de a fékvesztett indulat kitörésének is ez az előjele-

Alig hangzott el a kérdés : Esztike kivált a hátsóbb csoportok 
egyikéből. Kevélyen, nyilt tekintetében a rajongás tüzével, emelt hom-
lokkal lépett a tiszttartóhoz. Azt mondja tekintetével, merő nézésével: 
én tettem e csodát. Gáncsa, gyűlöletének a kitörése hát engem érjen. 

— Még jelentkezik! — gúnyolódott Gerlai. — Majd kiválik, 
kolompos kisasszony, hogy a törvény előtt ily hetykék leszünk-e ? 

Pfitymáló megvetéssel toldotta utána : 
— Es még a szemeim ele mer kerülni! 
A megsértett oltárkép, ha hangot nyerne, nem védhetné magát 

méltóbb fölháborodással, nemesebb önérzettel. 
— Tudva nem vétettem senkinek. Egyforma lelkiismerettol néz-

hetek a kelő napba, — bárki szemébe . . . 
— Esztike ne hagyd magadat! — biztatták a körülállók. — 

Leczkéztesd meg e kegyes urat, hogy megemlegesse. 
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— Eleget hallgattunk, — zúgolódtak mások. Hol a földesúr ? 
— Fél kijönni. Győrünk be hozzá . . . 
Gerlai a hasára nyomta kezét, hogy száraz hangja rikácsolóbbá 

váljék. 
— A földesúr kell nektek ? Ostobák, tökfilkók . . . No csak vár-

jatok! Jajgatással sem éritek a nyomát, mogszöktottem előletek. Rajtam 
akartok kifogni V Korábban keljetek ! 

Mint egy akrobata ugrott vissza az udvarba és a vasas tolózárral 
gyorsan elreteszelto az ajtót. Ez volt a szorencséje. Legalább is húsz 
aczélos kar nyúlt utána. Ha egy mozdulattal késik, még keresztet vetni 
magára sem lott volna ideje . . . 

így azonban nyeregbe ülhetett és a faiskolához nyíló hátsó kaput 
maga után gondosan bezárhatta. 

IX. 

A tisztilak és a hozzátartozó valamennyi melléképület, a magtár 
kivételével, magas kőkerítéssel van körülvéve. A rászedett deputáczió 
fiatalabbjai most vették hasznát, hogy a katonaságnál tornászatot is 
tanúltak. Egymás hátára kúszva mászszák meg e számbavehető aka-
dályt és a kapu előtt dühöngő társak biztató ordítozásai mellett ugrál-
tak be az elhagyott udvarba. 

Ezek aztán először is a kapu vaspántjait, a vésöalakú támruda-
kat húzogatták széjjel. A két szárny engedett a külső nyomásnak, nagy 
robajjal szétvált: s a nyert résen a néptömeg egymást csaknem leta-
posva tódúlt befelé. A gátját áttört áradat nem lódul meg nagyobb 
erővel, csattogóbb robajjal. 

A plébános óvatosságból félrehúzódott. Békítőleg, csittitólag beszélt 
is valamit, de hát nem hallgatott rá senki. Esztike a tömkelegbe került 
és ez sodorta magával. Hanem az udvarban, a tágabb helyen, iszonyú 
törődöttsége daczára egy kis egérútra tott szert. A lakásba vezető tor-
nácz magas lépcsözetéhez támolygott, kimerülve ült lo a legalsó fokra. 

Az előbbi türelmes, békés csoport most egyesült, nokivadúlt ellen-
ség. Emésztő láng, mit a boszú, a szenvedély egyro szít. Valamennyi 
a tiszttartót keresi, mindenki hajszolja azt az örömet, hogy tulajdon 
karmaival tépjo szét. Épen úgy, a mint ö egyetlen és utolsó reményük-
kel bánt el. 

Felhőkig hatott a lárma, a borzasztó szitkolózás. Még a komo-
lyabb gazdák agyát is elfutotta a fölingerült vér. A lielyott, hogy békí-
tőleg léptek volna föl és tekintélyük latbavctésévol iparkodtak volna a 
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zajongókat, a boszúért lihegöket lecsillapítani, — ök jártak rossz pél-
dával előre. A cselédház ablakát a törvénybíró ököllel törte be. Azt 
gondolta, hogy a tiszttartó benne rejtőzik. 

Erre aztán a szűrök alól előkerült a rövid nyelű ólmos-fütykös. 
Rémítő fegyver az a gyakorlott kézben. A melléképületek ajtairól egy 
jól irányzott csapásra darabokra törve esett le a legerősebb kilincs, 
még a faiskola kapujának kipróbált závárzata is levált a helyéről. Aztán 
az ablakrámákra, ajtókra, a cselédház berendezésére került a sor. Rom-
halmazzá vált, a mi ép és összetörhető volt. 

Az udvarnak, az épületeknek, a széna- és istálló padlásnak nem 
maradt a legkisebb zuga kutatlan. A lárma, siketítö zaj, átkozódás 
még inkább fokozódott. Hol a tiszttartó ? A föld nem nyelte el, elrej-
tőzött valahová! Csak lieketye úrnak jutott eszébe, hogy e ravasz 
ember lóháton megszökhetett. Nyilvánította is e véleményét, de letor-
kolták. Hédcr Janit pedig, a miért egynémely rakonczátlankodót a 
rombolásban megakadályozott, kevésbe múlt, hogy agyon nem verték. 

Esztike rémülten vánszorgott föl a lépcsőkön a tornácz üvegaj-
tajához. Be volt zárva az is. Innét, a csaknem emeletnyi magasból, az 
egész udvart beláthatta. Hirtelen támadt sejtelmétől a szíve elszorúlt. 

Az a tömeg, mely Héder Janit, a fáradhatlan jóakarót csak azért 
is képes megtámadni, mert rendreútasított néhány garázdálkodót: eddigi 
pusztításával nem fogja beérni. Betör a házba is, a tiszttartó keresésé-
nek az ürügye alatt és folytatja borzasztó munkáját. Bent van a jó 
tiszttartóné, az ö második édes anyja, a ki iránt soha el nem múló 
hálát érez ; a szegény nöcselédek, a kik senkit nem bántottak, ezóta 
talán betegek a rettegéstől. 

Mindennek meg van a határa! Ennyire még sem vetemedhet az 
ö józan levelényi népe. Ha a boszúvágy elsötétíté a látkörét, lesz ö 
továbbra is a vezetője. Az a varázserő, mely ide hozta, most a legvál-
ságosabb perczben is győzedelmeskedni fog fölötte. 

Oh csak azok a jó királyi pártfogók csak most ne forduljanak el 
tőle. Most van igazán rászorúlva a támogató segélyükre. 

Nem mozdul az ajtóból; innét szól hozzájuk. A dajka nem 
beszélhet szebben, hízelgőbben a makranczos csecsemőhöz, mint ö a 
tolizgatott néphoz. Megszelídülnek és könyezni fognak, mint a mikor a 
jobb sorsról, a teljesülő reményről, a szomorú emlékek nyomán támadt 
boldog napról szólt hozzájuk . . . 

Reketye úr sem álmodozott az ilyen kimenetelről. Fele som tréfa 
ennek, hát még mi lesz a következménye V Már akkor rosszúl lett, 
mikor a tiszttartó Esztikének a törvényt említette. Nem akar tovább 
szemtanúja lenni ez örült rombolásnak. Keresi a plébánost, hogy vele 
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versenyt sóhajtozzék. Amint kiosont a kapun, majd kosfejet ütött a 
Bóbitás Harcsával. 

Ezt az asszony személyt azért nem szenvedheti, inert a kényte-
len evéskor hallgatag szemlélte kínjait, süt kezdetbon mulatott fölötte. 

— Hát téged miféle szél hajt ide ? Lesclkedol a régi mindene-
sed után ? 

— Az olyan madárijesztőt, mint az urat, nem éri ilyen szeroncse, 
— nyelveskedett Marcsa. 

Csípőre tett kezekkel bámult be az udvarba. 
— Csak törjetek, zúzzatok. De hová rejtőztök el az uradalom 

megtorló hatalma elöl ? Mehettek bárhova : ezóta a vármegye börtöné-
ben csak a levelényi ember számára csinálják a helyet . . . 

Reketye úrnak most már a levegővel is baja van; bőrét a hideg 
borzongatja. U csak az ügy békés oldaláig egyezett, — a mi történik, 
legokosabb, ha arról otthon értesül. 

De a plébános ellenkező véleményben van. 
— En nem mehetek innét! Százszor is fölemelem békéltető sza-

vamat, sokat nyertem, ha csak egyszer meghallgatják. 
A levelényiek, hatalmas tömegbe csoportosáivá, éppen most tólúl-

tak az épülethez fölvezető magas lépcsözothoz. A zöld függönyös üve-
ges tornácz, az ablakokból kihajló cserepes-virágok láttára még inkább 
megvadúlnak. A boszú, a düh befolyása alatt áll, a mi emberi volt 
bennük. Minden szitok, fenyegetés, egy-egy örült agynak vérszomjas 
lármája. 

A rekedt kiabálás özönéből megdöbbentő biztatások hangzottak. 
— Föl a szobákba ! Majd ott ráakadunk. 
— Megtaláljuk a szerződésünket. 
— Az a csaló okmány csak a kezünkbe kerüljön ! 
— Édes híveim! — könyörgött a plébános szívrehatóan. De sza-

vaiból, erőteljes hangja daczára, a közelben levők sem érthettek többet. 
Esztike élő akadályul ott állt a tornácz ajtaja előtt, azzal a fön-

séges nyugalommal, mely a gyilkot kicsavarja a kézből és a sújtó kart 
lágygyá, ölelésre hajlóvá változtatja. Karjai szétterjesztvék, ábrándos 
szemeit égfelé emeli, mint a mártír, aki leszámolt- az élettel, önmagá-
val. Vékony, hamuszínű ruhája rátapad szoborszépségű termetére; majd 
előrehajlik és figyelmeztetöleg int a tömeg felé. 

— Hallgassátok meg! — kiáltott Héder Jani emberfölötti eről-
ködéssel. — Bátyámuraim az istenért! Esztike szólni akar. 

— Félre innét, — mordultak rá fenyegetölog, — nőin kell ido 
prókátor ! Es kilökdösték körükből; czudarúl bántak vele. 

Nem a levelényi telepítvényosek könyörgő csapatja tombolt itt 
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már. Hanem az a tömeg, mely az egész világon mindenütt egyforma ; 
egyik pcrczben megkoszorúz, dicsőit, magasztal; a másikban letipor, 
megkövez. 

Azért akadt néhány higgadtabb, a ki a Jani kudarcza daczára 
megjegyzést koczkáztatott. 

— Hallgassuk meg. Az Esztike csak jót akarhat. 
Nyomban megkapták rá a választ. 
— Először jöjjön le onnét. 
Két három markos legény fölrohant a lépcsőkön. 
— Mért állja az utunkat ? A ki a tiszttartót védi, az a mi 

ellenségünk. 
A zaj kissé csillapúit. Esztike fölhasználta a kedvező alkalmat. 

Mindenki elhagyta, önmagára van utalva. 
— Lcvelényiek, édes véreim! Hát nem elég az eddigi szeren-

csétlenség, újabbat szereznek hozzá ? A tornáczajtó kivülröl van bezárva, 
a tiszttartó tehát be nem menekülhetett. Odabenn védtelen nők van-
nak : Gerlainé, a cselédek ; az a csapás, a mit okoznak százszorosan 
visszahull a fejükre . . . 

Erre aztán olyan éktelen lárma támadt, hogy nemcsak az udvar, 
a faiskola, az akáczos, — de a környék is visszhangzott tőle. 

— Ez a lány el van bizakodva. Gyerekeknek néz bennünket. 
— Ha repülni akar, csak akadékoskodjék. 
— Emeljük félre az ajtóból. 
Esztike letérdelt. 
— Öljenek meg, — panaszkodott szívettépő hangon. — De innét 

nem mozdúlok. 
A hányan a felső lépcsőre fbifértek, egy pillanat alatt körülfog-

ták. Ügy bele kapaszkodott a kilincsbe, hogy a kezét alig birták róla 
lefejteni. Még sem jutottak az ajtóhoz, melyet Esztike felső testével 
kétségbeesett tusa közt védett. 

Feldühödve kíméletlenül lökdösték, míg egyszerre a roskatag 
lábak alól kisiklott a lépcső keskeny széle és mielőtt a dulakodók bárme-
lyike megakadályozhatta volna, az a remek alak az emeletnyi mély-
ségbe zuhant. 

Héder Jani vadállat módjára tört magának utat s arczán a rémü-
let iszonyú kifejezésével rohant élettelenül fekvő szíve bálványához. 
Karjaiba emelte és vigyázva vitte ki a tisztilak elé. 

— Megölték a gazok, a nyomorultak! — hörgött fuldokolva. — 
Készakarva lökték le. Hóhért nekik, gyilkot, tüzes vasat! 

A plébános szemeit elfutotta a köny ; mert látja a gyönyörű 
lejen, a márványsíma homlokon tátongó mély sebet. Zsebkendőjével 
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próbálja fölitatni az erősen szivárgó vért, mely a hullámos hajat, a ruha 
szegélyét már is átáztatta. 

— Vigyük le a Kőrösérre ; egyik ága az akáczos mellett kanya-
rodik el. A friss víztől föleszmél, öntudatra ébred, megszólal. Siessünk ! 

Héder Jani megrezzen. Fájdalmas tekintete drága terhére van 
tapadva. 

— Nincs benned semmi élet. Letört liliomom, édes szép virág-
szálain ! 

És megindítóan zokogott. Forró könyei ráhullottak a halotthal-
vány arczra és tovább peregtek a nélkül, hogy a csillogó nedvességnél 
egyéb nyomuk maradt volna. 

A plébános ment elöl. Nagyokat lép, mert üldözi az a pokoli zsi-
vaj, az üvegtáblák csürömpölése, az a borzasztó hangvogyülék, a mit 
a csípős szél kitartóan hajt utána. Jani mindenütt a nyomába lép, 
vigyázva, óvatosan. Nem hág a sarkára, csúszkálva halad a harmatos 
mesgyén, majd az akáczoson túl a keskeny gyalogösvényen, melynek 
bozótos gyepje, habár száradásnak indúlt, nem veszté el a ruga-
nyosságát. 

Esztike csak olyan mozdúlatlan, élettelon a Jani karjain, mint a 
lépcsözet melletti mélységben, a köves pórondon. Jani egyik szemmel 
azt a merev fagyosságot látja, a másikkal előre, a jó tisztelendő úrra 
néz. Füzesben haladnak. Az ősz puhító erejétől zsombékos a talaj : a 
plébános pálczájával tapogatja az útat, nehogy kátyúba lépjen. 

Széles kubikgödröket keskeny földhányás köt össze. Ez és a füzes 
magasbodó koronája azt jelenti, bogy a növényvilág mindjárt megsza-
kad. A szomorú menet egy keskeny cserjésen törte át magát, aztán 
partra jutott, a melynek alján a Köröséi* árokszorü ága szeszélyes 
kanyargással vág sebet a tájon. 

A plébános leteríté hosszú fekete kabátját és Héder Jani a leg-
gyöngédebb óvatossággal helyezte rá az élettelon alakot. Kit no indí-
tana meg c látvány ? A természet remeke, szívok gyönyörűsége, viga-
sza, királyok pártfogoltja ott fekszik merevült, részben összetört tagok-
kal, vérző fejjel, lezárt szempillákkal. 

Az idő is borongós, szomorú. Igazi őszi rogg, melynek minden 
lehe hervadás. A víz jéghideg. Jani bemártja a keszkenőjét s átnyújtja 
a plébánosnak. Mosogassa meg az arczát, halántékát; ha ettől nem 
éled, nincs az az égi szikra, mely többé életre serkentse. 

A plébános letérdelt, először is a homlokra tapadt vérfoltokat 
iparkodott eltávolítani. 

— Esdve kértelek, hogy no távozzál ! Ne koress új otthont, nem 
hiányzott ez neked ! Én vagyok az oka a szerencsétlenségednek. Nem 
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vádollak . . . mért engedtelek el magamtól, mért hagytalak szabad aka-
ratodra ? 

Az egyszerű élesztési kísérlet eredménynyel kecsegtetett. Az arcz 
némi színt nyert, az eperajkak megmozdultak s gyönge lélegzésnek 
egyengették az útját. 

A plébános fölugrott, gyermekké tette az öröm. 
— Ugy-e nem mély ez a keskeny víz '? Ha átgázolhatok rajta és 

nom kell a hídra kerülnöm, egy óra alatt toronyirányban liaza érek. 
Befogatok és elhozom az én kézi-gyógytáramat. Eljön velem a gazd-
asszony, aki ért a sebek bekötéséhez. Addig őrizd, élesztgesd, úgy sem 
bízl uitnám gondosabb kezekre. 

Neki szaladt a medernek, de kövérsége miatt csak feléig ugrott. 
Övig beleesett a vízbe, a hús habok a reverenda nyakát is bened-
vesítették. 

Elment. Zörgött utána a haraszt, csörtetve verődtek össze a füzes 
száradt gallyai. Jani folyton a betegre tigyel, szakadatlanúl nedvesíti a 
kendőt és nemcsak a homlokra, de a hófehér nyakra is tapasztja, mialatt 
arra a bántó meggyőződésre jut, hogy a fej kemény rögön nyugszik. 

Puhább vánkost megint csak nem talál a karjánál. Aggályos 
reménynyel várja, lesi az életszikra fellobbanását. 

Pedig utolsó villanása lesz ez a kihűlő szívnek. A borzasztó esés 
föltétlenül halálthozó külső és belső sérüléseket okozott. A jó plébános 
hozhatja majd az orvosságot, ha már fáradni akar, inkább húzza meg 
a lélekváltság harangját. Janit, gyötörheti a fájdalom, fohászkodhat az 
égiekhez, a királyi pártfogókhoz, szárnyaszegett az imája, nem ér el 
hozzájuk. Az ér környékén tavaszi kedvvel csicsereghetnek a mada-
rak, dicsekedhetnek vele, hogy ők nem tartoznak a költözködők fajá-
hoz, a hol éltek, ott akarnak elveszni, — az Esztike néhány röpke 
[»ereznél, a rövid ébredés kimért idejénél tovább nem halihatja. 

Csakhogy az a néhány perez is aggasztóan késik ; Esztike nolic-
ión tér magához. Olykor megrázkódik, mint aki álmában valamitől 
megriad, majd megint elcsendesül. 

— Ébredj gyöngyvirágom, üdvösségem ! — ringatta Jani a moz-
dulatlan alakot. — Aztán kergess el magadtól, mert gyáva voltam, a 
háládatlan gazok vadságától nem bírtalak megvédeni. 

Ezalatt a nap hatalmas szökést csinált égi útján. Sebesen múlt 
az idő. Végro a leányka kebeléből éles, ziháló sóhaj fakadt; szemhéjai 
szétváltak. Két ég azúrja találkozott egymással. 

— Meghalok! — susogta alig érthetően. — Édes Jani bácsi 
emelje föl magához szegény árváját. Össze vagyok törve. 

— Meggyógyúlsz angyalom. A plébános úr mindjárt itt lesz az 
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orvossággal. Egészségesebb lész mint voltál. És nem válunk el többé 
egymástól. 

— Örökre együtt maradunk. 
— Boldogok leszünk. 
— Leestem, megszédültem ! Jaj szegény fejemnek. A jó Gerlai-

nénak nem történt baja? Megkímélték. De vége a szerencsétlen levelé-
nyieknek. Elfogják, börtönbe zárják őket. 

Elakadt a szava, lihegése gyorsul. Szánalmas erőlködéssel akarja 
a fejét fölemelni. 

— Nem, nem akarok meghalni! — rebegte lázasan. — Szeretni, 
élni akarok. Verőfényt ide, fényes világot, szerető szíveket! Boldog 
akarok lenni, szenvedtem eleget. 

A láz lassankint alább hagyott s a viaszsárga arczot halvány pir 
lepte el. 

— Ti mást akartok királyi pártfogóim ! Itt vannak, nem hagytak 
el, megjelentek . . . hívnak magukhoz. Azt ígérik, jobb helyre visznek, 
fői a magasba, a boldogok hazájába . . . Oh vigyetek . . . vigyetek . . . 

Es lehunyta a szemeit, — örökre. 
Alig hogy elröppent a nemes lélek, a füzes nagy zörgéssel nyílt 

szét. A Bóbitás Marcsa jelent meg a parton két rendörlegénynyel. 
— Rátaláltunk a két gyönyörűre! Itt a két fő kolompos, nem 

hiába leselkedtem utánuk. A czinkosok nagy része össze van már fog-
dosva, estére pedig katonaság szállja meg Lovelényt. Jobb lesz ez így 
én aranyos mátkám ? 

Héder Jani föltekint. Eltorzult arczán ott ül a mérhetlen fájdalom. 
— Nézz ide, ha van szíved ! Légy irgalmas ! Átkozott hangoddal 

ne zavard meg ez angyal álmát . . . 

* 

A levelényi zendülésnek az a komoly következménye lett, hogy 
a földesúr az egész község ellen bünfenyítö följelentést tett. Hédor 
Jani, a törvénybíró pár hónapra vizsgálati fogságba kerültek, de aztán 
mindkettőt szabadlábra helyezték. 

A vizsgálat folyama alatt a földesúrnak bő alkalma nyílt megis-
merni telepítvényesei helyzetét. Annyiban segített rajtuk, hogy a föld-
bérletet lejebb szállította. 

Hanem azért a község ma sem különb, mint tíz évvel ezelőtt, 
történetünk idején. Lakói folyton változnak. Olykor két három család 
szökik el, nem vivén egyebet magával a rajtavalónál ; ezek helyébe 
pedig rögtön akadnak mások, a kik beköltöznek az elhagyott hajlékba, 
s müvelik tovább a szikes talajt, a míg verejtékkel győzik. 
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Ez a nép örökös forrongásban van. A kincstáriaknak van hova 
fordúlniok panaszukkal, de az uradalmi telepít vény esek teljesen ki 
vannak szolgáltatva a Gerlai-féle fólebbvalók önkényének. 

Ezeknek a sorsával senki sem törődik. Csak akkor szól felölük 
a fáma (többnyire egy-egy rövid újdonság valamely fővárosi lapban), 
ha izgató, fölbujtó támad közöttük. Akkor egy sereg hajléktalan Ínsé-
gessel megint több lesz az országban. 

Pedig magyarok mindnyájan. Az édes hazának igaz, hü fiai. 
Hányja, veti őket a sors, hanem azért egy sem gondol arra, hogy talán 
jó volna elhagyni apáik földjét, a melynek méhe az ö törődött testü-
ket is majdan befogadja. 

De hát mikor mi magyarok oly roppantál sokan vagyunk, hogy 
az elhagyatott, lenézett, leigázott telepítvényesek zömét a mi fajunk 
szolgáltatja. 

v 

I 



A HANGYÁK. 

régi közmondás, hogy a szerencsétlenség akkor történik, 
mikor legkevésbé várjuk: a Rojtlii Andráson szomorúan 

| beteljesült. A hetivásárról hazamenet, midőn kocsija a kapi-
tánysági fasoros útra fordult, a nyerges egy útszéli cserjé-

től megijedt, félreugrott, s a könnyű járművet belerántotta az útat 
szegélyező széles, mély árokba. 

A szerencsétlenül járt öreggazdát a városból jövő ismerős tanyaiak 
mentotték ki kényes helyzetéből. Nem birt fölállani, ballábában metsző 
fájdalmat érzett s az arcz elváltozott színéből ítélve, elkivánkozik belőle 
az élet. 

Felesége, jó hitostárshoz méltóan, még az nap fölkereste a kapi-
tányság minden javas-asszonyát, kurúzslóját, sűrű könyhullajtás közt 
elpanaszolta, hogy a beteg sóhaján függ sorsa, boldogsága. Második 
asszony a háznál: fiatal, alig kétéves házas; de ha az öreg most 
behunyja a szemét, azon az irigyelt tanyán idegenebb lesz az utolsó 
•cselédnél; a férj örökösei kikergetik a vagyonból, amelynek ma még 
egy morzsájára sem tarthat számot. 

A sok boszorkányfajzat kenegető szereivel megcsinálta a dolgát 
emberül. Két heti kitartó kurúzslás után Itojthi András fölött beborult 
az ég, sötétség lepte el a szomoit, reményét, csak egy csillaga volt 
még: a fiatal menyecske jóságába, szeretetébe helyezett hite, bizalma. 

Ez a hit és bizalom utoljára is a városi doktorokhoz fordult, de 
hát azok som mívelhettek csodát. A test kóros állapotából kelotkozott 
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láz alapos rombolást idézett elö az egész szervezetben. Az agyvelőt 
beteg sejtelmek tépázták, összekuszálva a gondolatmenetet. Akkor is 
szonvodett, lia elszenderült. Rémes álmai voltak, amiket aggodalmasan 
beszélt el az ágya mellett virrasztó feleségének. 

— Zöld mezőben, aranykelyliü virágok közt jártam, fiatalon, épen. 
Belémkapaszkodott a verőfény, vitt ellenállhatlanul a kövér pázsiton 
s a világ minden csodatévő erejét magamban éreztem. Egyszerre szét-
nézek : a talaj lapossá, kiégett szikes területté pusztult á t ; számtalan 
repedés támadt rajta, amelyből a hangyák egész raja bolygott elő. 
Egy pillanat alatt minden porszem megelevenült, a föld egy óriási, 
nyüzsgő hangyabolylyá változott. A régi öregek hagyománya szerint 
ha a beteg féreggel álmodik : bízvást elkészülhet a hosszú, nagy útra. 

Rojthiné vigaszt vigaszra halmozott. Az öregek hagyományában 
csak az élettapasztalat ér valamit: nagyrészben babona, a lélek szerb-
tövise és ez legnehezebben irtható. Hanem azért néhány nap múlva 
sápadtan, a lehető legnagyobb fölindulással ült a beteg ágya mellé. 

— Az a rossz álom, az a gonosz álom! Hangyák lepték el a 
tanyaház környékét. Különösen a nagy ablak alatt, a faltövéböl tolul-
nak föl káprázatos gyorsasággal: csak csúnya, veres fejük látszik. 

— Taposd el! Hörgött Rojthi magánkívül. — Forró vízzel kény-
szerítsd odújukba. Nem hagylak még itt napsugaras világ, azért mert 
a férgek így akarják! 

A menyecske kifutott a ház elé és úgy állt a nagy ablakhoz, 
hogy az ágyban nyöszörgő férj gyönyörű fürtös fejét, kerek karjait, 
karcsú derekát az üvegen keresztül is tisztán láthatá. Behallatszott 
noheztelö, panaszkodó hangja. 

— Hát illik az: nagyobb veszedelmet zúdítani szegény fejemre. 
Elvenni azt a csekély nyugalmat, amit a koldus som irigyelhet tőlem. 
El a szemeim elől. 

Toporzékolt. Formás lábainak tompa dobbanását átcsempészte a 
szoba padozata s a szegény ember nehéz lihegéssól, de arczán az öröm 
fölvillanó pírjával rebegte rá a választ. 

— Ne légy most jólelkű; félre a sajnálattal; taposd el őket, mert 
élni akarok. No kíméld a gonosz végzet hírnökeit! 

A menyecske háttal egészen belehelyezkedett az ablakmélyedésbe : 
eltakarva a kilátást a tanya előtti térről, amelyen — nyár lévén — a 
természet annyi utánozhatlan mestermüvet alkotott. Tovább beszél : 
csendesen, határozottan, csakhogy ahból egy hang ölő méregként hatna 
a Rojthi Andrásra. 

— Megmondtam akkor: midőn a fejemot bekötötték, hogy az én 
élotom temetővé vált, melyet megbolygatni neked sem áll jussodban. 
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Szabad, nagykorú legény létedre nem mertél szembe szállni szülőid 
akaratával, megengedted, hogy kebledről letépve, egy idős, nem hozzám 
illő emberhez dobjanak. Most már hasztalan jársz utánam. Hagyj béké-
vel. Kerestem és találtam rá ürügyet, hogy föltűnés nélkül ezt érté-
sedre adjam. 

A tanyaház mögött akáczos húzódik. Első fája leglombosabb, 
fészekkel telitett koronájával árnyékot vet az épület elejéro. Ennek 
a széles törzséhez támaszkodik az, a kinek a menyecske e keserű sza-
vakat oda mondogatja. 

— Ne hozz hírbe, nem érdemlem meg a szapulást. Az uram szá-
mon kéri minden lépésemet: sok szem vigyáz reám. 

— Ne űzz el, — könyörgött a legény, — Makra Lőrincz szava 
valamikor kedves volt előtted. Meggyulladt a vérem, mert érzem, hogy 
megint közel vagyok hozzád. Fogadj el árnyékodnak. Az uradból nom 
lesz többé ép ember. 

Rojthiné most tombolt igazán. Sebes tipegése táncznak is beillott. 
A boteget ez a látvány jobban éleszti a sok drága orvosságnál. 

— Úgy úgy, pusztísd a fajzatát, szólt rá, amint látszólag bágyad-
tan visszajött a szobába. Meghálálom jóságodat! 

A szegény menyecske szivére szorította a kezét. Vihar dúlt abban, 
a melynek nyomán a nyugalom helyett örök sajgás marad. Pár lépésre 
állott tőle ogész világa, első szerelme, a melynek csak a töviseit ismeri. 
A sors áthidalhatlan ürt támasztott közöttük. Az emésztő vágy, mit a 
szenvedély ingere szélnél jobban éleszt, egy pillanat alatt betölthotné 
azt az ürt: egy lépés és édes bűnben egyesül a két sziv dobbanása. 
De a hitvesi hűség éber, bár szendergett, annál erötoljosebbon emeli 
föl a szavát. 

— Csak addig nyújt gyönyört az élet, míg a lélek csitításra 
nem szorult. 

Rojthiné két napig nem tette ki lábát az udvarból. A betognek 
még sem szelídebbek az álmai s egyre biztatja, sőt követeli, tekintse 
meg: vájjon azok a haszontalan férgek nem-e kaptak kedvet egy kis 
verőfényre. Végre is nem használt a csitítás, kiboszélés, izgatottan, 
mint aki valamitől előre fél, retteg, ment ki a ház elébe. 

Még az ablakhoz sem ért: a Makra Lőrincz erőteljes alakja elvált 
az ákácztól. Szétterjesztett karokkal néhány lépést tett felé. 

— Szeretlek forrón, igazán. Szenvedők, betegebb vagyok annál, 
a kinek a tagjait ízekre tördösték. Nem tudsz megsajnálni. 

— Adta férgei! Kiáltott a monyecske harsányan. Takarodtok vissza 
a föld gyomrába! Félek tőletek. 

Láng az orczája. Fölségosebb szín annál, mit a hunyó nap az ég 
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hajlatára fest. Emésztő tűz, ragyogó szövétnek kökény szemeiben; ége-
tőbb az égi szikránál, a mely egy sujtással száz életet kiolt. 

Nem várta be a tolakodót. A beteg ágyához menekült olöle. 
Kiirtom még a magját is. Erősködött összeszorított ököllel. 

Eddig nem tudtam, mi az ellenséges indulat: de most fogékonyságom 
van a gyűlöletre . . . Csak te légy egyszer egészséges én párom ! 

Minden nap meghozta a maga gyötrelmét, a zaklatás többféle 
változataival a nyugalom legkisebb balzsama nélkül. Rojthinét elcsi-
gázza a nap izgalma. Övé a háztartás gondja, a gazdaság vezetése, a 
cselédekre való felügyelet, a beteg férj ápolása s hozzá még a szere-
lemért esdő szív kegyetlen tusája a becsület és kötelesség magasztos 
érzéseivel. 

A nyári éj enyhe levegője valódi mámora a szemnek. Álmot hint 
rá észrevétlenül, mint a hogy a harmat a növényt megszállja. A me-
nyocskénok mégis csak szendergés az álma, apróbb zörejre is fölriad. 

Esdeklő, bánatos hang töri meg az éj csendjét. 
— Mégis kerülsz, futsz előlem? Kegyotlenséged elvette az esze-

met. Ha már nem tudsz felejteni, mogbocsájtani: legalább szánj meg 
ogy biztató szóval. 

Rojthiné lehúzódott a takaró alá s bedugta a füleit. Az udvarban 
a kutyák csaholnak. Bizonyosan érzik, hogy idegen ólálkodik a ház 
közelében. Azért oly éles még az a suttogó hang is, mert nyitva felej-
tette az ablakot. A pihenésre nézve ez az éj is elveszett. 

András gazda állapotában örvendetes a javulás. Enyhébbek az 
álmai. Az egymást taposó, örökké nyüzsgő hangyák helyett turbékoló 
gerléket lát, madárcsicsergést hall, virágos kertben jár, délczegen, 
kevélyen, mint a fiatal kor derült napjaiban. Hanem a felesége naponta 
bágyadtabb. Hervadó tavasz: élet helyett sorvadás. 

Ezután éjjelre gondosan bezárta az ablakot. Akkor is bekopogtat, 
beszól hozzá a kegyetlen üldöző: 

— Nem bújhatsz el előlem, a föld alatt is rád találok. Fenye-
gesselek? Ismerhetsz . . . az indulat rabja vagyok. Betöröm az ajtót, 
megfojtom az uradat. Mindenre képes vagyok. 

Két éjjel egymásután ismétlődött a borzasztó fenyegetés. Rojthiné 
a lelke mélyéig meg van rendülve. A kísértő nem ura többé önakara-
tának? Hosszas fontolgatás s vérének erősbülő lázongása közt meg-
barátkozott azzal a gondolattal, hogy még egyszer találkozni fog 
Lörinczczel. Képzel magában annyi erőt, hogy a lemondás, engesztelés 
meleg hangjával hatni fog reá s a visszavonulásra kényszeríti. 

Azt mondta az urának, hogy most már csak az ákáczosban, a 
homokos fövényen bujkál egy-két hangya-csoport. Szeretik a por-

p a l o t á s , Homokfelhők. , 5 
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hányt és ez lesz a vesztük. Néhány kapavágás — s valamennyi meg-
semmisült. 

Lőrincz a tanya körül lézengett. (A Rojthi András szerencsétlen-
sége óta alig látták otthon.) Az ákáczoson túl a szőlőskert kezdődik. 

o O / 
Rojthiné szó nélkül oda tartott; ott állt meg, hol logtöbb a fa, a szölő-
hajtás, legkevésbé látszik a tanya-épület. 

A legény fékezhetetlen hévvel kapott a karcsú derékhoz. A szép 
asszony hátra ugrott s összefonta a karjait. 

— Erősíted, tán bizonyítékát is adod, hogy szeretsz. Elhiszem: 
do még is vissza kell térnem a régi időre . . . Mikor mátkaságom 
utolsó napján a tánczhelyröl hazakísértél, megöleltél, meg is csókoltál, 
mit súgtál a fülembe? „Nem engedem, hogy a nagyralátó rokonság sze-
gény árva létedre eladjon egy öreg, gazdag embernek: ha másként 
nem lehetséges, elvonszollak az oltár elöl is" . . . Emlékezzél vissza, 
ugy-e ezt fogadtad ? 

Lőrincz nem talált szavakat a védekezésre. Egy csapat éhes 
soreglye szállt a legközelebbi fára, élettelen két alakot lát szemben 
egymással, különben nem volna bátorsága vagdalni, harapdálni a pirosló 
baraczkszemeket. 

— Ne mondd Lőrincz, hogy nem vagyok őszinte hozzád. Szeret-
lek én is. Do helyzetem, büszkeségein arra kényszerít, hogy mint 
becsületes feleség, tőled távol tartsam magamat. El tudlak folejtoni. 

— Én soha! 
— Hitedre mondod ezt? 
Makra Lőrincz kifeszített mellel, áhítattal emelte föl szemeit 

az égre. 
— Hivatkozom a jó istenre is! 
A menyecske reszketve simította végig a homlokát, égő arczát. 

Aztán ráhajtotta fejét a legény vállára. 
— Az uram felgyógyul. Én nem szeghetem meg a hűséget, így 

egymásé ez életben nem lehetünk. Egyesüljünk a halálban. 
Lőrincz megborzadt. Ijedten úgy fölrántotta a vállát, hogy a szép 

fej lesiklott róla. 
— Bolondság volna meghalni! Pattant föl. Oktalanság ! Szeressük 

egymást s éljünk a boldogságnak. Az öröm virágait ha le nem tépjük, 
maguktól elnyílnak. 

Rojthi Andrásné fólsikojt, mint akinek borzadály járja át egész 
valóját: végtelen gúnynyal, megvetéssel tekint Lörinczre, majd mog-
ragadja a karját s a sértett szív keserűségével lök egyet rajta. 

— Az vagy, a ki voltál. Hitvány, szószegő ! Hazug vagy, kigú-
nyollak, megvetlek. Ez hát az a végtelen, odaadó szeretet. 
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Megfordult, emelt íövel, nyúlánk alakjának büszke tartásával 
ment vissza a tanyára. 

A beteg éppen szunnyadt, de az ajtónyitás okozta zörejre föl-
ébredt. 

— Beh kár, hogy felköltöttéi. Zöld mezőben jártam, onnét hűvös 
erdőbe vitt az utam, valamennyi madár előttem ugrált, repdesett; úgy 
tetszett, hogy az én kedvemért csicseregnek, dalolnak. 

Rojthi Andrásné átfogta az ura nyakát és jósággal a szemeibe 
nézett. 

— Most már bizonyosan meggyógyulsz édes gazdám. Átkutattam 
a tanya környékét, egy fia hangyát sem találtam. 

Szeretettel megcsókolta a barázdás arczot, a melegülö homlokot . . . 
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HARMINCZÉVES HÁBORÚ. 

I. 

f^fü! mi nemes vármegyénk ősi területét két évszázad változatos 
eseményei som voltak képesek megbolygatni. 

Határai a tömérdek osztó-pör daczára ma is csak 
Üj olyan czikornyásak, mint iránya a szabályozatlan Tiszának, 

a mely a megyét hosszában átszeli. A két rész közösajkú, do külön-
böző érzelmű lakóinak barátságos érintkezését a kis-szenti komp köz-
vetíti ma is, minthogy az állandó híd létesítésének eszméje a megye 
gyűléseken száz és egy ok miatt nem verhetett gyökeret. A jólétnek 
örvendő gazdag közönség nem tud rá alapot teremteni. 

Pedig az a kis-szenti komp sok galibát csinált már, sóhajt fakasztó 
nevezetes eseményeknek volt az előidézője. Eltekintvo a félelmos kötél-
szakadásoktól, az alkotmányos élőt beálltával az első megyei tisztújítás 
idején (mondják, véletlenül) épen akkor törött be az oldala, amikor a 
központi kijelölések ellen tiltakozó ellenzéki polgártársak a nagy nap 
reggelén átakartak kelni a túloldalon fekvő megyei székhelyre — a 
választások szinholyére. — A komp ki volt vontatva a szárazra; négy 
ács szerényen fúrt, faragott rajta. Még így is eltart két napig a kija-
vítása. A felbőszült tömeg o furfangos kijátszását avval boszulta meg, 
hogy az ácsokat, révészeket beledobálta a Tiszába. Kettő közülök a 
vizbe fúladt. Ez alatt a túloldalról folytonosan fölhangzott a mámoros 
éljenriadal. Az előző napon, tehát a komp olrombolása előtt, összcto-
borzott központi párt, mint a helyzet föltétlen ura, közfelkiáltással 
választotta meg a különböző állásokra a jelöltjeit. 
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Az ellenzék vezére Gelecsy megyei haszonbérlő, végzett földesúr 
volt. Alfélé elégedetlen, zsörtölődő hazafi, folytonosan opponáló izgága 
természetű ember, a ki nem mindenkivel fért meg békességben. Nagy-
ralátó terv gyötörte egész életén á t : befolyásos tényezőként szerepelni 
a megyei adminisztráczióban. Hivei azért követték, mert szerintük 
egyenes, nyilt ember, aki nem fél kimondani az igazat. 

Tagadhat!an, hogy e nevezetes választás nem folyik le oly simán, 
ha a pártjának a küzdtéren való megjelenését meg nem hiusítja az 
ármány. De ő meg van arról győződve, hogy azért zárták ki ravaszul 
az alkotmányos küzdelemből, mert féltek tőle. 

Maga, mint vezérhez illő, lóháton jelent meg. Sujtásos dolmánya, 
pörge kalapja csak úgy virított a sok kokárdától. A nyeregkápából 
meredező rúdon rojtos nemzetiszínű zászlót lengetett a szél. Föl s alá 
nyargalt, dühösen szorongatva a kardja ezüstös markolatját, míg elbo-
rult tekintete a füzesektől szegélyzett túlpartra tapadt. 

Olykor egész zászló-erdő bukkant föl onnét a riadó éljenzések 
nyomán. 

Gelecsy szédül tehetetlen dühétől. Nyelvét kifárasztja a fenyegető 
hangok özöne. 

— Nem ismerlek el titeket a megye urainak. Ravaszok, csalók 
vagytok! Meghamisítjátok a közvéleményt, elraboljátok legszentebb 
jogainkat. 

Szörnyű tetszetős beszéd az ilyen a főiizgatott tömegnek. Persze 
sokakat az is búsíthatott és pedig méltán, hogy odaát a szelídebb hívek 
ozóta bokáig járnak a borban s kő helyett sült ökörhussal hajigálják 
egymást. 

— Ki vagyunk játszva, — folytatta Gelecsy — a félvilág nevet 
rajtunk. Édes atyámfiai: ide hallgassatok! Hát nem gyalázat ez? 

A töltésen és kompjáróban szitkozódva futkosó tömeg (volt har-
mincz vagy negyven választó köztük) zajongva fogta körül a vezért. 
Hiszen a szájuk íze szerint beszél. 

— Az uj alispánnak cseh beamter volt az édes apja; a főszolga-
bírót, a főnótáriust a zsandárvilág hozta közénk. A mi jelölteink nem 
kellenek, mert becsületes magyar emberek, a kik végig harczolták a 
forradalmat s vérüket ontották a hazáért. 

Ez a hangzatos frázis roppant tetszészajt idézett elő. 
— Éljenek. Amazoknak pedig kötelet, nem hivatalt. 
— Nekünk nem fognak parancsolni. 
— Uj választást kérünk. 
— Kizavarjuk őket a határból. 
— Rájuk gyujtjuk a megyeházat . . . 
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Gelecsy meghökkent, mint minden szószátyár, ha belátja, hogy 
meggondolatlanul, ostobán cselekodett. Túllépett a határon, rossz vége 
lehet az ilyen izgatásnak. Mentegetőzik is erősen. 

— Ne úgy barátaim! Most már alkotmányos világban élünk. 
Nyerhetünk mi még orvoslást is. Majd beszélünk még erről. Tudják 
kendtek, hol lakom, — merre fekszik a tenyeresi puszta. 

Megveregette a lova nyakát s elügetett. Az előbb még vérszom-
jas hívek, üres gyomorral, kiszáradt torokkal, tehát indokolt boszu-
sággal kocsira kaptak (a zászlók nem lobogtak ám fönn, összegörigyö-
litve pihentek a szénaülések alatt) s rövid idő múlva megtisztult a 
kompjáró előtti térség, a védtöltés környéke. 

Gelecsy Lőrincz hatvanéves kora daczára kitűnően üli a lovat. 
Testtartása egyenos, a férfiorő teljére vall ; tagjaiból nem hiányzik a 
fürge rugékonyság, a mely a hajlottabb kornak csak ritkán sajátja. 
Most mégis fáradt, törődöttnek érzi magát : a mai nap izgalma, a 
rászedetése fölött érzett harag kissé megcsigázta. 

— Csúffá tettek a híveim előtt — dörmögte indulatosan. Meg-
tépték a tekintélyemet, amit én hosszú idők küzdelmei után tudtam 
csak megszerezni. Félnek tőlem, azért nem eresztettek az urna elébe. 
Majd ráakadok még e dolog elmés mesterére ! 

A legszebb alföldi vidéken vezet át az útja. Vetéstől hullámzó 
szántóföldek bübája, haragos mező, virágos rét pompája köti le a sze-
met, vonzza magához a figyelmet. A z uradalmi fadús majorok után 
karámok, a bérlök rendezett gazdaságai, majd hófehér tanyaépületek 
következnek s a szabadon, akadály nélkül terpeszkedő délibáb lebegő 
ködéből lassanként kibontakozik — a tenyeresi puszta. 

Ezer hold jóminöségü föld ez, — egy tagban. A megye tulaj-
dona, a melyet a költséges házikezelés mellőzésével bérbeadás által 
hasznosít. A bérlet ideje jelenleg harmincz év, csaknem egy ember-
öltő. A tenyeresi puszta ilyen néven csak az archívumban porosodó 
szerződésekben, vagy a kopott megyei térképeken szerepel; közönsé-
gesen harminczéves földnek nevezik. 

Gelecsy Lőrincz e termékeny terület vízmentes részéből száz hol-
dat bir haszonbérben. Huszonnyolcz év előtt jutott hozzá, nyilvános 
szóbeli árlejtés alkalmával. 0 ugyan alig hitte valaha, hogy egyszer a 
más birtokán fog még gazdálkodni, mert apja a néhai táblabíró tekin-
télyes vagyont hagyott rá, — egyedüli fiára. A szép örökséget azon-
ban elvitte a kártya, a czimboraság, a szerfölött könnyelmű, léha élet. 
Akkor kezdett magába szállani, az önvád keserű hangja akkor szólalt 
meg a szivében : midőn a nagy vagyon pár ezer forintra olvadt le, 
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vagyis : a mennyi a bérlet befektetéseihez s egyéb gazdasági fölszere-
lésekhez okvetlen szükséges volt. 

Megnősült, megkomolyodott, a mennyiben az évek változatos 
tapasztalatai a legfelületesebb gondolkozásra is jótékony befolyást gya-
korolnak. De a nyegle modor, a kötekodö természet bennmaradt a 
vérében. Eletének a javát átélte, a fegyverre hivó szózat elől sem 
bujt a kuczkóba; de ha egybevetné s az események hatása szerint 
mérlegelné életének minden nevezetesebb szakát, azt tapasztalná : hogy 
a két szélső kor között lényegtelen az eltérés. Sok szó, sok füst ; 
önhittség, talán szivtelenség, — vékony jellem és csak kevéssel több 
becsület, mint amennyit a társadalmi törvény némely ingadozó parag-
rafusa megkíván. 

Nem lehet túlságosan veszedelmes az olyan ellenzék, a melynek 
az ügye ilyen kezekbe van letéve. 

Az abszolutizmus alatt s ennek korcshajtása : a zsandárvilág ide-
jében, rebellis ember hírében állott. Mikor a statáriumot megyeszerte 
kihirdették s ennek toldalékául kimondták, hogy nemcsak a tetten ért 
rabló vagy lókötő, de ennek rejtegetöi, czimborái és orgazdái is a rög-
tönítélö bíróság elé állíttatnak, — Gelecsy abban a megkülönböztetett 
tiszteletben részesült, hogy kémekkel vették körül, akik pontos nyil-
vántartást vezettek minden tettéről, kik látogatják meg, hol tölti ide-
jét, mivel foglalkozik legörömestebb s ami fő : szidja-e a mostani rend-, 
szert, törekedik-e ezen üdvös állapotok fölforgatására ? 

A mi megyénknek pedig ekkor veszett híre volt az egész 
országban. 

A szomszédos megyékből lassankint kiszorított rablóbandák nálunk 
korestek és találtak menedéket. A szeszélyes Tisza mentén elterülő 
rétek zúgó nádasai, süppedékes zsombékok által övezett természetes 
szigetek, a tavaszi ártér áthatolkatlan füzesei, a tanyák, a karámok 
alkalmas búvóhelyet szolgáltattak. A kegyetlen Hudoba, Gacsi Jóska, 
Krémikker, Fazekas Dávid itt ingerkedtek a zsandárokkal s nem egy-
szer véres harcz, valódi ütközet fejlődött ki közöttük. E g y elesett 
rabló nyomán támadt öt, de a zsandárok megritkult sorát is sürün ki 
kellett egészíteni. 

Annyi tény, hogy a nép mindjárt pártját fogta a szegény legény-
nek. Ha a szél lovas zsandárt vitt a nyomába, elbújtatta, vagy pedig 
niás furfangos módon segített megmenteni. No ítéljünk elhamarkodot-
tan: a tagadhatlan rokonszenven kívül valóban a kényszerűség vitte 
reá. A statárium kétségbeejtő helyzetbe sodorta; élete, mint valami 
hitvány játékszer, ki volt dobva a rabló, a vagy az úgynevezett törvé-
nyes rend teljhatalmú őre — a zsandár szeszélyének. 
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Este felé például Gacsi Jóska boizent a bojtárgyerek által vala-
melyik gazdához vagy bérlőhöz, hogy éjfél tájban hatodmagával láto-
gatást tesz s különösen számít a barátságos fogadtatásra. Más szóval : 
legyen Ízletes, meleg vacsora és bor a javából. Ha az ekként megtisz-
telt egyéniség nem fogadott szót, nem iparkodott a hatalmas paran-
csot kifogástalanul teljesíteni, akár mérget vehetett rá, hogy harmad-
napra ki lesz pörkölve a házából, takarmánya, gazdasági épületei 
hamuvá, üszőkké válnak. Ha pedig az esetről jelentést mert tenni (a 
megyei ukáz ezt rendelte), szegény feje megcsinálhatta a végrendeletét. 
Olykor mogtörtént, hogy a zsandárnak fülébe ment valamikép az effajta 
czimboráskodás. Akkor aztán a gazdának torkára forrt a vendégsze-
retet. A megye székhelyén kiváló buzgalommal működő rögtönítélö 
bíróság elé állították. 

Sok szenny, hiábavaló vérfolt a meghurczolt megye történetének 
idevágó lapjain! 

Gelecsy Lörincz ebben az esetben a nép fölfogásának hódolt. 
Zsandárt elkerülni, betyárnak nem véteni, a vagyon és életbiztonság-
nak most ez a legokosabb politikája. Megfelejtkezvén arról, hogy ille-
tékes helyen mily kiváló figyelemre méltatják, nyiltan hangoztatta, 
hogy az ö hajléka minden rendű és rangú csavargónak éjjel-nappal 
nyitva áll. Egyszer azután a bíróság maga elé hívatta barátságos érte-
kezésre, tanúvallomás ürügye alatt. Kihallgatták csakugyan, — mint 
elsőrendű vádlottat s helyet jelöltek ki számára a megyeház egyik 
nyirkos börtönében. A legbefolyásosabb férfiak — köztük a most meg-
választott főszolgabíró édes apja — fölhasználták minden hatalmukat, 
hogy fejéről a vészt elhárítsák. A megye jó hírének megmentett fosz-
lányait csak nem tépheti szét végképen az a hallatlan gyalázat, hogy 
egy táblabíró egyenes sarját ilyen haszontalan vétség miatt kíméletle-
nül fölakaszszák. 

Gelecsy uram, mint láttuk, hálás tud lenni egyik megmentője 
iránt, amennyiben annak fiát, a főszolgabírót, mint a gyűlölt zsandár-
világ kreatúráját mutatta be jeles párthíveinek. Es ez most némi lelki-
furdalást okozna neki, ha meg volna arról győződve, hogy kijátszása, 
bántó kudarcza nem a főszolgabíró müve volt. 

Délre járt az idő. Látja már az otthonát is ; magas, tornáczos 
épület, a szemhatár éppen most bökte ki magából. Fasoros út, hűvös 
árnyék vezet hozzá. Előbb azonban néhány hold örökföldön kell átha-
ladnia, amely élalakban nyesi le az ö haszonbéres földje sarkát. Sze-
gényes tanyaépület van rajta ; kisebb családnak sem elegendő. Az út 
a ház mögött visz el, s a megművelt területet övező homokbuczkák saját-
ságainál fogva csakis erre juthat haza, szomszédját soha el nem kerülheti. 



73 

Huszon-nyolcz év óta naponta látnia kell e barátságos külsejű 
házikót. Szemébe ötlik untalan, ha kilép a szobájából, ha gazdaságá-
val foglalkozik, ha földjeit körüljárja. Szívesebben nézné a temetőt, 
megásott sírját, ravatalát. Mindezeknek bánatos komorságán átcsillan 
egy vigasztaló reménysugár. De ö annak a házikónak lakóitól nem 
várhat semmi j ó t ; halálos ellenségei azok. A kárhozat fészke, amely-
ben a boszúálló gyűlölet hatja át a szívekot. 

Egy boldogtalan család lakik abban, amely szerencsétlenségét — 
elég balgán — noki köszöni, pusztulásaért, romlásaért egyedül öt 
okozza . . . 

II. 

A közmondásban mindig rejlik valami csekély életigazság. Megfo-
gamzott átoknak is sok volna, amit rossz szomszédságról tart a szóbeszéd. 

Gelecsy kevés ismerősétől s barátaitól teljesen el volt szigetelve. 
Félreeső hajlékának ritkán akadtak vendégei. Legfölebb a vadászatok 
idején látogatott el hozzá néhány vállalkozó szellemű kocza-puskás, 
azután akár benöhette a fű a kapu alját, idegen kocsi nem igen tört 
vágást rajta. 

Felesége, akit mint szerény bérlő a forradalom lezajlása után 
vozetett oltárhoz, szelíd lelkű, házias nő volt; teljesen megelégedett 
azokkal a csöndes, igaz örömökkel, amelyekot a békés családélet derűje 
nyújtott. Egyszerű bérlő leánya volt, akiben a pusztai puritán nevelés 
nem támasztott hiú igényeket, de kitörülhetlen beléje ojtotta azon szent 
kötelességeket, amelyek egy gondos családanya, szerető hitves eré-
nyeit képezik. 

Egyetlen leányának, Katinkának ö volt a nevelője, oktatója. A 
szív és lélek jótulajdonságai az anya védszárnya alatt nemesbülnek s 
fejlődnek a legszebben. Az meg épen a szülői büszkeségben rejlik : 
több kiváló képességet fedezni föl a gyermekben, korát meghaladó 
józan fölfogást és értelmet tulajdonítani neki. Merész javaslattal állott elő. 

— Küldjük valamely nevelő-intézetbe a Katinkát. Két év nem 
a világ ! 

Gelecsy szokása szerint nagy hangon pattant föl. 
- Nagyvilági dámát neveljek belőle? Szegény vagyok én ahhoz. 

Maradjon itthon. Tanuljon meg sütni, főzni, helyesen gazdasszonykodni : 
több hasznát veszi, mint a világnyelveknek, meg a zongorának. 

Hát az lett belőle, aminek nevelték. Üde, akár a rózsabimbó; 
egészséges, mint a rügyböl fakadt lomb ; tiszta, mint a hajnal pirja. 
Elmúlt tizennégy éves, serdülő hajadon. Az ö kicsiny világánál nem 
ismer egyebet. A férfiakat mind olyannak képzeli, minő az apja : mor-
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csos, olykor haragos, a mogorvaságig komolykodó. Hiszen nálunk a 
béresek is oly kedvetlenek, szótalanok. Oh az édes anyja egészen más! 
Megtestesült jóság, gyöngédség, szelídség ! A nök is bizonyára mind 
ilyenek, de már jobbak, kedvesebbek nem lehetnek ! 

Homályos világa a gyermeki észnek az ártatlan szívnek, mily sok 
lebilincselő báj lakik benned! 

A Katinka csevegő, nevető ajakán örökös beszéd fakad. Szom-
jazó tudvágya örökös kérdezősködésre sarkalja. Ha a munkások közé 
vegyül, attól kérdez, akinek legbizalomgerjesztöbb az arcza. Megtuda-
kolja a szomorúság okát, kifürkészi az öröm forrását. Mikor pedig 
egyedül bolyong a mezőn s tépi ezerjófüveit, ha befutja a rétet, amely 
a kert aljában hímzett szőnyegként pompázik és nincs közelében senki, 
akitől bármi fölvilágosítást nyerhetne, akkor okoskodó elméjéhez fordul, 
gondolkodik mélyen, behatóan: mialatt ezer kérdés merül fel egyszerre 
a lelkében, amikre hasztalan kutatja a választ, a megnyugtató feleletet. 

Sok érdekes titok nyitjára magától rájött már. Azt például érti : 
mért száll a fecske vissza a fészkébe, mért búg oly szomorúan a galamb, 
ha párjától elszakítják. Megnyugtató rá nézve a természet sorrendje: 
tél után következik a tavasz ; valamint örvend azon, hogy szívében 
napról-napra erősbülő gyönyört érez, amitől aranyosnak, szépnek látja 
a világot. Csakhogy ez az érzés maradandó lesz-e, vagy kihűl, mint 
a téli nap heve, melege ? Mi a neve ennek az érzésnek . . . . mért 
erősebb, nyugtalanítóbb annál, amely őt az édes anyához vonzza? . . . 

Csupán ezekhez hasonlítható más fontosabb titok is babrál a fejé-
bon. Megfejtése végett anyjához fordul. 

— A mi határunk alatt, abban a fehér házban a Hernádi Jánosék 
laknak. Szomszédjaink, még som megyünk hozzájuk és ők sem keres-
nek föl bennünket soha. 

— Ellenségeink leányom! Ne törődjünk velük. 
Ilyen felelet annyit sem ér, mint egy korty ital a szomjas embernek. 
Körülfogta az apját mézes hízelgéssol. 
— Miért is haragszunk mi a Hernádi Jánosra ? üreg ember már 

az, galambősz a haja, szakála! A múltkor szántani láttam. Épen úgy 
tartotta az ekeszarvát, mint a hogy a mesekönyvünkben az istentől, 
embertől elhagyott vén szántóvető le van rajzolva. Görnyedten, bágya-
tagon. Szegény atyus, alig birt a borozdára lépni. 

— Tacskó vagy ! Riadt föl Gelocsy boszúsan. Okosabb dologgal 
bíbelődjél. Ne halljam tőled többé azt az átkozott nevet. 

Katinka átkarolta az apja nyakát s durczásan rászögezte átható 
tekintetét. Aztán tele szórta csókkal az arczát, a mely ennek daczára 
hideg, merev maradt. Persze, az ilyen bánásmód megszomorítja a dédel-
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gotett gyereket: a Katinka is elpityeredve futott le a kertbe. Hogy 
olyan kevés varázsa, hatalma van az ö csókjainak! Nagy búsan mére-
gette végig a gyepes útakat, mialatt a ki nem elégített kíváncsiság 
erős fogadást érlelt meg benne. 

Hallgatnak, titkolóznak! A cselédeknek is lakat van a szájukon. 
Hát azért is meg fogok tudni mindent . . . 

A tornácz lépcsőjéről a Hernádi tanya minden egyes része tisz-
tán kivehető. Katinka reggelenként látja, hogy az udvarból egy ter-
metes fiú bárányokat terel ki a sovány legelőre. Künn marad velük 
késő estig. Mikor minden elcsendesül, akkor hajtja haza jószágait. 
Engedelmesek nagyon, nem kiabál rájuk, hanem előveszi nádsípját s 
fúj nekik szebbnél szebb érzékeny nótákat. 

Az a fiú bizonyára barátságos lesz hozzá. Es beszélni fog neki 
mindarról sokat, a mit neki nem szabad megtudni. De ki mondja azt, 
hogy nem szabad ? Aty ja csak annyit tiltott meg, hogy azt az átko-
zott nevet többé ne vegye az ajkára. De arról nem szólt, hogy tuda-
kozódnia sincs megengedve. 

Úgy bánnak vele még, mint éretlen gyerekkel szokás. „Kis lány 
vagy még !" mondogatta anyja sokszor csittítólag. Addig szép a világ, 
míg megismered! 

Katinka ábrándos lelkének gyönyörű szép ez a világ, valamint 
mindaz, ami benne él, mozog. Bámulja a természet templomát, mely 
tele van oltárral. A tiszta kék ég derűje magasztos gondolatokkal tölti 
cl a láthatatlan alkotó iránt, kinek áldott gondja még a fűszálra is 
kiterjed. Szabadon, felügyelet, korlátozás nélkül futkossa be a közeli 
környéket: a hány púpja van a határnak, fája, bokra, — régi isme-
rőse. Mióta elhatározta, hogy a nádsípos fiúval legalább annyi isme-
retséget köt, hogy a két család egymásközti viszonyáról egyctmást 
megtudhat: megváltoztatta a barangolása irányát, folyton a fasoros út 
széle körül járkál, a hol a szomszédok közti határt keskeny dobogóval 
ellátott árok választja el. 

Ide látszott a kis mező, a fürge pásztorfiú, az egymás mellé simuló 
hamvas báránysoreg. 

Katinka többször elszántan átlépte a határt, de tovább menni 
nem volt bátorsága. Aztán mintha szemrehányó hang csendülne a fülébe. 

— Katinka! hova mégy ? 
Ijedten futott vissza. Gyöngéd szemrehányást tett magának, hogy 

nem képes lenyűgözni a kíváncsiságát. De ez a magábaszállás csak 
néhány perczig tartott. Egy élőképet lát maga előtt; csalogató, mint a 
legszebb játékszer ; megnovezhetlen vágy vonzza oda, csáberő, a mely-
nek nem tud ellenállni. 
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Egy délután a fiú valamivel közelebb legeltetett. Katinka szem-
ügyre vette az otthon magas tornáczát, nem leselkedik-e valaki utána? 
Aztán átfutott a süppedékes vetésen (a nyúl már elbújhatott benne) s 
a gondtalanúl heverésző pásztor mellett állapodott meg. 

A bárányok ösztönszerűleg megriadtak a futó léptek zajától. A 
fiú talpon termett és csodálkozva nézett ismeretlen látogatójára. 

A leányka gyönyörű jelenség volt pihegő keblével, kipirult orczá-
jával, nefelejts szemeivel. Egyszerű tosthoz símúló ruha volt rajta s 
hátúi leeresztett tömött szőke fürtéit kétszeresen átfont szalag tartotta 
együvé. 

A fiú nem lehetett több tizennyolcz évesnél. Korához képest meg-
lepően ki volt fejlődve, ruházata elütő a pásztorokétól : viseltos, de 
tiszta, nincs rajta folt, vagy szakadás. Arcza nyilt, szemeiből értelem 
sugárzik. Mosolygott a lányka zavarán s bátran megszólította. 

— Talán eltévedt a kisasszony ? Erre senki sem szokott járni ! 
Katinka a kisasszony megszólításra pirúl csak el igazán. Nem mer 

föltekinteni, hanem azért határozottan felel. 
— Tudom merre járok. Ide jöttem ! — Es ő is mosolygott. 
Ez a barátságos hang a fiút egyszerre neki bátorította. Egy lélek-

zetre elmondta, hogy a Hernádi János fia, apjával egy nevet visel, s 
nem pásztorkodás az ö mestersége. Négy iskolát kijárt; de szegény 
apja tovább nem taníttathatta, mert szükség van itthon a munkás 
kézre. Két bátyja vasúti munkás valahol, de csak a jövő évben térnek 
haza. Szülőit idő nap előtt mogöregítette a sok gond, most ő benne 
van a reményük. 

Olyan büszkén mondta ezt, mintha a megélhetés minden terhe a 
vállait nyomná. 

— A kisasszony pedig . . . 
— Katinkának hívnak, — vágott közbe zavarodottan a leány. 
— Hát a Katinka innét a majorból való ? Bizonyosan a Gelecsy 

úr lánya. 
— A z vagyok! 
A Hernádi fiú elkomolyodott. Sokáig bámulta szótalanúl az igéző 

teremtést. Látszott rajta, hogy meg van zavarodva, mert hirtolen átvál-
tozott viselete, sehogy sem illett össze olöbbi bizalmas nyíltságával. 

— Mit törődünk mi az öregek bajával, — mormogta szinte önfe-
ledten. Az apai szó se mindig szentírás. 

Előbbi vidámsága visszatért. Beszélt a bárányairól, megismortetvo 
a leányt mindegyik kiválóbb tulajdonságaival. Az a hófehér ott nagyon 
makranczos, csak akkor szagol a sóhoz, ha a tenyeréből nyújtja. Emitt 
ez a kisfejü : betör a vetésbe, készakarva kárt okoz, megérdemelné, 
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hogy pünkösdre a mészáros tegye rá a kezét. Amott bujkál egy ni, 
színehagyott pántlikát kötött a nyakára: ez a legokosabb ! Mihelyost 
belefúj a sípba, füleit hegyezi; majd közelebb ténfereg hozzá és szelíden 
béget. Ha tovább szól a nóta: forog, viezkándozik, mintha meg volna* 
kergülvo; míg végre kifáradva lecsücsül s reá szögezi fénytelen szemeit. 

— A k á r megpróbáljam. Majd jót nevet rajta ! 
Ifjú Hernádi János egy pipaszár alakú nádszálat vett elö, a mely-

ben a sípot a felsörészen alkalmazott vékony oldal metszés és abbafek-
tetett néhány vastag szőrszál képezi. Kezdetben lágy hangokat csal ki 
belőle a mester, de csakhamar erösebbé válik : elandalító lesz a danája. 
Katinka nem figyel a tánezoló bárányra, csak a sípból előtörő bús 
dallamokat hallgatja. Szíve sebesebben dobog — és nehéz sóhaj tör elö 
n kebléből. 

Első öntudatos sóhaja az ébredő szívnek. A z utolsó sóhaj sokkal 
nehezebb, csakhogy utána nincs több csalódás, nincs több küzdelem!. . . 

Mint jó ismerősök váltak el — a holnapi találkozásig. 
Katinka annál is inkább örömmel ígérte meg az eljövetelét, mert 

a kötött ismeretség a rejtélyt egy árva sugárral sem világította meg. 
Beszélgettek érdekes, jóleső dolgokról, a gyermek ész naivságával az 
erősbülő értelem okoskodásával, — de azért bizonyos restelkedés visz-
szatartotta a kérdezősködéstöl. 

Hiszen lesz arra még idő, — bizalmas alkalom! 
Másnap a határ alsó oldalánál találkoztak, harmadnap, negyednap 

a buezkás legelő különböző részein. Ismeretség szüli a barátságot. 
Katinka bámulja a János okosságát, — ez pedig az ö bűvölő szépségét. 

Figyelmük kiterjedt a legkisebb tárgyra, a legegyszerűbb dolog 
érdekelte őket. A vélemények kicserélésénél mindig a testvéri édes 
hang szerepelt, a míg egyszer — véletlenül — a családjaik gyűlölkö-
dése nem jött szóba. Ekkor János izgatott lett s hevoskedésében cny-
n yit mondott: 

— Apáink gyűlöletből megölnék egymást. Szeretnék, ha a gyer-
mekek is követnék példájukat. Én nem ellenkezem senkivel, békét 
hagyok másnak : mindenkit szeretok, becsülök . . . 

Katinka sokszor ismételte az utóbbi szép szavakat. Lám ! mennyit 
tanult attól az egyszerű fiútól ily rövid idő alatt! O is becsül, szeret 
mindenkit; akkor hát én istenem: öt is bocsüli, szereti mindenki. 

í g y telt el egy hét. Ekkor aztán vége szakadt az ártatlan örö-
mökkel tolt boldog összejöveteleknek. Édes anyja gyöngefájú, beteges 
asszony, voszélyosen meghűlt s a városból kihozatott orvos komolynak 
minösíté a baját. A félelem és aggodalomtól megtört leány egy pilla-
natra som távozott el a kórágya mellől. 
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Ápolta is a drága beteget a gyermeki hálás szeretet minden gyön-
gédségével. 

De azért valahányszor kitekintett a viruló határra, a szomszéc 
kicsiny birtokára : lelkében fölújultak az elmúlt hét édes emlékoi. Nap-
közben most is látja Jánost, a mint a változatosság kedvéért egyik 
helyről másikra hajtja a jószágot. A szegény fiú nyugtalanul tekintget, 
arczczal mindig erre van fordulva . . . bizonyára őt lesi, várja s nem 
leli okát az elmaradásának. Délután mindenestül eltűnik a vágyó szem 
elől. Ott bolyong bárányaival valahol a határszélen, az első találkozás 
szelid helyén. Mostanában később tér haza éjjeli nyugalomra. A holt 
rég fönn ragyog s az öreg este hírnöke az erősbülő szellő hozzá röpíti 
a pásztorsíp lassan elhaló hangjait. 

Anyja hetek multán hagyhatta el az ágyat. Most jutott csak némi 
ogérúthoz: rohant le a fasoros útra, onnét át a határon a szomszédos 
szántóföldekre. Végig járatta tekintetét a környék sima lapján, de Jánost 
és környezetét nem látja sehol. Hová tünt el, baj, veszedelem érte? 

Es ez a kérdés a szomorúság felhőjét vonja üde arczára. 
Most a tanya felé tekint. Jánost pillantja meg. Alig hogy kilépett 

az udvarból . . . ni, már megismerto: sietve közeleg felé. 
Katinka megfelejtkezve az óvatosságról, hozzá szalad s hévvo 

megragadja a karját. 
— Azt gondoltam, nem látom többé. Es ez nagyon rosszu 

esett volna. 
János bánatosan mondta rá : 
— Még ma . . . talán utoljára ! 
Elbeszélte, hogy apja parancsolatjából holnap a városba mogy 

munkát keresni. A bárányokat már eladták, hát tovább mért is lézengne 
itthon! Most földhözragadt szegény; de megesküdött szigorú apjá-
nak, hogy tisztességes, megtakarított összeggel fog a jövő évben visz-
szatérni. 

— Bizonyosan visszajön akkor? — Rebegte a lány olfogultan. 
— Ha velem lesz és megsegít az isten! 
Mindketten mélyen meg voltak indulva. Jánosnak fájdalomtó 

romogett a hangja. 
— Még valamit kell mondanom. Egy nagy titkot, a mit a Her-

nádiékon kívül élő nem tudhat. De a Katinkának meg koll ismernie? 
hátha még elejét veheti egy iszonyú szerencsétlonségnok. 

— Apám ellen törnek! 
— Huszonhat osztendö óta ássák alája a vermet; de csak négy 

év múlva készülnek el vele teljesen, — a mikor a tenyoresi pusztának 
a mostani bérlete letelik. Földönfutóvá akarják tenni a Gelecsy Lörifl* 
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czet. De a Katinka szemefénye az apjának. Majd ugy-e figyelmeztetni 
fogja, vigyázzon magára, őrizkedjék a boszúálló Hernádiaktól. 

Katinkát az elérzékenyülésig meghatja ez a jólelkűség. Melegen 
megszorítja a fiú kezét. Majd hirtelen megfordul, elszalad és csak a 
határárok dobogóján áll meg. Leoldja nyakáról könnyű fátyolkondőjét 
s avval integet búcsút a szomorúan utána bámuló barátnak. 

Míg a fasoros úton fölfelé haladt: sűrűn visszatekintgetett. Szíve 
fáj, sajog. És nem birja visszafojtani omló könyeit. 

III. 

Kétszer halt meg és támadt föl a természet az emlékezetes elválás óta. 
A csevegő, ábrándos gyermekleányból gyönyörű hajadon fejlődött. 

Az egész lénye megváltozott, csak a fénylő kék szemek maradtak a 
régiek. De azokkal hiába vizsgálja a csendes, elhagyatott környéket. 
A Hern ádi tanya most is kihalt, élőlényt sem lát körüle. János nem 
váltotta be igéretét, pedig a szíve a tanú rá, hogy epedve várt reá. 

Ki tudja, hol bujkál, — merre űzte a sorsa! 
Nem is gyanítja, hogy a búcsú perczében kiejtett aggodalmas 

szavaival mily állandó nyugtalanságot szerzett Katinkának. 
Jó volt a szándéka, mint a földmivesnek, a ki búzát vet, — és 

ocsút arat. 
A gyermeki szeretet mindig az önzés üvegén néz keresztül s 

egyedül csak a szülőket látja. Katinka folyton keresto a módját, mint 
adhatná tudtára atyjának a Ilernádiék részéről fenyegető veszedelmet; 
végre egy este a választási mozgalmak megindulta után, midőn a határ-
beli választók nevei szóba jöttek, — elérkezettnek látta az időt s 
mintegy odavetőleg igy szólt: 

— Magunk között legyen mondva, nagy szálka vagyunk mi a 
Ilernádiék szemében. 

Gelecsy szörnyen megbámulta a leányát. Aztán hozzá ment, meg-
simogatta a haját, homlokát s gyönge hangon, — a minő ritkán volt 
tőle hallható — ezt felelte: 

— Valamit forralnak ellenem ! Régen zörög a haraszt, állhatato-
san fújja a szél . . . 

Nyers modora csak felülkerekedett; nyoma sem volt többé az 
előbbi szelídségnek. 

— Megpuhítom őket ! Sirni fognak még egyszer ! 
Megkezdődtek a barátságos pártértekezletek, garnírozva változa-

s s borkóstolással. Az alkotmányos világ első szabad megyei tisztujítása 
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ez, méltó : hogy félországra szóljon a híre. Gelecsy külön véleménynyel 
állt elő a személyek kijelölésénél, kipróbált hazafiakra van szükség, 
nem pedig Bach-huszárokra. Ezért a czélzatos és indokolatlan sértésért 
kihagyták a kijelölő bizottságból. Most dult-fult igazán. Bekocsizta a 
járást s a legképtelenebb izgatásokkal toborzottá össze a párthíveket. 
Háza nyitva állt minden jöttment előtt. Ahány éhes fiók-kortese volt a 
tiszáninneni járásnak : valamennyi barátságos fogadtatásra, terített asz-
talra talált nála. 

Az izgatottság természetesen a választás reggelén érte el a tető-
pontját, a mikor a hívek a Gelecsy major udvarán nagy kiabálással 
megjelentek. A vezér azonban a mint széjjel nézett hézagos soraikon, 
ajkába harapott, mi által egy kacskaringós káromkodásnak törött ki a 
szárnya. Hisz erre a csoportra csak a megvadult fantázia sütheti rá a 
párt nevet . . . Gyülevész sereg, semmi más ! 

Mindegy. Ha nem is győz, de zavart és galibát csinálhat ! (Az 
utóbbi — mint tudjuk — sikerült is szépen a kompjáróban. Két fiatal 
élettel több áldozata van azóta a fodros Tiszának.) 

Délro ért haza porosan átizzadva. Nem izlett az ebéd. A folesóge 
nyájaskodása, Katinka hizelgése nem csaltak mosolyt elborult ábrázatára. 

Most emlékezik, hogy a teendők megbeszélése végett a seregot 
még egyszer meghívta házához. Leszaladt az udvarra és a kötő-vassal 
reteszelte el a pántos kaput. 

— No ide egy toprongyos sem teszi be többé a lábát! 
Onkénytelen is számítgatta a veszteségét, a mit o szereplési visz-

kotog okozott. Nagy költség, kidobott pénz, sok ollcnség . . . ráadá-
sul gúny és csúfság. 

Másnap egy megyei lovasrendör sürgős idézéssel lepte inog : 
— Tekintetes Gajbonyai Gábor főszolgabíró úr rendeli, hogy o 

sorok vétele után azonnal tessék megjelenni nála. 
Az ilyen rendelet föltétlen engedelmességet követel. Gelecsy ha-

bozás nélkül kocsira ült s hajtatott a székhelyre a megye házához. 
A komp már ki volt javítva. A rohanásukban föltartóztatott habok 

locsogva csapkodták kátrányos oldalát. Gelecsy betakarja a fülét. 
Mintha az a csobogás ellene zúduló vád, szemrehányás volna . . . 

A megye székhelye egyszerű sáros falú. Közvetlen a tiszai véd-
töltés lábánál terül el. Tegnap még zajos, víg élet uralgott benne, ma 
kihaltak az utczái. Imitt-amott néhány künnfelejtett zászló lengedez 
nagy búsan. A templomtéren most bontják a pecsenyés duttyánokat (a 
nagy nap legmaradandóbb emlékeit), a czifra bódékat, hol akószámra 
folyt a bor s ihatott potyára mindenki, csak ki tudta légyon érthetően 
ejteni a megválasztott megyei hatalmasságok nevoit. 
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A megyeház komor ódon épület. Geiecsy jól ismeri benne a járást, 
a főszolgabíró hivatalos helyiségét megtalálná bekötött szemmel is. 
Békülési szándékból hivatják vagy másért, — nem törődik vele. Nyu-
godtan kopogtat. Egy tapasztalatlan uj emberrel lesz dolga, a kit „a 
nép akaratán elkövetett merényletért" kegyetlenül megleczkéztet. 

A fogadtatás eléggé barátságos volt. Gajbonyai müveit úriember, 
a ki megadja a kornak a megillető tiszteletet. Megkínálta üléssel s 
aztán kiszólt az őrt álló rendőrnek, hogy senkit no eresszenek be hozzá. 

— Milyen figyelmes ! Gondolta Geiecsy elégülten. Annál jobb, 
legalább háboritlanul végeznek egymással. 

— Urambátyám! — kezdte a szolgabíró komolyan — szörnyű 
baklövést követett el. 

— Már mint én ! Méltatlankodott Geiecsy. 
— Fölhasznált ellenünk minden kvalifikálhatlan eszközt, meghur-

czolta becsületes nevünket, és azonfelül még agyon is akar bennünket 
veretni. 

—- Hazugság, ha mondom ! 
— Urambátyám ! A tüzeskedés árt az egészségnek. Kémünk volt 

odaát, aki azoknak a szép jeleneteknek szemtanuja volt s hűségesen 
referált. Meghúzódott egyik kubik-gödörben. Mikor a hívek szitkolózva 
eltávoztak, belekapaszkodott kézzel-lábbal a kompkötélbe: úgy csúszott 
át rajta, mint az ollódított vascsiga. 

— Haragosak voltunk . . . 
— Mondja inkább : dühtől elvakultak. Késő már evvel mentegetőzni! 
Geiecsy meg van hunyászkodva. Az igazságot nehéz eldisputálni. 
— 11a boszúállók volnánk, azt a fegyvert fognánk föl ellene, a 

mely a legérzékenyebb helyre sujt. Eszébe hozhatnék : hogy két év 
múlva letelik a harminczéves földek hallatlan olcsó bérlete. Hogy aztán 
mennyi időre fog újból hasznosittatni és milyen föltételek mellett: az 
csupán a nemes vármegye bölcs belátásától függ. Üdvös, hasznos az 
urambátyámra nézve, ha velünk ujjat huz ? 

Enyhe beszéd, mégis fullánk a Geiecsy büszkeségének. 
— Választásoknál első a meggyőződés ! 
— Utána jön az egyéni érdek ! Biz ezt az sem igen hiszi el, a ki 

hirdeti. Hát logyon így. Ebben a dologban végeztünk. A szolgabíró-
ság nem indít hivatalból vizsgálatot, ezt a kihágást az általános inge-
niltség következményeinek hajlandó betudni. Hanem rf^iásik dolog 
rendbe hozatala valamivel nehezebb, terhesebb lesz. 

A tágas hivatalos helyiség kisebb mellékszobával birt. A szolga-
híré kinyitá ennek ajtaját s két parasztasszonyt vezetett be ; egyene-
sen Geiecsy uram elébe állította őket. 

Palotás, Homokfe lhők . 6 
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Kaczkiás, szemrevaló menyecske volt az egyik, míg társa az elvi-
rult nénémasszonyok ismert fajtájából való. Tavasz és ősz egymás 
mellett. Amint megpillantották Gelecsyt, iszonyú siránkozó jajgatásba 
törtek ki. 

— Istenem, teremtöm, mi lesz belölünk ! 
— Én dolgos jó párom ! 
— Drága kenyérkeresöm. 
— Jaj de árván hagytál. — Ezt a néni zokogta. 
Gelecsy ijedten simogatta gyérülő hajzatát. Ez a temetéshez, 

búcsúztatáshoz illő jajgatás megsiketíti. 
— Hát ezek kicsodák ? Mit akarnak velem ? 
Magasabb kórusból sirták rá : 
— Szomorodott szivüok ! 
— Búbánatos lelkek. Jaj nekünk ! . . . 
— Értsünk szót asszonyok, — kiáltott bele nyersen Gajbonyai. 

Kicsodák ? Hát nem emlékezik urambátyám, hogy alkotmányos párt-
hívoi tegnap két szegény embert (az ácsot meg a révészt) a Tiszába 
fullasztottak. í m e : az özvegyek . . . 

Kétségbe ejtő fájdalmat érint az „özvegy" szó. 
— De milyen bánatos özvegy ! 
— Oda a jó omber . . . 
— Kerülte a korcsmát. 
— Koldulni mehetek . . . 
Gelecsyt gutaütés környékezi. Fölugrik a puha karosszékből 

s fülére tapasztott kézzel iramodik körül a szobában. 
— Főszolgabíró uram! Pattog keményen. Ezt a spektákulumot 

elengedhetto volna. Két asszony : országos vásár ! Tán csak nem fog-
ják rám, hogy én földeltem el az embereiket. 

— A bujtogató, izgató és a tettes között nincs lényogos különb-
ség. Urambátyám a vezér . . . egyedül felelős a hívei viselt dolgaiért. 

Erős ütés volt. Gelecsy alatt megingott a tégla-padozat, 
— Ne berzenkedjék. Inkább köszönje meg, hogy övvel a két 

sipító asszonynyal békésen akarom elintézni a dolgát. Alkudozzunk hát 
először a nénivel. Kendnek élnek a testvérei, a kiknél öreg napjaira 
meghúzhatja magát. Elég lesz száz forint? 

A kesergő özvegy szepegett egy darabig, aztán nagy nehezen 
kinyögte, hogy biz az jó lesz, legalább ha kifogják a holttestet a víz-
ből : tisztességesen eltakaríthatja. 

— Hát húgom — fordúlt a szolgabíró a menyecskéhez, — te 
milyen szándékban vagy ? 

A menyocske két lépést tett előre és csípőjére csapta formás kezeit-
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— Engem nem lehet pénzzel kielégíteni. 
— Hát embert kerítsünk számodra ? 
Illő, hogy ilyen feleletre eltörjék a mécses. 
— Az én kis apjukom ! Nem lesz több olyan a megyében ! 
— Most az ideje, mondd cl a kívánságodat! 
— Egyedül állok a világon. Nincsenek szülőim, rokonaim. El 

kell szegődnöm cselédnek, más keze-lába leszek, ha tisztességben aka-
rok élni. Hát ha már szolgálni kell, azt mondom : fogadjon a tekinte-
tes Gelecsy úr magához. Hűséges cselédje leszek, dolgozom szorgalma-
san : a míg más szerencsém nem akad. 

Gajbonyainak tetszik ez az ötlet. Még mosolyog is hozzá. 
— No urambátyám, erre felelni kel l! 
— Ez kellene még . . . tüzeskedett Gelecsy. Gondolatnak is bolond. 
— Miért volna az ? Egy olyan nagy háztartásnál, ahol ötven-

hatvan emberre szoktak egyszerre teríteni (ahán ! kortesvacsorák), még 
hasznos a cselédváltozás. 

— Engedelmet kérek, tiltakozott Gelecsy — én hozzám ne ajánl-
kozzék egy fehércseléd sem. Az én feleségem békéstermészetü józan 
asszony. Mióta együtt húzzuk az igát, szóváltás, egyenotlenkedés nem 
volt köztünk. l)o ha én most evvel a menyecskével hazaállítok: hitemre 
mondom, vége lesz a békés egyetértésnek, föltámad benne a féltékeny-
ség ördöge s elvesz az otthon családi nyugalma. 

Erre aztán lecsapott a tüzes villám, — a menyecske metsző sikí-
tása alakjában . . . 

•— Hát kinek néz engem a tekintetes úr ? Czéda teremtésnek, a 
kit az utczasarkon szedtek föl ? Én tisztességes asszony vagyok. A 
Biacsi Mihálynét még nem hajtották a bíró elébe, keresni azt, a mit 
máshol elvesztett. Ha nem ad helyet a tekintetes úr: menjünk tör-
vényre, majd megválik, ki húzza a rövidebbet. 

Mint a makranczos gyereket, — csak hosszas csittítgatással lehe-
tett elcsendesíteni. 

Gelecsy meg van szeppenve. A főszolgabírónak a bérletre tett 
megjegyzése motoz agyában. Minden más eltörpül o mellett. Iluszon-
uyolcz év igaz, rengeteg idő, de ezalatt rengeteg csapás is érte. Vizes 
esztendő, talajféreg, jégverés, közte a forradalom, valódi árvíz, a betyár-
éi zsandárvilágr százféle veszedelme. A bérlet olcsósága miatt lassankint 
kiheverhette a bajokat. Öregségére ezután várna még egy kis jóvilágot. 

Miért tanakodjék sokáig '? Fanyar ajánlatok, do hát ha a szolga-
bíró javalja, el kell fogadni. Ellenkezzék, hogy megint megsértse. Kije-
lentette, hogy a kialkudott száz forintot legkésőbb holnap letétbe teszi ; 
a menyecske pedig beszegődhet hozzá még a hét folyamán. 

6* 
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Szabadabban lélegzett, a mint kivül volt a megyeházon. Fölke-
reste Iczigjét a nélkülözhetlent, szerény kamat mellett pár száz forin-
tot vett föl az idei lábon levő termésre. Hja! választás volt, a költséges 
aratás pedig itt a küszöbön. Egyéb dolga is került még: így csak 
másnap délután fordíthatta haza a kocsija rúdját. 

A hogy a túlpartra ért s a töltésre fölhajtatott, hát a Biacsinó 
szentemet pillantja meg a kocsi közelében. 

— Vártam a tekintetes urat! A magam alkalmatosságán mégis 
csak bajosabban érnék az új helyemre. 

Azzal ügyesen fölhágott a fürhérczre, a kocsis mellé telepedett. 
— Hát te nem korestetod az urad holttestét ? Kérdezte Gelecsy 

csodálkozva. 
— Ha kifogják, majd eltemetik. 
(Hm ! gondolta Gelecsy, így liigyjen az ember asszonyi sírásnak. 

Nem szeretett ez az urából egy porczikát som !) 
Június eleje volt: szeszélyes nyári nap. A felsőbb regiókban zone-

bona ütött ki, a mérketlen üresség most ádáz harczok színhelye : leg-
alább a csípős szél által rohanásukban megtépett felhők őzen hitet 
támasztják a gyarló halandóban. A menyecske vékony otthonkáját 
ugyancsak szűri a pogány idő, szinte a foga vaczog bele. 

— Ejnye, de lelketlen a tekintetes úr! Szólt vissza sértődve. 
Majd megvesz az isten hidege, — és nem osztaná meg velem a 
köpönyegét. 

Gelecsy elmosolyodik s megpödri vastag bajszát. Ez a fránya 
asszony, a kinek gödrös arczához csak olyan jól áll a sírás, mint a 
pörölő beszéd, — incselkedni akar vele ? Erővel hozzáköti magát. A 
szivnek nincs ugyan kora . . . valamint, hogy a vén fának is akad ifjú 
hajtása . . . ősi mondás : hogy szép arcz, szép szem meggyógyítja a 
halálos beteget is. 

Biacsiné egyre kacsingat vissza; Gelecsy sűrűbben fodorítja a 
bajszát. 

— Csakugyan fázol? 
— Bele betegszem ; az is másnak lesz a baja . . . 
— Gyere no . . . bujj ide mellém ! 
A menyecske nem várja a másodszori hívást. Belép a kocside-

rékba s elhelyezkedik a hátsó ülésbon. Addig fészkolödik, míg szorosan 
gazdájához símúl és a széles lebernyeg nyúlánk termetét ahogy úgy 
betakarja. 

Ezen a járt úton csakhamar fuvarosokkal, munkára siető kubi-
kosokkal találkoztak. Gelecsy kezdte szörnyen restolni a nagylelkűsé-
gét. Hiszen ez a cseléd kihívólag viselkedik, nemhogy eldugná a fejét, 
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hanem még rávigyorog az elhaladó emberekre nevetséges pukedlivel 
viszonozza a köszöntésüket. Kifeszíti a derekát mint valami nagyasszony ! 

így értek el a Hernádi-útig. Itt a kocsis hirtelen megállította a 
lovakat. 

— Mi a baj ? — Mormogott Gelecsy, kidugván fejét a gallér alól. 
— Nem mehetünk tovább, föl van árkolva az út. 
Gelecsy idegesen dobta le magáról a takarót s néz előre. Csak-

ugyan a lovak előtt pár ölnyire széles árok van keresztbe ásva. Néhány 
óra előtti munka lehet. 

— A derék szomszéd tormát reszel az orrom alá. Kifogunk rajta. 
Kocsis! hajts a vetésre, kerüld ki ezt a gödröt. 

Megtörtént. A tanyáig háborítlanúl haladtak. Ekkor azonban 
három alak lépett ki gyorsan a hangabokorral kerített udvarból, egye-
nes vonalban élökordont képezve elállta az útat. Egy öreg ember, 
inkább aggastyán, tiszteletet parancsoló külsővel, mellette két fiatal, 
nyúlánk termetű legény. 

Fenyegető a föllépésük, a magatartásuk. 
Gelecsy Lörincz jól ismeri őket. 
Öreg Hernádi János és a fiai. 

IV. 

Gelecsy nem mindeD emberrel szemben barátja az erőszakosko-
dásnak. Lelép a kocsiról, kalapja megérintésével üdvözli az öreg Her-
nádit, míg a fiukat egy tekintetre sem méltatja. 

— Látom, hogy ölni, gyilkolni akarjuk egymást, — szólt gúnyo-
san. Legalább ne a cselédek előtt. Gyerünk a tanyába. 

Hernádi János magyar ember szokásaként megtiszteli a vendé-
get, ha mindjárt ellensége is. Ajtót nyit Gelecsy előtt. Mindnyájan 
bementek a tiszta szobába. 

Gelecsyben forrt a méreg. Nem tudta tovább magát türtőztetni. 
— Ez az árok még sírja lesz valakinek ! Kinek a rendeletéből 

készült ? 

— A fiaim ásták, — felelt Hernádi higgadtan. Én parancsoltam. 
Zsebéből egy gondosan összehajtott kártyapapirost vett elő és 

letette az asztalra. 
— Jussom van hozzá: mert az út az én örökföldemhez tartozik. 

Gyanítottam is c/.t. Tegnap aztán kihozattam a megyei inzsellér urat, 
fölmérettem az egész területet, itt az okmánya: hogy akár végig árkol-
hatom az egész utamat . . . 
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Gelecsy kibontotta az okmányt, sokáig nézegette: s méreggel 
lökte odább. 

— Hát én azután merre járok haza ? 
— Mit törődöm vele! Csináltasson a megye külön útat dédelge-

tett bérlőinek. 
— Köszönöm a bölcs tanácsot. Hát az én útamat most miért 

állták el ? 
— Csekélységért. Meg fogjuk zálogolni. A ki idogon toriilcten 

jár, készakarva kárt okoz, annak ez a büntetése. Itt tartjuk zálogba 
a lovait, a míg a szolgabíró megállapítja a bírságot. 

Gelecsy kivette vastag bugyellárisát. (A száz forint híján benne 
volt a termésre nyert előleg.) Oda dobta az öreg elébe. 

— Válogassa ki belőle a magáét. 
Hernádi János hirtelen visszavágott. 
— Tegye el az úr a pénzét. Nagy szüksége lehet még arra ! 
— Miféle barlangba jutottam én ? — Heveskedett Golecsy. — 

Elveszik a lovaimat hamis ürügy alatt. Hát akár ki is rabolhatnak. 
— Gelecsy úr ! ez az én házam : becsület szerzeménye ! De ha 

Hernádi János rabló volna is : csak kis részben a kölcsönt adná vissza 
annak, a ki öt kifosztotta, szerencsétlenné, nyomorulttá tette. 

— Már hogy engem ért ezen derék ember alatt. 
— Emlékezzék vissza ezelőtti huszonnyolcz esztendőre ! 
— Elmúlt időknek nem kutatom a nyomát. 
— Én sem kutatnám, csak no volna a lelkomen. Az a föld, a 

melyen most gazdálkodik : kié volt ? Az enyém, apám ruházta rám ! 
Haszonbéres terület volt akkor is, boldogult apám birta halála órájáig. 
A megye urai belenyugodtak, hogy a kikiáltott árban rajtam marad. 
Eljött az árverés napja. Nyugodtan fektettem bele kis örökségemet a 
birtokba, gondolván, hogy harmincz évro úgy is én leszek a bérlője. 
A bizottság még kaucziót sem kért tőlem . . . 

Gelecsy nyughatatlanul izeg-mozog. Nem tetszik noki a társalgás 
menete. Szabadulni szeretne. De az aggastyán hozzá hajlik : minden 
szava égő vád, sötét szemrehányás. 

— Ekkor, mint valami gonosz lélek a pokol fenekéből, mog-
jolent a Gelecsy Lőrincz. Fölverte a bérlet árát holdanként három-
szoros összegig. Nem lévén erre elkészülve, nem volt pénzem, olostem 
az egész bérlettől, mert a szerződés szerint a bérösszeg egy részét 
mindjárt le kell fizetni. 

— A nyilvános árverés mindenkinek egyforma jogot ad. 
— Élt is a jogával kegyetlenül. Annyi időt som engedett, hogy 

a szép tornáczos házból, — a melyet apám tett oly díszessé, — hol-
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miaimat békével kihordhassam. Kihányatta az udvarra. A kié a bérlet, 
azé a ház, a telek, a belsőség. Jószágaimat kiverte a szabadba : pusz-
tulnom kellett a szeme elöl rövid két nap alatt. 

— Ha így volt is . . . mért melegíti föl ekkora lében. 
— Szemébe mondom, a fiaim előtt Győződjenek meg róla, hogy 

a bánatban megvénült apjuk szavaiban arany igazság rejlik. 
Gelecsy egyre izgatottabb lesz. Van-e még béketűrése ? 

— Úri ember gyereke voltam, de a megélhetés kézimunkás 
paraszttá tett. Arra neveltem fiaimat. Elmehettem volna innét más 
vidékre, de visszatartott az eskü! Mert megesküdtem a feszületre, hogy 
megboszúlom magamat, visszafizetem a kölcsönt kamatostól, ha hama-
rább nem — harmincz esztendő múlva. 

Elkeseredett gyűlölettől reszketett a hangja. 

— Ennek a gondolatnak élek még, ez tartja bennem az erőt. 
Fiatal éveim soha vissza nem térő örömeit megölte a vad boszúvágy : 
a mely harczot, irtó háborút üzent a jóérzésnek, kitépte szivemből az 
cmborbaráti szeretet csíráit. Huszonnyolcz év óta tart ez a háború 
alattomban, kevesek által tudva vagy sejtve, csak az életfa korhadt, 
senyvedett tőle. Most már vége a titkolózásnak, nyíltan folytatom 
a harczot. 

— Árokásással kezdi . . . 
— Azt akarom, — folytatta föllángolt arczczal, kigyúlt szomekkel 

Hernádi, — hogy átérezzo mindazt a fájdalmat, a mit én átszonvodtem. 
Közéig az új árverés napja; két év, rövid idő ! Majd oda lépek a 
bizottság elé : akkor üttetem le a dobot, a mikor nekem tetszik. Losz 
pénzem hozzá, harmincz évig erre gyűjtöttem. Ha Gelecsy húsz forintot 
ígér egy holdért: én fölverem ötvenre; ha százat kiált: fölcsapom 
ezerre. Visszakerül hozzám a régi föld, molyen a Hernádiék verejtéké-
nél oly sok elhullott. Aztán fölrohanok a tornáczos épületbe : kihajítok 
belőle minden tárgyat, minden élőt . . . ki innét gazok . . . ez az én 
tanyám, ez az én birtokom . . . 

A szenvedélyes öreget önkívületbe hozta a fékvesztett indulat. 
Kitárta karjait, mintha támadásra készülne s a másik perczben oröt-
lenül összeesett. 

Fiai hozzáfutottak fölemelték. 
Gelecsyt végkép kihozta sodrából ez a jelenet. 

— Pénzetek van . . . árvereztek ! Egy megdühödött família hábo-
rúja egy ember ellen. A ki birja, az marja ! 

Kirohant a szobából. A kocsija az ö földjén haladt már. (Jól szi-
matolt a kocsis !) Baktatott utána. 
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— Nyilt háború ! Mekkora pöffeszkedés ! No majd elojét vesszük 
ennek. 

Föl sem melegedett otthon, elrendelte, hogy valamennyi cseléd a 
szolgálókkal egyetemben ásót, kapát vegyen a kezébe. Kocsiútat vágat 
a homokbuczkán keresztül határától ki a tinójárásig. 

— Ebben a nagy dologidőben, — ellenkezett Gelecsyné, — várj 
vele, míg olcsóbb lesz a munkáskéz . . . 

— Akarom : hát meglesz, tartson bár egy hétig. 
Öt nap alatt kész volt a büszke mü. Behintették szalmával (két 

boglya fogyott rá) elövigyázatból, mert ez a süppedékes, homokos talaj 
egy kis vihartól is alaposan formát cserél. Kátyúból takaros dombot, 
barázdás síkból több öl mélységű medret alkot. 

Az egész lényében megsértett, megalázott Golecsy a lázas munka 
alatt töltött puskával járkált a határ-vonalon, mint örségen a katona.' 
Esküdözött, hogy ha a szomszédból élőlény, legyen az ember vagy 
csirke a földjére téved, — menthetlenül lelövi. Ez a háború nem foly-
hat most már kisebb küzdelemmel és boszúvágygyal, mint a világura-
lomért versengő két nagy hatalmasság végső tusája. 

Hát nem kész incselkedés ez ? A Hernádi tanyából egy legény-
ember lép ki s egyenesen feléje tart. Szemügyre veszi erősen : ruhája 
mesterlegényes, de tiszta ; arcza minél közelebbről látszik, annál meg-
nyeröbb, barátságosabb. Csinos fiú, nyúlánk alakján a fiatalság erőtelje 
duzzad, testtartását, mozgását ez szabályozza. Gelecsy elfelejti, hogy 
töltött puskát hord a vállán. Nem mondhatni hogy fitymálva, sőt némi 
leereszkedéssel fogadja az" ismeretlen tiszteletteljes kalapemelését. 

Aztán a következő párbeszéd folyt le köztük : 
— A tenyeresi pusztai iskola új tanítója vagyok. 
— Igazán ? Nagyon szép. Mióta ? 
— Tegnap délután választott meg a vármegye, három vorseny-

társ közül. 
— Tán csak a szolgabíró öcsém ! Az ám ni : most vágódik a 

fejőmbe, hogy tanító nélkül van a mi szegényes iskolánk. Szegény bér-
lők mi tartjuk fönn, tőlünk facsarják ki a tanító fizetését is. 

— Biz az nem sok. Húsz forint készpénz, nyolcz mérő pozsonyi, 
félöl fűzfa, két font faggyúgyertya, öszszel egy pár csizma, nyá-
ron fejelés. 

— Ismeri a kommenczióját! Járt iskolába ? 
— Két esztendeig. Van róla bizonyítványom. Evvel gyűrtem le a 

versenytársaimat. Az egyik obsitos volt, ettől legjobban féltem, mert a 
feleségének a mostoha testvére a várnagy úrnál szolgál. A másik az 
itteni határcsösz ; kilincselt mindenfelé, de az urak belátták, hogy nem 
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tanítónak való. A harmadik a kis-szenti elcsapott harangozó: tót az 
istenadta, — magyarul még káromkodni sem tud. Nem tagadom : hogy 
harmadfél esztendővel ezelőtt én meg az apám juhait őriztem, de log-
alább iskolába jártam s nem felejtettem el, a mit gyermekkoromban itt 
a pusztai iskolában belém virgáesoltak. 

-— Megszökik öcsém tőlünk nemsokára ! 
— Hova mennék? ez az én ismerős tájam, környékem! 
— Szomorú, homoksivány az iskola környéke. Eben vesznek ott 

aratáskor a verebek ! 
— De én nem veréb : ember vagyok ! 
Gelecsy nem tehet róla : rokonszenvez e bátor föllépésü, egészsé-

ges észjárású fiatal emberrel. Bizonyos komolyság, érettség szükséges 
ahhoz, hogy ebben a korban, valaki, az ilyen kenyérkeresetre kedvet, 
hivatást érezzen. 

— A szolgabíró hozzám utasította ! Hát hiszen én volnék o pajta 
felügyelője. No majd megismerkedünk. Most térjen be a tanitó úr egy 
kis pihenőre hozzám. A gyerekeket úgy is kötéllel kell összefogdosnunk. 

Gelecsy élénk beszélgetés közt vezette vendégét. Már az udvar-
ban járnak, midőn hirtelen megáll s összevonja a szemöldökeit. 

— Ha jól láttam, a Hernádi tanyáról jött ide! Mit keresett annál 
a gyilkos természetű vén bolondnál ? 

— Az öreg Hernádi János, — az én édes apám! 
Csöndes komolyság, olyan jól eső megilletődés volt e rövid feleletben. 
— Tulajdon apja . . . taglalta Gelecsy zavarodottan. Hát öcséra, 

•uaga Hernádi-faj ? Sajnálom, kár érte! 
— Hernádi vagyok, de a szelídebb fajból. Harmadfélesztendei 

távollét után látogatóba jöttem megmutatni apámnak, hogy ember vált 
belőlem. Szívesen fogadott, a keblére öleit. Dicsérte a bátyáimat, akik 
Pintén megjöttek már, ígéretükhöz hiven: tele erszénynyel. Mert közé-
i g a liczitáczió, a Hernádiaknak sok pénzre van szükségük. Kérdezte : 
hogy mennyi pénzem van, szorgalommal, fáradtsággal mekkora össze-
get kuporgattam össze ? Föltártam előtte a helyzetemet nyíltan, hogy 
tanítóvá lettem a magam emberségéből, segély, pártfogó nélkül. A 
Vagyonom mind itt van a lukas zsebemben. 

— Az öreg persze berzenkedett. 
— Először is szememre hányta a hálátlanságomat. Emlékeztetett 

szent kötelességre, amelynek betartását esküvel fogadtam. Hogy 
fhrök, fázom, éhezem : de fogamhoz verek minden garast," hogy a Her-
oudi-familia egyedüli vágyát, reményét, a régi föld visszaszerzését 
tőlem telhetőleg előmozdítsam. De hát én koldusként tértem haza. Eskü-
s z e gő, bűnös vagyok. 
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A hajdani bojtár értelmes arcza igazi szomorúságnak volt a tükre. 
— Ekkor aztán apám ellökött magától, kikergetett a szobából. 

A testvéreim nem keltek védelmemre. Az eresz alatt ültem sokái"-
ö? 

búsongva, elcsüggedve ! Tohctok-e róla, hogy nem tudok gyűlölni. Ha 
nekem csak a szeretet az imádságom, avval kelek, avval fekszem. A 
fiatal Hernádi János majd csak elhalad a maga utján : noha apai átok 
jár a nyomában. 

Gelecsy hosszasan eltűnődött. Nem emberi szenvedély az, amely 
ilyen indokból a saját vérét magától eltaszítja. 

A lánya hangjára riadt föl. 
— Elütötte a delet édes apám! 
Ott állt a tornácz lépcsőjén, házias öltözetbon. Kis gazdasszony. 

A fehér konyhakötény fűzőjén aczélkarikára rakva pihennok a kulcsok. 
Láng a szemeiben, pir az arczán, — mozdulatában kellem: egész 
valóján szendoség. 

János meg van igézve. Kábul a viszontlátás örömétől, amely annyi 
elfojtott vágynak nyitja föl a zárát. Napsugaras, gyönyörű a világ : de 
belőle most csak e bájos teremtést látja. Akit az ö rakonczátlan kép-
zelete folyton a szemei elé varázsolt: ott lebegett az ártatlanság üde 
fényében, magasan tőle, elérhetlenül. 

Közelebb jutni hozzá. A gyermek-észnek ez volt a merész hangja. 
De a férfié is az. 

Szeretne hozzá rohanni, megérinteni a kezét, vagy csak a ruhája 
szegélyét s megkérdezni tőle : 

— Ismersz-e még ? Én vagyok a csacska játszótárs, a szegény 
bojtárgyorek, aki nagyon szerencsétlen, mert nem tud gyűlölni. 

Katinka csodálkozva csapta össze a kezeit. Néz, vizsgál, hogy 
szemkarikái megmerevülnek . . . s egyszerre arcza pirosabb lesz a grá-
nát-almánál. Megfordult s mint az evet szökött föl a lépcsőn. 

A konyha-ajtóban időzött az anyja. Nyakába e s i k : túlságos hév-
vel össze-vissza csókolja. 

Gelccsyné a szeretet hízelgő jelének veszi ezt a nyájaskodást. Azt 
meg épen helyesli: hogy Katinka előzékeny, kedves barátsággal üdvözli 
az egyszerű tanitót, akinek a megilletődésénél csak a bátortalansága 
nagyobb. 

Régi ismeretségük titok, amelynok létezését sem gyanítja sonki. 
Hernádi Jánost származása és neve daczára a család szíves fogad-

tatásban részesité. Az ebéd alatt (de talán máskor is) Katinkának foly-
ton rajta a szeme. Szívélyesen kínálgatta a sok jóból, süteményt, gyü-
mölcsöt rakott a tányérjára. 

— Ilyet nem mindennap kaphat ám! A pusztai tanítónak meg 
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kell tanulni a szakácskodást is. Ejnye de szégyenlős. Edos apa : paran-
csoljon rá, mert bizony ében marad. 

A szunyádé barátság számtalanszor visszasírt ébredése volt oz. 
Aztán beszélgettek nyíltan, tanúk nélkül. Volt rá alkalom. Csak 

olyan bizalmas, salak nélküli volt a társalgás, mint a kaczagtató bárány-
tánczoltatás alkalmakor: amidőn mindig szárnya nőtt az időnek. János 
leplezetlenül, bizonyos dicsekedéssel beszélto el eddigi törődését, küz-
ködését. Nem akart paraszt maradni. Vágy támadt a lelkében: szor-
galommal, kitartással pótolni, némileg helyrehozni mindazt, amit az 
apai rövidlátás, gondatlanság elmulasztott. 

Vergődés a sors göröngyein. Elhibázott élet beteg czélja. 
Mekkora erély, önmegtagadás és szilárdság szükséges az ilyen 

küzdelemhez, amelyből a győző is vesztesfélként kerül ki. Mert elveszti 
a játszi kor kellőleg soha meg nem becsült ábrándjait; korán megis-
merkedik az élet sivárságával, az önzéssel; fogalmat nyer az emberek 
egymás elleni vétkeiről s fölöslegesnek véli még azokat az érzelmeket 
is, amelyek a szíveket egymáshoz kötik, egymáshoz vonják. 

Megígérték egymásnak, hogy ezután sürün fognak találkozni. 
Majd kipótolják a vesztett időt. Mindig lesz egymásnak mondanivalójuk. 

Boldogan, lelkében felvidulva hagyta el a Gelecsy-házat. Fölke-
resi uj otthonát: az iskolát. Nem gondol a múlttal, a jövővel, teljesen 
karjaiba dobja magát annak az örömnek, amelyet a Katinka viselke-
dése, iránta tanúsított előzékenysége gerjesztett a szívében. 

Hivatásának meg fog felelni. Előde olvasni sem tudott s jó tanító 
hírébon állott. Ahol megakad a tudománya, segítségül hívja természetes 
őszének, józan gondolkozásának halvány szikráit. 

Elmélyedve gázolta az iskolához vezető folyondáros ösvényt. Elma-
radt a szép kevély épület, eltörpült a kert látképe. A sövénykerítés 
alacsony földhányásnak látszott. 

Az iskola a harminczéves földek külső csücskén fekszik. Düle-
dező) épület volt már az ő idejében is : hát most milyen állapotban lehet? 

— Tanító úr ! Hallatszott mögötte harsányan. Ha így rohan, íté-
letnapig sem érem be. 

Gelecsyék uj cselédje : Biacsiné, a bánatos özvegy törtotott utána. 
Eihog a sietéstöl. 

— A kisasszony tisztoletét küldi, meg ezt a lekötött kosárkát; 
kéri, fogadja tőle jó szívvel. 

Bizalmasan ráütött a vállára; hozzá hajolt s hamis szemei hival-
kodva pislogtak. 

— Tudja mi van benne? Friss kalács, hideg sült, torta, más 
édesség ? Nem én rakosgattam össze . . . 
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V. 

Gelecsy Lörincz elbizakodott természete daczára most már nem 
kicsinyelte a Hernádiék részéről fenyegető veszedelmet. Akit egyszer 
a ki gyó megmar, — a gyíktól is megijed az. A választási kudarcz s 
az ezt követő események óta fontolóra veszi a helyzetet, alkudni kezd 
az eshetőségekkel és arra a meggyőződésre jut, hogy munkálkodnia 
kell : nehogy ellenségei által bármely téren megelöztessék. 

Kivívni, bármily áldozat árán azt, hogy a föld a régi rendszer 
mellett adassék bérbe, ha mindjárt kevesebb időre is ; azután arra töre-
kedni, hogy a nyilvános árverés lefolyását végig birja pénzzel, kauczió-
val s egy sereg jó ember álljon tartalékul a háta megott, akik csak 
akkor lépnek a sorompóba, ha ellenség kerül, akit a legdrágább ha-
szonbér nyűgébe be lehet ugratni. Ezek lesznek a teendői. 

A föladat nehéz : erélyt, szívós kitartást s furfangot igényel. Győz-
nie kell. Bukása az ö és családja végpusztulását vonná maga után. 

Megtörtént az aratás, meglehetős silány eredménynyel. De eléggé 
magas ára volt a gabnának. Gelecsy sietve túladott egész termésén: 
Iczigjének lefizette a kamatot; ahogy úgy betömögette a választási 
prédaság által ütött hézagokat s a még megmaradt összeget betette a 
megyei takarékpénztárba. 

Ez a fundamentum : megvan a kauczió. 
Ezután az első lépés (a legnehezebb) következett! 
Az ellenzék büszke vezére szorgalmas látogatója lett a megye 

székhelyének. Mindig akadt valami sürgős halaszthatlan dolga a hiva-
talokban. A hány ajtó nyílik: annyi be is csukódik. Egyszer csak az 
alispán szentélyébe is bebotlott: 

Eljött tisztelegni: önmagát menteni. Alázatos, mosolyogva fogadja a 
csipösebb megjegyzéseket is. Soha nem volt szándékában a megye derék 
polgárai közt fönnálló egyetértést megzavarni ! A békülékeny ellenfél 
mindig tiszteletreméltóbb, mint a merev pártoskodás, torzsalkodás. 

A hegyről ledobott kő számtalan akadály daczára folytatja az 
útját. Az alispán után a többi megyei hatalmasság jött sorba. 

A megtérő bűnös látszólag mindenütt szíves fogadtatásra talált. 
Hanem hát ezek a jó urak. sem estek a fejük lágyára : rögtön fölis-
merték indokát a köpenyfordításnak s annak a csinált alázatosságnak, 
moly mint a festék, bármily ügyes kondözés daczára — lerí az arczról. 

— A harminczéves földek ügye álmatlanítja. Mondták mosolyogva 
egymás közt. 

— Felvette a báránybört: hátha ráragad. 
— Puhul az öreg, — még elolvad. 
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Hetekig tartott ez a barátkozás. Ekkor beelégedett a hajlongás-
sal s gondolta, hogy nagyobb szabású lakomával fogja hódító müvére 
rátenni a koronát. A leánya születésnapja elegendő lesz indoknak a 
hivogatásoknál! Rendkívüli megtisztelő volna rá és családjára nézve : 
ha a kolumnális tisztviselő urak nejeiket, ö nagyságaikat is magukkal 
hoznák ! Elmúlt ugyan a nyár, de azért szép odakinn minden ! Mező, 
rét illatos ; a tömött fasorok alja a legélvezetesebb pihenő. Az apróság 
kedvére játszhat, gögicsélhet. 

Ki utasíthatná vissza az ilyen meghívást. Egymást érte az ígér-
kozés. Csak a főszolgabíró : Gajbonyai úr rázta komoran a fejét. 

— En aligha vehetem igénybe a vendégszeretetét. A feleségem 
tiltakoznék ellene. 

— Lehetetlen — véli Gelecsy megütődve. 
— Ö mondja, — tehát ha mondja : tudja, hogy otthon nem a 

háziasszony, de cseléd parancsol. 
— Cseléd ? No ez újság előttem. 
— Ne szépítse a dolgot. A Biacsinéról van szó, a kivel egy ülés-

ben enyelgett ; a kit beplántált a gazdaságba és a nyakára hagyott 
nőni. Beküldi a vásárba baromfival, vetemény nyel, olyan hangon és 
dicsekodéssel árulja a portékáit, mint egy ténsasszony. így fölvitte az 
iston a dolgát annak az agyafúrt menyecskének. Szinte gyanítottam. 

Gelecsy csakugyan azt hiszi, hogy megingott alatta a padozat. 
Folytonos izgatottságban él, nagyfokú idegesség vett rajta erőt: ennek 
tulajdonítható, hogy most nem birja magát mérsékelni. 

— Mit költenek még rám ! Bebizonyítom, hogy mindez hazugság, 
plotykapadra vagyok ültetve . . . 

Otthon első teendője volt, kérdőre vonni Biacsinét a gazda meg-
sértett tekintélyének méltó felháborodásával. 

A menyecske vállait vonogatta. 
— Eljárhatott a szám. A tréfát nem tiltja a tízparancsolat. 
— Bemocskoltad rossz nyelveddel a házamat, nevemet. 
— Ha akarnám som tehetném ! 
— Kikergetlek a házamból. Elmehetsz! Ha követelésed van elle-

nem, oredj a bíróhoz, majd megítéli. 
Biacsiné nehéz sírásra fakadt. 
— Szegény fejem . . . szegény kisasszonyom. 
— Miért sajnálod a leányomat? 
— Mennyire szeretett, mint ragaszkodott hozzám. Nom tudott 

e'aludni, míg nem dúdolgattam a kedvére, nem mondtam neki tetszetős 
nieséket. Feje alját én igazgattam, hajnalban, vagy késő este én kísér-
tem el az iskoláig : egy lépésre sem maradtam el tőle . . . 
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Gelecsynek fülzúgása támadt. 
— Hová kísérted az én leányomat ? 
— Az iskolához. A tanítót szokta fölkeresni, meglátogatni. Sok-

szor fél éjjel is együtt vannak. 
Gelecsynek forrongásban lüktet a véro. Nyugodtságot színlel, pedig 

megérdemelné az, a ki a Katinka felöl ilyet állít : hogy ökleivel verje 
agyon és széttapossa, mint a porhanyós földet a sárcsinálásnál. 

— Asszony! Te olyat szóltál most, a mely a halálos döfésnél 
mélyebb, fájdalmasabb. Ha a pokol szült volna százezer boszúvágygyal, 
nom sújthatnál, nem alázhatnál meg jobban. 

Hatalmas erővel megrázta az ijedtében holt halovány menyecske 
vállait. 

— Most már nem mégy innét, nálam maradsz ! Amíg a bizonyí-
tékot a kezembe nem juttatod. Addig a szavaidat temessük cl közö-
sen. Ha igazat mondtál, megátkozlak, mert tőled tudtam meg, a mit a 
sírban is nehéz lesz olvisolni. Ha hazudtál : fosadom az élő istenre, 
olyan bírád leszek, milyent nem szült a világ ! 

Katinka e naptól fogva ámulva tapasztalja, hogy apja fürkészve, 
gyanakvókig tekint sokszor reá. Ha otthon van, megkérdi: mivel 
tölti el a napot, mi a foglalatossága ? A mit eddig soha nom csele-
kedett : kikutatja a varró szekrényt, annak apró cseprö csecsebecséit, 
a picziny kosarakat, a gombos fiókokat. És midőn tudja, hogy egye-
dül van : többször rányitja az ajtót. Nem is olyan nyájas már, olykor 
mogorva, szótalan. 

— Mi lelto édes jó apámat ? Kérdezte bánatosan. Nem szereti :> 
leányát . . . mostoha hozzá . . . 

— Szeretlek, a míg panaszra nom adsz okot. Engedékeny vagyok, 
de ha kell, kérlolhetlon, tán kegyetlen is tudnék lenni. 

Katinka bármint forgassa is e szavak értelmét: az ö szivét 1101» 
érinthetik. Nem cselekszik olyat, a mely nyomán panasz fakadna. Nagy 
ritkán ellátogatott ugyan az iskolához, a tanítóval is váltott néhány 
szót . . . de soha nem ment egyedül, egyszerű időtöltés, séta volt! Ki 
ró hatja ezt föl hibául ? Legfölebb az iskola gömb-akáczai panaszkod-
hatnának ellene: hogy oly ritkán pihengot a lombjaik alatt. 

Nem marad kétségbon sokáig. Elkényeztetett természetét még 
ingerli az ilyen leczkéztetés. Csakhogy az apja soha som ért rá a 

komoly szóra. 
Lázas tevékenységet fejt ki az ünnepély sikoro érdekében. Sza-

ladozik, nincs egy nyugalmas órája. 
Sok lótás-futás, rábeszélés után sikerült meggyőznie a szolgabírót, 

hogy az ö erkölcsi visolote kifogástalan. Biacsiné pusztulni fog a házá-
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tói. Gajbonyai meg arisztokratikus hajlamú feleségét kapaczitálta (nehe-
zen ment az!) úgy hát az ünnepély megtartásának eme lényeges aka-
dálya szerencsésen elhárult. 

Folyt a készülődés serényon. Csak az a kár : hogy őszre járt az 
idő, hűvösek az éjek ; hát nem volna tanácsos sátort vonni az udvaron. 
Meszeltek, síkároltak, súroltak; a redőnyöket, ajtófélfákat bofirnászol-
ták, a tornácz kövezetét pedig fekete agyagból eresztett festékkel má-
zolták be. A drága, új útat még egyszer behintik szalmával jó vasta-
gon, hogy még puhább legyen a hintó ruganyos ülése a kiváló ven-
dégek alatt. 

Gajbonyai, hogy bebizonyítsa, mennyire szivén viseli a barát-
ságába fogadott Gelecsy sorsát, boldogulását, az ünnepély előtt így 
szólt hozzá: 

— Ismorem e nagy szívesség, vendéglátás rugóját. Nem ítélem 
meg miatta. Az embernek erkölcsi kötelessége a saját érdekében való 
buzgólkodás. Minél szélesebb körű az o tekintetben kifojtott fáradozás: 
annál kevesebb jogos szemrehányást tehetünk magunknak. Uram-
bátyámnak van egy leánya. Mondják : hogy olyan még nem termett a 
barmincz éves földeken. 

Gelecsyben fölbuzog az apai büszkeség. 
— Szép teremtés . . . Azaz : ezt híresztelik felőle . . . 
— Eladó sorban van? 

— Még nem látta a tizenhetedik tavaszt. 
— Van a feleségemnek egy rossz unokaöcscse. Tiszteletbeli 

aljegyző a megyénknél. Ladányi Dini, hallhatta a hírét. Fiatal ember, 
kissé könnyelmű, — de víg ficzkó, jó indulatú, becsületes. Közeli rokona 
az alispánnak is : magas oszlopok támogatják. 

— Táblabíró família. Ismertem az apját. 
— Az a fiú beválnék a Gelecsy Lörincz vejének. Én meg a fele-

ségem ebben a nézetben vagyunk. Nem járna vele rosszul. 
— Valóban . . . sőt szerencse — akadozott Gelecsy. Do nem 

rajtunk múlik ez! 
— Természetesen, hogy mindennek meg van a maga útja, módja. 

Binit elviszem magammal Tenyeresre. Tudni fogja: mi czélból. A többit 
bízzuk a fiatalokra. 

Golocsyt az örömnek az a csapongó neme uralja most, a melyet 

°gy óhajtott vágy váratlan beteljesülése szokott előidézni. Vendégei 

Esznek a vármegye urai, a kik a haszonbéres földek sorsát teljhatal-

Uiulag intézik. 'Sőt egy családi összeköttetés is kilátásba van helyezve. 

Nem retteg a jövőtől, nem fél ellenségeitől; ki küzdhet ellene ? 

Mad árfogó kedvben van. Katinkát biztatja a látszat : követelje 
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apjától, hogy egyszer vele is foglalkozzék. Ne legyen már az idegen-
kedésig komoly, kimért hozzá. Ha valamivel megbántotta, bocsásson 
meg neki: hiszen egyetlen gyermeke. És az az elmaradhatlan csók, a 
melylyel anyja nyugalomra küldi, vagy fölébreszti, mintha hidegebb 
volna az apai komorság óta. 

— Sok vendégünk lesz ? — Kérdezte az ö olvadékony hangján. 
— A megyei előkelőség kivétel nélkül megtiszteli a hajlékunkat. 

Jön néhány fiatalember is : gyanítom, nem épen az eszem-iszom 
kedvéért. 

Czélzás volt. Katinka nem akarja elérteni. 
— Meghívjuk a tanító urat is ! Szegényt, evvel boldoggá tennénk. 
Gelecsyt ez az ártatlan javaslat kivetköztotto a formájából. 
— Ki ne ejtsd a nevét, ha kedves vagyok előtted. Megtiltom, 

hogy rá gondolj, tagadd el, hogy valaha a hírét hallottad. Átkozott 
fajzat: a gyűlölet emlőjéből táplálkozik. 

A családi ünnepély előtt két nappal történt ez. Golocsy föl van 
háborodva. Ilyen hangúlattal támadt rá Biacsinéra, a ki pár titkos 
szóra félre hívta. 

— Katinka estére ellátogat az iskolához. Elkísérem én is : hadd 
legyen nyomósabb a bizonyíték ! 

Gelecsy hadonász, mibe kapaszkodjék, különben leroskad. 
A menyecske gúnyosan néz rajta végig. Nem tudja szánni azt az 

embort, a ki miatt az özvegység fájó szomorúságát kell viselnie. 
Annyi szemrehányást mégis csak tesz magának, hogy azt az 

áldott lelkű leányt, a ki oly sok szívességgel van hozzá — a szégyen-
nek dobja oda. 11a már öt is a boszúállás sarkalja : mért sújtja az 
ártatlant, a helyett hogy pártolná, védelmezné ? 

Nem előre megfontolt szándékból, de véletlenül ejtette ki az ösz-
szejövetelek titkát. Viselje a következményeket. Rá nézve nem lesznek 
súlyosak, csak arra a két hovülékeny, ifjú szívre ! 

Szokott csöndjében köszöntött be az est. Kevés homályt hozott 
magával, tán tudta, hogy az őszi éj csillagtábora rést üt rajta, hogy 
aztán az ezüstös hold könnyebben elbánjék vele. A hidegülő föld ter-
jedő páráját elkésett illat járja át, a hangok egyenként múlnak el s 
megszövödik, kiterjed könnyű leple a mindont magába ölelő édes nyu-
galomnak. 

Katinka gyorsított léptekkel halad előre az ismerős ösvényen. Itt-
ott néhány elszórt gyöngyszem : a kis szentjános-bogárból kisebb-
nagyobb soreg. Eogy a távolság, hevesebben dobog a szív, a mi érzés 
van benne — lázadásra készül. 

Fényes az éj, csillogó mez hullámzik a tájon. íme, az akáczfak, 
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tányér alakú tömött lombjaikkal. Oldalt a sövénykerítés, aztán az 
iskolaépület, a mely holdfény mellett is vajmi beteges látványt nyújt. 

Az első akáczfa vastag törzsétől egy alak válik el, gyorsan akár 
a káprázat. Csak néhány lépést tehet már. És szemben állnak egy-
mással a világ minden bájának, gyönyörének élö képviselői; két rom-
latlan szív: az ébredő szerelem rózsás derűjében. 

Megfogják egymás kezét. Gyöngéd szorításból áll az üdvözlet. Az 
érző szívnek, a tiszta lélek fölséges gyöngédségének nem mindig a 
hang a szolgája. Pedig a remegő ajkon ott lebeg az édes szavak özöne. 

— Sok terhet hoztam ide! Szólt Katinka bánatosan. Többet 
viszek magammal vissza. 

— Hagyd nekem : vállaim erösebbek . . . 
— Nem szabad egymást ismernünk. Ue látni sem ! 
— Apád tilalma ez? 
— Ö akarja : hát így fog lenni. Szeretem, becsülöm a szüleimet, 

mert isten után nekik köszönök legtöbbet. Soha sem voltam hálátlan, 
engedetlen, — hát nem is leszek azzá. 

— Gyűlöl, megvet; mert szerencsétlenségemre Hernádinak szü-
lettem. 

— Nem szabad kimondanom a nevedet. Hát ha még azt tudná, 
ho gy ismerjük egymást s a régi boldogság, az eltöltött idők emlékei 
olykor Összehoznak bennünket! Ennek is vége szakad most. Nem talál-
kozunk többé! 

— A z nem lehet. Mormogta János tompa levertséggel. 
— A te fájdalmad én is érezem. De ennek meg kell lenni. Legyen 

az apám akaratja. Oh nagyon fájni fog, hogy nem hallom a hango-
dat, nem kötsz számomra bokrétát, nem szólhatsz arról, a mi nekünk 
oly drága, oly kedves. Vége a sok szép tervezgetésnek, a jövőbe vetett 
reménynek. Mogásták a sírját. 

— De én betemetem! — Kiáltott hévvel János. Emberi hatalom 
nem választhat el tőled ! Nyomodban leszek mindenütt, mert te az én 
napom vagy ; ha elvesztelek, nincs élet a számomra. 

És nem törődve a nyugtalankodó Biacsiné jelenlétével, átölelte 

Katinkát, a keblére szorította. 

— Isten áldjon meg! — súgta hirtelen a leány. — Szeretlek, 
szeretni foglak . . . 

Kitépve magát az ölelő karokból, elsietett. Maradhatna-e tovább 
0 vallomás után; visszatarthatná-e háborgó érzelmeit, megvédhetné-e 
azt a büszkeséget, a mely érzékenyebb a himpornál, — mert az oda-
adó szeretet alkotta? 

p a ' o t á s , Homokfe lhők. ' 
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János, kábultan a boldogságtól, a leány után akart rohanni. De 
ebben a pillanatban valaki karon ragadta. 

— Ne olyan mohón öcsém. Olyan dolog ez, a mibe az apának is 
van némi beleszólása. A Gelecsy Lörincznek nincs több egy leányánál. 
Addig csak nem veti el magától, a míg a becsület engedi . . . 

VI. 

Gelecsy Lörincz családi ünnepélye kifogástalanul, a képzelhető 
teljes sikerrel zajlott le. A vendégek a mulatság folyama alatt áradozó 
szavakban adtak kifejezést megelégedettségüknek s még a merev szol-
gabíróné sem fukarkodott a dicsérettel : a harmadik csésze téánál elé-
gülten sóhajtott föl: 

— Grófi ellátás ! Fölösleges prédaság nélkül. 

Gelecsy a telhetetlen embernek követte a szokását. A ki előtt 
még párolog az étel — és már a másikat, tán az ízosebbet várja. A 
mulatság fényes, a jókedv általános — de ö csak arra figyel: hogy 
Ladányi Dinire milyen hatást tesz a leánya. Hányszor közeledik hozzá, 
huzamosb ideig társalog-e vele, nyujtja-e a karját sétára? Ha a szol-
gabíró eszméje megvalósulna : akkor aztán ö fogná diktálni a bérföl-
dek szerződési föltételeit. 

Katinka szerényen forgolódik a vendégek körül. Előzékeny figyel-
mes. Arcza sugárzik, szemeiben, ajkán örökös mosoly ; bátran ráfog-
hatja tehát mindenki, hogy a látszat e beszéd leple boldogságot takar. 

Dini barátunk egy pillanatra sem maradt el tőle. Mondott neki 
olyan mesterséges bókokat, hogy szegényke csakúgy pirult tőlük. Hanem 
mikor belemélyedtek a társalgásba, kitűnt, hogy abban a fürtös fejecs-
kében mennyi okosság rejlik. A gúny vagy a csípős mogjegyzésok szi-
porkáival töri össze az elkényeztetett megyei gavallér eredetiséget 
majmoló szólásait, elkoptatott fogásait. 

— Nagyszerű leányka ! — Dicsekedett Dini a kaszinóban a fia-
talabb megyei celebritásoknak. — Az ember pusztai libácskának nézné: 
oly ogyügyünek, félénknek látszik. Aztán beszélj vele komoly vagy víg 
dolgokról, aztán ne légy résen : megforgat, mint a rostát, végkép kihoz 
a sodrodból. 

Ha egy olyan kimagasló egyéniség, fölkapott gavallér így föl-
magasztal egy leányt, joggal föltehető, hogy érdeklődik is iránta. Elég 
ennyi a tiizos nyelvnek, a mely ezt formába gyúrja, mint a gép a nyers 
anyagot. Az érdeklődést vonzalommá, ezt meg szerelemmé nagyítja. És 
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egy szép napon az a hír terjedt a megyei értelmiség körében, hogy 
Ladányi Dini lépre került: egy pusztai kis virág hódította meg. 

Ez az érdekes hír (mint más ehhez hasonló) a szelek szárnyán 
kalandozik. Idején kiért a pusztára is. Gelecsy látszólag zsörtölődve, de 
lelke mélyében csapongó örömmel fogadja. 

Elöhivta leányát, mellé ültette. Nézett rá sokáig, amint a feszü-
letre szokás. 

— Édes leányom! Szólította meg érzékenyen. 
Katinkára vidítólag hatott e hang. Olyan érzés árad szét abból, 

a melynek hiányát a szive régen érezi. Talán gögicsélö korában sem 
szólt ilyen lágyan hozzá. 

— Tudod-e, hogy nagyon haragudtam reád ? Féltem: hogy soha 
sem tudok megbocsájtani. 

Katinka hallgat. Mintha valóban bűnös, vétkes volna. 
— Míg én a családom jólétén fáradoztam, te addig felhasználtad 

az alkalmat, beteges anyád tehetetlenségét, és barátságot kötsz egy 
semmiházi paraszttal: apád legnagyobb ellenségének a gyerekével. 
Igazam van? 

A leány felelet helyett lehorgasztotta a fejét. 
Utána jártál, fölkerested titokban; illő, méltó viselet volt ez a 

í 1 elecsy Lörincz leányához! 
— Mindig volt kísérőm. 
— Az a kétszínű menyecske! Biztál benne s mégis elárult. Én 

köszönettel tartozom neki, mert közbelépésem nélkül tán már leányom 
sem volna ! 

— Édes apám ! — sikojtott föl Katinka elhalványodva. Látszott, 
bogy nehezére esik visszafojtani a könyeit. 

Golecsy jókora szünetet tartott. Az apai jog mérhetlen a gyer-
uiekkel szemben, de nem határnélküli. 

— Azt cselekedtem, a mit helyemben más is megtett volna. Az 
apa, ha fenyegetve látja a gyermeke legdrágább kincsét, jó hirét, jó 
nevét: nem válogatós az eszközökben. Meglestem a találkozástokat. A 
leány elment bevádolni apját a jóbarát előtt. Elfutottál: mikor az a 
paraszt a kezével megérintett; utánad szalad, ha hirtelen el nem kapom 
a karját. Aztán leszámoltam vele. Az én határomban neki nincs helye 
többé. A szolgabíróval elcsapattam állásából, mint tanításra képtelen 
s ü l t parasztot. Otthon sincs mit keresnie. Menjen a hová tud. 

Gelecsv megelégelte a szemrehányást. Átölelte a leánya hajié-
, J o o 
k°uy derekát. 

— Utoljára hoztam elő mindent; most már nem akarok emlékezni 
semmire. Meggondolatlan tett volt, a pirulás küszöbéig sem ért el. Te 
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az én jó, engedelmes leányom lész továbbra is. A ki eléggé megérett 
arra, hogy a jót és hasznosat rögtön fölismerje. Téged és evvel együtt 
az egész családot egy ritka szerencse kerülget. Ha beszáll hozzánk, 
megfogjuk és soha el nem ereszszük. Megszállja a szivecskédet, szere-
tetből fonott kötelékkel fenyegeti, hát ne húzódjál el tőle. 

— A mint édes apám parancsolja. 
Gelecsy fölugrott és tapsolt, mint a gyermek új játékszerének. 

— Derék fiatal ember, kiváló családi összeköttetéssel. Örömhírek 
szállnak o szándékáról. Legyek csak én egyszer az alispán, e megyei 
félisten, kiskirály rokona: fittyet hányok a világnak, az ellenségeim-
nek. Enyém marad a föld, az eddigi árban. Nem félhetek, hogy bármi 
hatalom kilökhet a határ-árkaim mögül: öreg napjaimnak meg lesz a 
nyugodalma. 

Oda futott az ablakhoz: fenyegetőzve himbálta meg karját a 
lapályon fehérlő Hernádi tanya felé. 

— Ti vakondokok odalenn, túrhatjátok alattam a vermet. Lesz 
segítségtek is: a megtért bűnös fiú, a ki vagyon helyett tudományt 
vitt haza az apjának! Rajta Hernádiak, most jön az utolsó összecsapás: 
aztán egy nagy temetés, a hol én leszek a pap, a kántor, a sajnálkozó 
közönség egy személyben. 

E boszútól áthatott hangok világítják meg Katinka előtt azt a 
mély ürt, a mely öt egyetlen barátjától, szive hü társától, a szegény 
Jánostól elválasztja. Tátongó mélység, a mit sóhaj, vágy be nem tölt-
het, reménytelen szerelem át nem hidalhat. 

El van hagyatva, nincs senkije, a kitől vigasztalást nyerhetne. 
Félve őrzik, egy lépést sem tehet felügyelet nélkül; szigorúan meg van 
tiltva elhagyni a házat. De hát hová is mehetne ? Az iskola kainrács-
kájába az új tanító költözött; az obsitos, a kinek testvére a várnagy-
nál szolgál. Sivár ott a világ, valamint a környékben is, mert a csipös 
őszi szél buzgalommal tarolgatja már a tömérdek pusztai ékességet. 
Éppen mint a bánat szivének alig kinyílt virágait. 

— Hová bujdosott? mi lett az elűzött szerencsétlen fiú sorsa? 
Hánykódik a világban, mint ezelőtt; révbe jutott már, vagy küzd a 
mindennapi kenyérért ? 

Senki nem ad erre Katinkának fölvilágosító, megnyugtató felele-
tet. A béresek azt fogják rá egykedvűen: híre, nyoma veszett. Az ö 
fájó tekintete pedig hasztalan futja be a szép emlékek varázsától meg-
szentelt tájat; látja a kis halmot, a gyér füzest, a határárok dobogóját, 
a görnyedt és néma Hernádi tanyát; ellenkező oldalon az ösvényt, az 
iskola lombtalan fáit, — csak azt nem, a ki után szívdobogva eped s 
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a kinok az eskü erejével kiró vallomást adta bucsúzóul: szeretlek, 
szeretni foglak! 

Hernádi Jánosnak nem volt más útravalója; de minek is lett 
volna több ; együtt van abban a vigasztalás a reménynyel, erös hit, 
fogadás és mindazon tulajdonság, a mely a lelket erőssé teszi a küz-
delemre. 

A téli idő beálltával Ladányi Dini sürün kilátogatott Tenyeresre. 
Ilyenkor ünnep volt a háznál. Tüntető szívességgel fogadták, nem 
találták a helyét, beczézgették egészen az émelygésig. Katinka visele-
tével az apa teljesen meg volt elégedve: víg volt, de soha nem csa-
pongó ; előzékeny, barátságos a Dinivel szemben, a kinek úgy látszott, 
megszokta nyegle modorát, sokszor nem éppen válogatott megjegyzé-
seit. Szót fogad apjának : a Gelecsy-család sorsa áldozatot követel tőle. 
Meghozza azt — a gyermeki hála és engedelmesség szigorú parancsára. 

Pedig ö úgy véli: kincset dobatnak el vele egy csillogó, de érték-
telen tárgyért. 

Ladányi Dini és Hernádi János! A kettő között mekkora a 
különbség! Amazt gavallérnak, jó parthienak, kedves embernek neve-
zik. Harmincz éve daczára feje kopasz, szive üres, köznapias felfogású, 
néhány hangzatos, csinált bóknak a mestere. Szerelmet vall, de nem 
érez belőle semmit; a házasságot nem úgy tekinti, mint két szerető 
sziv égbekötött frigyét, — de mint nélkülözhetlen formaságot, a moly 
komolyabbá nem teszi az élet terheinek megismerése s leküzdése iránt. 
Divatos szerelem: alapja az önzés, érdek, vagy le nem köthető szen-
vedély. A Katinka nem tehet róla, de így tanulta megismerni azt a 
fiatalembert, a kit maholnap jegyesének kell neveznie. 

A Hernádi János éveire gyerek még, — de gondolkozása, tette, 
az életiskoláján átszűrt elmére vall. Teljesen elhagyatva, segély, támasz 
nélkül, életpályát küzdött ki magának; nyomorgott, apai átok alatt 
sinlott, mert nem tud gyűlölni, szivében nincs más: csak szelídség, 
meleg érzés, kiolthatlan igaz szeretet. Alakja akár a czédrusé, duzzad 
az ifjúság üde, aczélos erejétől. Arcza megnyerő : hallgasd a hangját, 
nézz a szemeibe, kilövel onnét éles nyílként az erély, a bátorság . . . 

Gelecsy Lörincznek bizonyára nehéz főfájást okozna az a tudat, 
hogy leánya, a kit teljesen megpuhítottnak hisz, ilyen veszedelmes 
érzelmeket táplál a Hernádi gyerek iránt. A kit már csak azért is 
ke gyotlenül büntetett, mert lányára merte a szemeit emelni. 

Napok nyolték el egymást; a kalendárium hónapjai megjöttek s 
eltűntek a szokásos sorrendben. Már tél van, és Gelecsy lázas izgatott-
sággal várja, lesi azt a pillanatot, a mikor Dini komoly kérőként lép 
föl az egyszerű megyei bérlő házában. 
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Katinka ettől remeg. Addig a tartózkodás, a látszat palástja sok 
nyitott sebet eltakar. De azután lesz-e ereje tovább folytatni e két-
színű játékot, leigázni a végtelen szerelmet avval a végzetes megnyug-
vással, hogy ekkora őrlő bánat sorvasztó mérge alatt a szív úgy sem 
sokáig élhet . . . 

Végre közvetlen újév után a szolgabíró niegizente Golocsynek, 
hogy vasárnap a kedvelt rokonnal látogatást fog tenni. Hogy milyen 
czélból, nem kell hozzá bővebb magyarázat. Ha már a szolgabíró, o 
házasság eszméjének a megpcndítöje, fárad el hozzá : csak a komoly 
szándék hivatalos megpecsételése miatt jöhet. Lánykérő, kézfogó : a 
maga lélekemelő alakjában. 

A mi kompos vármegyénknek ma sincs müútja. Télvíz idején a 
kocsin való közlekedés csak olyan kritikán alóli nyomorúságos, mint 
húsz évvel ezelőtt. Az agyagos fekete föld, szurokként tapad rá a kül-
lőkre és mint a malomkő, olyan lesz a kerék. Egy ember no tegyen 
egyebet, mint folyton tisztogassa. 

Be kellett hát várni, míg keményen fölfagy és a sár, a habarcs 
átkérgesűl. Vagy két hét ebbe is belekerült. Állandóan fagyott s egy 
reggol elindúlhattak Tenyeresre. 

Ebédre mindenesetre ki fognak érni. A kocsi könnyű, a lovak 
serények. Gelecsy nem várja őket: annál megragadóbb lesz a meg-
lepetés. 

Hanem alighogy átkeltek a kompon, a réti földek alatt takaros 
hózivatarral találták magukat szemben. A világ minden tollpihéje elsza-
badult, czikázó gomolylyá alakítva a metsző szél által. Lassan halad-
hattak ; elmúlt dél, de a Gelecsy hajléknak a körvonalai som látsza-
nak. A föld fehér leple pedig lassanként vastagszik, eltakarva a kacs-
karingós útat, csak némely partosabb rész feketéllett meg, mint sziget, 
lassan terjedő áradat által körülvéve. 

Elértek a Hernádi tanyáig. Itt aztán a kocsis tudománya is föl-
mondta a szolgálatot. Hullámos hófúvásból áll a Gelecsy birtok iránya ; 
hol a dobogó. Mind oly fontos kérdés, a melyre elfogadható felolotet 
kell találni : ha csak nem akarják, hogy a kocsi mindenestül belefor-
duljon kátyúba, gödörbe. Vakmerő kísérlet volna neki indulnia a sima 
hómezönok vezető nélkül. 

— Ebben a tanyában csak lakik valaki! Vélte Gajbonyai. Nézzük 
meg Dini öcsém, ugorjunk ki a bundából. Alig száz lépés a távolság : 
addig nom fagyunk meg. 

Némi ellenvetés után e javaslat győzött. Dini soha sem kapkodta 
még vékony lábszárait ily gyorsan a gyalogolás alatt. Hiába gavallér a 
gyerek ; keztyübör czipö feszül a bokáján, úgy van öltözködve, mint 
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mikor a megyeház fűtött folyosóján megjelenik s osztja a parancsot, — 
ha van, a ki megfogadja. 

Öreg Hernádi János volt otthon egyik fiával. A banyakemenczé-
uél melegedett; de a mint a két úr betoppant, elhagyta helyét és tisz-
telettel üdvözölte mindkettőt, kivált a hatalmas szolgabírót, a ki röviden 
útbaigazítást kért tőle. 

— Eredj fiam! parancsolta Hernádi — tapogasd ki az ú t i r á n y á t 
a szomszéd határig. Jól vigyázz, mindenütt a lovak előtt lépkedj. A 
dobogónál álljon meg a kocsi. A friss törésen könnyen utána mehet-
nek a tekintetes urak. Addig a padkán fölmelegedhetnek. Gfajbonyai 
mosolyogva támasztá hátát a kemencze falának. Dini fölült a padkára, 
a melyen vastag pokróczból puha ülőhely volt csinálva. 

A szolgabiróban rokonszenvet ébresztett a házigazda tisztes alakja. 
Kikérdezte bőven, családjáról, vagyoni helyzetéről. Meglepte az okos, 
értelmes felelet. E g y fölvílágosúlt ember, — paraszt gúnyában. 

Hiszen evvel érdemes a környék specziális viszonyait is szellőz-
tetni. Talán hallani fog valami egészséges megjegyzést, vagy véleményt. 

— Maholnap eldől a harminczéves földek sorsa is. Nem óhajtana 
a mogye bérlője lenni ? 

— Voltam már egyszer . . . de leszek is, ha megérem ! 
— No csak rajta öreg. A megye már határozott ez ügyben, meg-

állapitotta az új bérletro vonatkozó szerződési föltételekot. 
— Ilyen korán ? — szólt az öreg látszólag megütődve. Hiszen 

alig hogy beléptünk a harminczadik esztendőbe. 
— Most más lesz a rendszer. Szebb, ne mondjam, emberiesebb. 

Ezelőtt akkor tartották meg az árlejtést, mikor a gazdának nyakán 
v ° l t az őszi szántás. Ha elesett a bérlettől : föld és hajlék nélkül ma-
radt. Most . . . 

— Most . . . rebegte utána Hernádi fölindúlva . . . 
— Kora tavaszszal túlesünk az egészen. Legyen ideje a volt bér-

c n e k új otthont teremteni a nyomába jövőjének pedig kellőkép ren-
dezkedni. Aztán más nevezetesebb ujitás is van még. 

Hernádi a saját halálos ítéletét nem hallgatná nagyobb figyelem-
mel, — mélyobb levertséggel. 

— Például a harmincz év leolvad húszra. E z is még rengeteg 
1(K, nemcsak megváltoztathatja, de alapjában kiforgatni képes a mai 
viszonyokat. Aztán az árverező csak akkor jut a bérbe vett föld tulaj-
donába, ha az esedékes félévi haszonbért előre lefizeti. Minden esetre 
terhes föltételek: de hát a mult tapasztalataiból okul az ember. 

Az öreg Hernádi nézése, mozdulata a legnagyobb izgatottságról 
tanúskodik. 
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— Hiszen úgy a szegény ember ki lesz zárva a versenyből ! Ez 
igazságtalanság. — Pattogott keményen. 

— Ellenkezőleg. A szerződés egyéb pontjai a szegény ember 
helyzetét megkönnyítik. Csak ne akarjon földes úr lenni, száz holdon 
gazdálkodni. Ehhez megállapodott jólét, vagyonosság szükséges. 

A fiú lépett be, jelentvén : hogy a kocsi a kitűzött helyen vára-
kozik. Gajbonyai megköszönte a barátságot s tenyerébe ütött az Öregnek. 

— Azért nem kell évelődni öreg; jöjjön csak el a versenyre, ha 
van egypár forintocskája, biztosítom, hogy nem marad föld nélkül. 

Hernádi János nem kísérhette tovább az ajtónál vendégeit. Iszo-
nyú hatással voltak rá a szolgabíró nyilatkozatai. Egy meghasonlott 
élet meddő törekvése van bennük eltemetve. 

Le kell mondani a boszújáról. A harmincz évi küzdésnek, jobb 
sorsra méltó törekvésnek, az elkeseredett lélek háborgásának iszonyú 
kudarcz lesz a vége. Megtakarított néhány száz forintjával tíz holdat 
som bérelhet talán ; és Gelecsy Lőrincz mellett olyan lesz, mint a szá-
nandó féreg: fetreng, de nem árthat ellene. Nem lökhoti ki a házából, 
nem kaparíthatja el a birtokot; mert ahhoz sok pénz, kis vagyon 
szükséges. 

— Hol vegyünk annyi pénzt, mormogta sötéten. — Ki fog segí-
teni rajtunk, nyomorultakon ? 

Rápillantott a fiára. Barázdás arcza mintha kisimult volna, — de 
bágyadt szemei lángban forogtak. 

— Ne örüljetek ínég ! Az öreg Hernádi nincs ártalmatlanná téve ! 
Lesz pénz, fogadom, — több az elégnél! 

VII. 

Hernádi János a megyo székhelyén vonta meg magát, a rendőr 
őrmesternél nyert alkalmazást. Csinos irása volt, de józan viselete miatt 
is csakhamar megkedvelték. Itt aztán azt is megtudta, mért kellett az 
iskolát elhagynia, mi vétket követett el, melyért év derekán, kihall-
gatás, vagy a védekezés nélkül állásából elmozdították. 

Gelecsy Lőrincz az iskola lelkes gondnoka vádolta be a szolga-
bírónál olyformán, hogy még a keresztvizet sem hagyta meg tisztán 
rajta. Persze, azon az örökké nevezetes estén, miért szállt vele szembe 
merészen, miért nem hunyászkodott meg a szitkai előtt ? Miért magya-
rázta meg pár szóval, de világosan, hogy a leselkedés méltó egy kíván-
csi öreg asszonyhoz, pletyka-kovácshoz, — de nem egy komoly apá-
hoz, a ki midőn a gyermekét szégyeníti, önmagának árt legtöbbet. 
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Erre következett aztán az a nagy pecsétes írás, a melynek min-
den sorát a gyűlölet sugalta. „Hernádi János erkölcsi viselete kétes, 
nem tanítóhoz méltó ; iszákos, a mellett tudatlan, nem képes oktatni a 
gyereket: szóval csapassék el azonnal, míg nagyobb galibát nem csinál." 

János véletlenül jutott ehhez az erkölcsi bizonyítványhoz. Lemá-
solta, eltette emlékül. Legyen ö ilyen rossz, ennyi gyarlósággal tele, 
enyhülést nyújt neki az, hogy van egy lény, az ö hivatott bírája, a 
ki másként ítél felette. 

Elszakadtak egymástól, de nem úgy, mint lombjától a megsárgult 
levél. Sorsa ennek a halál, s nem a viszontlátás. Az ö elválásukat erő-
szak idézte elő ; emberi szeszély, akarat, a mely sokszor ingadozó, vál-
tozó. Összekerülnek még, mint évszak változtával a csillagok. Ráépíti 
mne hitét a szent Ígéretre : szeretlek, szeretni foglak. 

Ez ad neki erőt, kitartást a küzdemre. Ez az imádsága! Bizo-
nyára mennyországba jut az, a ki a szeretet szavaiból szövi a fohá-
szát. Oh, ápoljátok kövessétek a szeretet magasztos tanait. 

Egyszer aztán fölmerült s czáfolatlanul tartotta magát az a hír, 
bogy Gelecsy Katinka mátka lett. Ladányi Dini az irigyelt vőlegény. 

A megye intelligens közönségét közelről érdeklő fontos esemény 
ez, a mely fölött mi sem surranhatunk át az erre vonatkozó mende-
mondák és vélemények megismertetése nélkül. 

A szolgabíróné azt hirdeti, hogy a lakzi csak a harminczévos 
földek bérbeadása után történhet meg. A kettős költséget liirtelenébo 
nem birná ki a Grelecsy erszénye. A versenynél minden garasra szük-
sóg van; kevés lesz a takaréktárban elhelyezett búzaára, hozzá még 
kölcsönről is kell gondoskodni. A lakzi újabb kiadás! Gelecsy Lörincz, 
a megpuhított hazafi, egyetlen leányát adja férjhez ; legyen vigasság, 
a milyen hamarjában nem volt a Tisza mentén, ezt kívánja a familia 
tekintélye, a rokonság lakziéhes részének méltánylandó érdeke. 

A „barátnők" túlnyomó részének szintén ez a nézete. Még az 
Mispánné is kénytelen volt fejet bólintani rá. 

Hernádi János megmosolyogta kezdetben - e pletykaságot. Mi 
18 lehetne más! Az őrmester azonban bizonyozik rá : felesége akár 
leteszi a föcsküt, sőt hallotta a várnagynétól is, a kinek a kegyébe jutott, 
a mióta helyet engedett az iskolánál protegáltjának: a derék obsitosnak. 

— A vőlegény nekem dicsekedett vele ! Odáig van az örömtől. 
János nem kétkedett tovább. Nyugtalan lett és feltűnően szóra-

kozott. Elrontott öt ív papirost, míg egy másolat valahogy sikerült. 
Eddig fütyürészve dolgozott; most, ha kérdezik sem felel, olykor ma-
gába mélyed, egy szóra fölriad s kigyúl az arcza, mint hajnalhasadás-
kor a keleti égbolt. 



106 

— Nehéz dolgom lesz pár nap múlva ! Felolt a személyét érintő 
kérdezősködésre. Többet kínzással sem csikarnának ki belőle. 

Bevárta a szombat estét. Akkor azt mondta az őrmesternek : hogy 
haza megy az apjához. Ez az a nehéz dolog? Hétfőn reggelre legké-
sőbb visszatér. 

Az őrmester lebeszélni igyekezett. 
— Gyalog indul el, télben egyedül, a pusztai áthatlan sötétségbe ? 

Fölfalják a farkasok ! 
János még ellenvetést sem tett. Szó; szellő, — gondolja. Mennie 

kell: most van ideje. Holnap már ö is bizonyosat fog tudni. Keresi, 
követeli a jogát, a mely a Katinka Ígéretében rejlik. Ahhoz a gyönyörű 
teremtéshez senki sem szólhat a szerelem hangján. Szivét neki igérte : 
egy semmi lénynek, nevelésben elmaradt parasztnak, és ö küzd érte, 
át nem engedi másnak, ha mindjárt ezer halált kell is szenvednie. 

A szegény fiúnak valóban borzasztó volt az útja. Sürü ködtől 
áthatott sötétség vette körül. Csikorgó hideg volt, egyik-másik tanyán 
egyet vakkantott a házőrző, egyéb hangja nem volt az éjnek. Bátorság 
ült a szivén; a nyugodt lelkiismeret szüli azt. Annyira kicsinyli a 
veszélyt, hogy nem is törődik vele. Egy fölött töpreng: mi módon jut-
hat a Katinka közelébe ? 

Éjfél felé elvágódott a köd. Most már tájékozhatta magát any-
nyira, hogy nem félt az eltévedéstől. Lábait elzsibbasztja a hideg, de 
S Z Í V Ó S izmainak nem árthat. Egyszer csak azt veszi észre, hogy a 
tanyájukhoz jutott. 

Keserű érzés fogja el. Ki van tiltva hazulról is ; idegen hajlék ez, 
noha apja, testvérei lakják. Nem mer bezörgetni. Elutasító hang csat-
tanna a könyörgésére: takarodjál innét, a ki gyűlölni tud, csak annak 
van idebenn helye ! 

Ismeri a háztájat; tudja merre nyújtózkodik a szénapadlásra 
vezető létra. Reggelig észrevétlenül meghúzza magát. Szinto dermod-
tok a tagjai. 

És János csakhamar a puha szénában feküdt. Fölséges ágy, me-
legebb a dunyhánál. 

Késöcskén ébredt föl: hideg, tiszta napra. Kidugta fejét a padlás 
nyíláson s a Gelecsy birtok felé nézett. Az a kastélyszerű magas épü-
let, az egész elpusztult vidéket uralja. A fák vézna törzsei és ágai 
mintha duggatva volnának körüle, pedig nyáron lombjaikkal a tetőig 
érnek. Éppen most gördül ki egy kocsi az. udvarból: Gelecsy ül rajta ; 
a feje alig látszik a bundából. 

János okosodni kezd — és helyesen? 
— Gelecsy látogatóba megy valahová. Estéig nem tér vissza. 
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Bátran beléphet a házába: azt mondja, fontos üzenetet hozott a szá-
mára; például a szolgabíró úrtól. A hazugság ilyenkor nem vétek. 

Ereiben lázasan lüktet a vér. Repülni szeretne . . . csak már 
ott lehetne! 

Várt még egy ideig. Csakhogy a türelemből neki sem sokat osz-
togattak. Amiként följutott éjjeli szállására, oly szerencsésen, észrevét-
lenül hagyta el azt. 

Most már vége a tétovázásnak. A kezdet eléggé szerencsés, siker-
rel biztató. Félúton nem fog megállni. Gördülékeny koczkára van téve 
e perczben életének üdve, mindene. 

Csakhogy semmi nem történt úgy, a mint János barátunk önma-
gának elképzelte. Már a folyosón elcsípte egy cselédleány, be se engedte 
lépni az előszobába. 

— A tekintetes úr mindjárt itthon lesz. Csak körül kocsizza a 
határt: megtudni, megdézsmálták-e a tűzifát az éjjel? Itt megvárhatja. 

— Hát a tekintetes asszony . . . dadogta János végtelen zavar-
ral, mintha nem tudna mást kérdezni. 

— Fekvő beteg. A kisasszony ápolja ! 
— Kérném szeliden a lányasszonyt, (a cseléd is megérdemel 

valami titulust), küldje ki egy pillanatra a kisasszonyt. Mondja meg 
neki, hogy . . . hogy . . . üzenetet hoztam a vőlegényétől. 

A szolgáló (tanyai, érett nevelésnek látszott) hirtelen csípőre bil-
lentette a tenyerét s Jánoshoz ugrott, mintha fellökni akarná. 

— Hazug postás rossz nyomon jár! Üzenetet hozott a vőlegény-

től ? Hiszen két nap óta itt lebzsel az árva; mert az úrias népnél 

úgy szokás. 

Azzal sarkon perdült s úgy bevágta maga után az előszoba ajta-
ját, hogy a folyosó dér virágos üveglapjai is rácsörrentek. 

János még ilyen fájdalmat, mély levertséget nem érzett soha. 

Eletének legnyomorúságosabb perczeiben sem szenvedte át azt a maró 

kínt, a mely a cseléd szavaira egész valóját megtámadta. 

És ez az érzés megtöri, leveri. Letámolyog azon a lépcsőn, a 
melyen egyszer oly fürgén szökött fel a Katinka egy biztató pillantá-
sára. Mekkora változás! Verőfényes napra pusztító földrengés. 

A jegyesével enyeleg. Ezt érti a cseléd szavából. Nem: a Katinka 
i s olyan szomorú, bánatos mint ö. De hát akkor mért lett a mátkája ? 
A beteges mentség fölött megcsendül a valóság lélekrangja: megtagadta 
a szegény Jánost, az egyszerű, de becsületes fiút: a nagyralátás domb-
jává lépett és annak, a ki megnyitja előtte a csillogó világot, azt súgja 
a mit neki: szeretni foglak. 
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Minél inkább háborog az elme, annál változatosabb gondolatokat 
lök a fölszínre. 

— Bizonyára meglátott az ablakon keresztül. És nem volt egy 
üzenete számomra. Hanem mielőtt az oltár zsámolyához térdepel : egy 
kérdésre felelni fog Hernádi Jánosnak. 

í g y méltatlankodott, búslakodott. Mért nem tévedt el inkább az 
éjjel, majd ráterítette volna valahol, árokban gödörben fagyos leplét a 
halál. Eddigi élete küzködés volt: szenvedés következik utána. Törek-
vése volt: valamennyire eloszlatni azt a különbséget, a mely kettőjük 
közt a bölcsőnél kezdődött és idővel nem enyészett el, sőt nagyobbodott. 

Kimerülten, elcsigázva ért haza. A jólelkű őrinesterné ijedten 
kiáltott föl, a mint megismerte. Félig megfagyott: a hidegtől ki volt 
cserepesedve arcza, ajaka, és oly végtelen bágyadtság rítt le róla, 
mintha kórágyból most kelt volna ki. 

Az őrmester pedig azt tudatta vele lelkesültséggel, hogy a főszol-
gabíró úr ma már kétszer is korestette. Avval az üzenettel küldte el 
a hajdúját, hogy mihelyest haza jön, a nap bármely órájában haladék-
talanul jelentkezzék nála. 

— Nagy kegy rejlik az ilyen hívogatásban. Vélte az őrmester. 
Valószínű, hogy jó állást nézett ki a számára. Ilyen fiatal embert elütni 
a tanítóságtól, a kinek több esze, józanabb fölfogása van, mint némely 
közigazgatási táltosnak ! 

János tudja mi a tisztesség. A nagy ur csak k é r ; de ezt parancs-
nak szokták vermi. Este volt, a hogy betegen a Gajbonyai lakására 
elfogultan becsöngetett. 

A szolgabíró túlságos előzékenyen fogadta. Szóhoz sem engedte 
jutni, míg két termetes pohár bort bele nem diktált. 

Aztán megfogta a kezét, fürkészölog mélyen a szemébe nézett. 
— Sok jót hallottam az ifjú Hernádi János felől. Az őrmester, a 

várnagy dicsérik. Ha korábban ismerem, puszta följelentésre nem moz-
dítottam volna el a tenyeresi tanítóságból. 

Kegyes szavak. János nem győzi köszönni. 
— Komoly fiatal embernek látom, a ki bizalmat is érdemel. Kér-

dezni fogok egyetmást: feleljen rá őszintén, becsülettel. Ezért hivattam. 
Ne csodálkozzék : mindjárt megért engem. Egy életboldogság függ a 
szavaitól. 

Puha, ruganyos székre ültette le. O meg a karjára támaszkodott. 
Kettőjük titka legyen, a mit egymás közt beszélnek. 

— Ismer valami Biacsinét ? Szemrevaló menyecske. Az urát a 
választáskor szerencsétlenség érte. Akkor csaknem erőszakkal a Gele-
csyékhez állt be cselédnek. 
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— Ismerem-e? Napjában találkoztunk az iskolánál, a majornál. 
— Később ezt az asszonyt Gelecsy úr elkergette a háztól. Most 

a főjegyző házánál lopja a napot. Hasznosabb dolog helyett csúf plety-
kákat terjeszt a Hernádi János felöl. 

— Rossz májú asszony az. Mindig tartottam tőle. Noha én nem 
vétettem neki. 

— A többek közt mond jót is. Hogy a tanító úr annál a ron-
gyos iskolánál gyönyörű napokat töltött. A földi boldogságból busásan 
kijutott a része. Éjjelenként kijárt hozzá a szép Gelecsy Katinka . . . 
tanú rá, ö kísérgette. 

A lámpa halvány fénye csak félhomályt kölcsönzött a szobának. 
Hogy torzultabbnak lássék a szegény fiú elcsigázott arcza. 

— A gyanús hír terjed éshivökre talál. Fülébe zúgott már a Gelecsy 
Katinka jegyesének, a rokonságnak, az ismerősöknek is. De a me-
nyecske meglehet boszúvágyból beszél; ám ha nem volna némi bizo-
nyítéka, nem volna ilyen határozott, elbizakodott. Azt kiáltja merészen: 
kérdezzék me^ a Hernádi Jánost. Hát én most megkérdezem: mi igaz 

O 
o borzasztó hírből. 

János talpon terem. Délczeg alakja kiegyenesedik. Nemes hév 
szállja meg, ragadja magával, — mint vihar a pelyhet. 

— A Gelecsy Katinka tiszta lelkén nem foghat az ilyen pletyka 
szennye. Oltárt sért meg az, a ki egy hanggal a nevéhez, a becsüle-
t h e z nyúl. Az a menyecske egy hitvány, hazug teremtés! Eltagadom, 
hogy valaha láttam vagy ismertem . . . 

Nincs maradása tovább. Pedig a szolgabíró meleg vacsorával 
kínálja s barátságosan szorongatja a jobbját. Láza van ; ki innét a sza-
bad levegőre ; elszédül, fogyatékos az ereje, megőrölte azt az izgalom, 
a gyöngeség. 

És künn a ház előtt neki borúit a hideg falnak, fuldokolva zokogott. 
— Legyen övé a boldogság, jó lesz már nekem a gyász is. 

VIII. 

A tenyeresi puszta haszonbérbeadását tudató sallangos hirdetmény 
m<% a tél folyamán napvilágot látott. Érdekesebb pontjait már ismer-
jük, a mennyiben a szolgabíró azokat hűen közölte a Hernádi János-
o k A megyei gazdasági ügyosztály h o s s z a s tanácskozás után a bérlet ide-
jut húsz évre szállította le s a hirdetmény borzalmas stylusa már „húsz-
a s földeket" említ. 

A márcziusi Józsefnapra, a mezei gazdák védszentjének ünnepére 
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tüzetett ki a megye-bizottsági helyszíni szemle: a térkép és fölmérés 
adatainak a tényleges állapottal leendő egybevetése /végett. A mérnök 
a helyrajzi számok után már korábban kikarózta az egész területet, 
mivelési ágakként osztályozta, ugy hogy a szemle utáni napon a bér-
beadás megkezdődhet. 

Gelecsy Lörincz a hirdetmény publikálása után a számító gazda 
körültekintésével tervezgetett, okoskodott. Most a bérösszeg holdanként 
nyolcz forint (boldog idők!) az árlejtésen felszökhet húszra, helylyel-
közzel huszonötre is. Ha tehát ragaszkodik a jelenlegi száz holdhoz : 
csak húsz forint után a félévi bérösszeg ezer forintnak felel meg. Ehhez 
jön a biztosíték, az útfenntartási alap kiegészítésére szolgáló összeg . . . 
vagyis mindent egybevetve, ezerötszáz forint nélkül oda sem léphet a 
bizottság elébe. 

Két hónap alatt valahogy sikerült a tetemes összeget előterem-
teni. A jövendőbeli rokonság révén jutott néhány száz forinthoz : Iczig 
is megemberelte magát a jövő évi termés bizonytalan jövedelmére. í g y 
hát rendben áll a szénája s a dolgok előre kiszabott lefolyása mellett 
mitől sem tarthat. 

Mióta a föltétoleket ismeri, rá sem gondol a Hernádiakra ! Két-
ségkívül övé a győzelem. Az a koldúshad ebben a pénzszűk világban 
hol teremthet ekkora összeget ? De azért sok nyugtalan órát, boszú-
ságot szereztek neki. No legyen vége a háborúnak teljesen : ö, a hatal-
mas, a győztes szomszéd kirójja a hadi sarczot. Meg kell szökniük, 
nem fog többé Hernádit tűrni a közelében. 

De mindamellett voltak nyugtalan érzései, a miket nem volt képes 
teljesen eloszlatni. Keményen bántja, hogy Katinka, egy mátkához eléggé 
szomorú viselkedést tanusit; nem örül semminek, erőltetett mosolyból áll 
minden vidámsága. Ha e miatt kérdőre vonja, vagy gyöngébb szemre-
hányással illeti, kitérő feleletet ad ; bizonyítani akar, de szemei elárul-
ják, hogy szavai nem szívből, de az eltitkolt, a kényszerűség zára alatt 
levő fájdalom mélyéből erednek. 

Gelecsy a hosszú téli estéket leánya mellett töltötte. Városi lányok 
a kelengyét varrták, szegték és hímezték. A boldog menyasszony pedig 
ott törölgette szemeit, hol senki sem látta. 

Eljött a márczius is, ez a hatalmas hónap, a mely megmozgatja 
a földet. Uj életre ébreszti föl, példát mutatva mindannak, a mely éle-
tet kér, vagy remél. Zöld a vetés, rügyeznek a fák, most még a Gelecsy 
Lörincz hasznára, gyönyörűségére ; de ki tudhatja azt, hogy jövőre nem-e 
más szedi az érett, a gerezdcs gyümölcsöket. 

Egy hét múlva elválik. Addig türelem és remény ! 
Gelecsy kivette a takarékpénztárból az ezerötszáz forintot. Itthon 
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is megőrizheti már. Okosabb, ha kezében van, mint az utolsó perczben 
szaladozni miatta. 

Leszállt a nap, mire a lovai a jászol elé kerülnek. Átadta fele-
ségének a szolgabíróék üdvölotét, Dini ur kézcsókját; hasonló üzene-
teket hoz a lánya számára is, akit huzamosb keresés után az alsó kert-
ken talált meg. 

— Csalogattam a vőlegényedet, de hivatalos ügyek miatt nem 
jöhetett. Nemsokára rendszeres állása lesz, biztos fizetéssel. A bérbe-
adó bizottság egyik tagja Józsefnapkor nálunk ebédel. 

Még nyomja a lelkét valami, a mit a lánya előtt som hallgathat 
agyon. 

— A takaréktárban tudtam meg, hogy az én kedves jó akaró 
szomszédom eladta a tanyáját s elköltözik innét mielőbb. Isten hírével! 
Kaphatott tán három-négyszáz forintot szikes talajáért. Velem nem 
versenyezhet. 

Büszkén az oldalára ütött, a szíve tájára, a hol a pénz gondosan 
összecsomagolva a mellény belső zsebében nyugodott. 

— Mindjárt gyere föl lányom ! Hűvös az est még, kendő sincs 
a nyakadon. 

Előre sietett. A kertből egyenes út vezetett föl a tornáczra, a 
melynek a szellőztetés végett nyitva hagyott ablakain a lehúnyt nap 
vérvörös fénye czikázott. 

Katinka még egyszer körüljárta a gyeposedö útat, a moly a sövény-
kerítés alakja szerint volt egyengetve. A bejáratnál levő orgonafa már 
vúgyczott s apró piros csíkjai feslettek, hasadoztak. 

A tavasz első szikrája ez, amit fény, élet követ. Kügyfakadást 
lombképzödés vált föl és észrevétlenül történik meg az átalakúlás, a 
változás a természet kebelén. Nem ilyen-e az emberi szív is ? Megvál-
tozik, átalakul — uj életre, vagy pedig halálra ! 

— Katinka ! — hallatszott most suttogva a fa mögül. 
A leányt szíven éri e hang. Figyel. Újra hallatszik a megszólí-

tás, kissé erősebben. Fülsikojt s a másik perczben az előtte álló Her-
nádi János karjaiba esik. 

— Csakhogy visszajöttél, csakhogy fölkerestél! 
Többet nem mondhatott. Fejét odafektette a János mellére. Nem 

törődik a helyzetével, a szerelmese szavait hallgatja. 
— Szólnom kellett veled. Itt leselkedem délután óta. Nem miat-

tam jöttem, az apádat fenyegető veszedelem hozott ide. Eletére törnek. 
A leány megborzad. A szerelem áldott vigasztalása helyett ujabb 

aggodalom, gyötrelem. 
— Fegyveres zsiványok törnek rá ma este, hogy elrabolják 
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pénzét. így akarják megakadályozni, hogy az árverésben részt vegyen. 
Mindjárt itt lehetnek, mert lárma, feltűnés nélkül akarnak az udvarba 
jutni. Vezess hamar az apád elébe, — még nem késő ! 

— Hátha nem hisz, hazugnak tart ! 
— Lábai elé vetem magamat. Taposson agyon. De hinnie kell. 

Kétkedését könnyen életével fizethetné meg. 
Katinka habozni látszott. Majd megórinté a János vállát. 
— Gyere, hozzá vezetlek. 
Sietve távoztak a kertből. Katinka járt elöl. A harag kitörésé-

nek első mérge hadd érje őt. Marad abból elég a szegény Jánosnak. 
Gelecsyt már a János láttára elöntötte az epe. Hallatlan arczát-

lanság, érthetetlen vakmerőség szükséges ehhez. De János nem törő-
dött a lármájával, a legkomolyabb végről kezdte a beszédét. Azt nyerte 
vele, hogy az a dühös ember kissé meghúnyászkodott ; alább hagyott 
a sértegetéssel, sőt a Katinka aggodalmas nézése gondolkodóba 
ejtette. 

A veszély sejtelme nem mindenkinél bátorságot, de félelmot szül. 
— Aztán kik legyenek azok a vérszomjas zsiványok ? 
János önkénytelenül fölsóhajtott. 
— Apám, testvéreim . . . 
Gelecsy elszörnyüködött. Nem feleselt már oly kicsinylőleg. 
— Kitelik tőlük. Esküdt ellenségeim. Téged is bele avattak a 

tervbe ? 
— Az éjjel kihallgattam a tanácskozásukat. Mihelyest beestele-

dik — ilyen időtájban érthették — belopóznak az udvarba. Csak egy 
férficseléd s a kocsis van a háznál, avval könnyedén elbánnak. Nekik 
a pénz kell minden áron, a mit ma a takaréktárból haza hozott. Ezt 
is tudták előre. Arczukat bekormozzák, hogy fel ne ismertessenek. 

Gelecsy nem kérdezte Jánostól, mit keresett éjjel e környékben, 
hol se ismerőse, se otthona! Meglehet, hogy ez a sok megaláztatást 
átélt fiú ki merné nyilvánítani: „a lánya után járok, öt kutatom, für-
készem, hogy kijátszva az apai tilalmat, egyszer még közelébe jussak." 

— Zárja be az előszoba ajtaját rögtön. Aztán nincs mitől tartani. 
A vaspántos ajtót be nem törhetik. 

— Hát te mitévő lész. 
— Itt maradok a tornáczon. Bevárom őket. Saját vérük vagyok, 

nem fognak rám fegyvert. 
— Hátha nem ismernek föl ? 
— Rájok kiáltok. 
— Ne engedje ezt édes apára, — esdekelt Katinka, — megölik, 

mint árulót. A boszúállás nem ismer mentséget. 
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Gelecsy tépelődve csóválta a fejét. Valóban kényes állapot, — 
pusztán, egy besúgott rablótámadás előtt. 

— Lépjen be János barátom! (Már meg is becsüli.) Asszonyi 
sírás sohasem segítség az embernek. Van jó fegyverem. Kisegíthetjük 
vele egymást. 

Az ajtót gondosan bereteszelte. Katinkát beparancsolta az anyjá-
hoz, ha szükségét látják, hát imádkozzanak. 

Eloltottak minden világot. Az ablakhoz húzódtak. A sötétség 
elnyelte a tornácz tág űrét, az udvar belsejét. Nem láttak semmit. 

A szótlanság, a megosztott figyelem nyomott hangulatot idéz elő. 
Gelecsy egy csöppet sem kételkedik a János figyelmeztetésének való-
sága felől. Iia azt mondaná, hogy elhatározták olajba megfőzni, azt 
sem tartaná lehetetlennek. Harmincz év gyűlölete nem olyan, mint a 
hullám, mely végre is elcsendesül; de maró méreg, mely elsímíthatlan 
nyomot hagy a helyén. Az ö győzelme nem a pihenő megnyugvás, de 
állandó rettegés . . . 

De mégis szólniok kellett Megbeszélték a teendőkot, ha bezör-
getnének vagy az ajtót akarnák betörni. Az ilyen terv részletei nem 
valók asszonyi fülnek. 

Egyszerre kívülről éles fütty hallatszott. Nyomban rá valaki 
megzörgette az előszoba ajtaját. 

— Gelecsy úr, eresszen be. Hírt hoztam a megyeházától. 
Golecsy megvárta, a míg a zörgés többször ismétlődik. Aztán 

csoszogott, kopogott, köhécselt: mintha most jönne ki a belső szobából. 
— Ki az? — kérdezte kis vártatva. 
— A szolgabíró úr hajdúja vagyok. Levelet hoztam a tekintetes 

úr számára. 
— Mindjárt kinyitom. Előbb egy kis csalogatót küldök ki. 
Puskáját odatartotta az ablakhoz s elsütötte. 
A nagy durranás elnyelte az üveg csörömpölését, de nem azt az 

iszonyú szitkot, a moly ennek nyomán fölhangzott. 
— Egészségedre Hernádi János, te vén gonosztevő ! Majd holnap 

fiaiddal együtt ingyen kosztot kapsz a vármegye házánál. 
Nehéz léptek zaja tört át a falon. Mintha odakünn szaladozná-

nak, futkosnának. Aztán minden elcsendesült. 
Álmatlanul töltötték az éjet. Még ilyen nehezen nem virradt mog 

soha. Reggel aztán körüljárták az egész belsőséget, mindössze csak a 
fiomokbati maradt lábnyomok mutatták, hogy idegenek jártak itt. 

Aztán hajtatott be a megyeházához. Már a folyosón akkora lár-
mát csinált, hogy fölzavarta a hivatalok ismert békéjét. 

— Rablók támadtak rám. Be akarták törni az ajtót. Ha tegnap 

Palotás , Homokfelhők. 8 
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este egy becsületes fiatal ember nem figyelmeztet: ma a ravatalon 
fekszem ! 

Aztán kellőkép fölsallangozva beszélte el a rémes históriát. Hisz 
ez eset a betyárvilág fölújúlását jelenti ! Hogy kire van gyanúja : azt 
a János kérésére elhallgatta. Nehezére esett, de megtette. Majd később 
ennek is kijön a sorja. Most a fiu nem vádolhatja apját, testvéreit. O 
tudja, hogy kik voltak az éjjeli látogatók, de rajta kívül senki. 

Aztán a Hernádi János, e derék fiatal ember bátorságát ecsetelte 
tűzzel, lelkesülten. 

— Milyen fiú! Bátrabb az ördögnél. Erővel künn akarta bevárni 
a zsiványokat, puszta kézzel. A leányom sem állhatta meg szó nélkül 
e vakmerőséget. 

A szolgabíró homlokán mély ránczok képződtek. A kedvetlenség 
jele volt ez nála. 

— Úgy ! Tehát a kisasszony mégis onnyiro érdeklődik iránta ? 
Hiszen Gelecsy uram saját vallomása, hogy Hernádi János ki van tiltva 
a házától. 

— Nem hazudtam ! Csak nem dobhatom ki azt, a ki az éloteinet 
jön megmenteni. 

— Tett rá érdemet ? Hiszen egész életébon üldözte azt a szegény 
fiút! En úgy vélem, hogy ha Gelecsy uram egyedül állna a világban, 
Hernádi János még a göröngyöt sem vetné el a lábai elöl. 

Gelecsy neheztelni kezd. Mi ütött a szolgabíróhoz, hogy olyan 
oktatólag felesel. Mintha most is a két özvegy végkielégítése volna 
kéi'désben. 

Eléggé lanyhán indult meg a vizsgálat. Kit vonjanak felelősségre, 
mikor kár sincsen ? Gelecsy a bérbeadás napjáig két rendörlegényt 
kért a házához, életbiztonsági szempontból. Nem tagadták meg a ké-
rését. Csak élelemmel lássa el őket. Mindegy annak a rendőrlegénynek, 
bárki kenyerét eszi is. Még Ízletesebb, ha nem a megyeházánál sütik. 

Gajbonyai, a vizsgálat szokásos menetétől eltekintve nagyon be-
hatóan kezdett foglalkozni a rablótámadás mellékkörülményeivel is. Nem 
átallotta megtudakolni, hogy János egyedül alázatoskodott-e Gelecsynél, 
nem értekezett-e a házbeliek közül valakivel, mint mikor a szolgálót 
kézzelfogható hazugsággal akarta fölültetni, a ki a vőlegénynek rögtön 
beujságolta, hogy milyen gyanús üzenetvivö akart a kisasszonynyal 
szót érteni. Mikor aztán a Biacsiné pletykája elvégezte a körútját, a 
sok pihent ész ezt a körülményt is előtérbe tolta. 

Más irányban is megindult a vizsgálat. Csakhogy ennek rugóit, 
elágazó menetét csak kevesen ismerték. Egymást érte a kávé-estély a 



vármegye urainál, ilyen alkalmakkor a Gfelecsy Katinkáról terjedő 
hírek széles megvitatást nyertek. 

A hivatalos vizsgálatnak úgy látszik nem lesz eredménye. Gelecsy, 
hogy még föltünőbb baklövést kövessen el, mérgében ott, a hol nem 
kellett volna, kibuggyant belőle, hogy a merénylet elkövetésével Her-
nádit és a fiait gyanúsítja. Es elbeszélte, — amit a szolgabíró úgy is 
tudott, — a harminczéves torzsalkodást ; a velőkig ható gyűlöletet, a 
melyben Hernádi a fiait nevelte, és a melylyel azt a fiát sújtotta, a 
kinek elég bátorsága volt kinyilvánítani: ö nem fog senkit gyűlölni, 
csak szeretni . . . szeretni . . . 

Gajbonyai homlokán még inkább megsűrűsödnek a ránczok. 
— Pompás gyerek az a Hernádi János ! Ha ő volt a figyelmez-

tető, tudnia kellett, kiktől kell félni, tartogatni! No lám, képes volt 
elárulni a saját véreit, csakhogy a halálos ellenségét megmenthesse. 

— Be kell záratni Hernádit, meg a fiait. — Követelte Gelecsy. 
— Megadta neki. Az öreg csak ideig-óráig él. Betegen fekszik 

s a vallatásomra som mondott mást, minthogy ö ártatlan az egész 
dologban. 

— A fia tanúskodni fog ellene. 
— Ne higyje ! 0 elérte a czélját. Apja becsületes emberként fog 

moghalni, Gelecsy pedig újra bérelhet, megmaradhat hozzá a pénzbeli 
tohotsége. A Katinkának sok könye megmarad — a vőlegénye számára. 

Itt a József napja. A kiküldött bizottság hajnal óta „kóstolja" 
a határt, olyan szorgalommal, mintha a zsíros napidíjat valóban ki 
akarná érdemelni. Gelocsyéknél sütnek, főznek ; a rég látott s bizony 
indokolatlanul elmaradozott vőlegényt várják ebédre. 

Hanem még délelőtt a Ladányi Dini levelet küldött a lovas pusz-
tázóval. Hosszú másfél íves írás volt az. Hanem azok a kerek botük 
megelevenedtek a Gelecsy szemei előtt, tánczoltak, ugráltak . . . félóra 
beletolt, a míg kiböngészte az értelmét. 

Gondosan összehajtogatta a lapokat, elrejtette dolmánya zsebébe. 
Perczröl-porczre izgatottabb lesz, remegés fogja el minden ízében. A 
felesége, a lánya kérdezi: mi van a levélben írva? Tiltakozó mozdula-
tot tesz s a bensejében tomboló vihart elpalástolni igyekszik. 

A levélnek észbontó volt az értelme. Ladányi Dini a bizonyíté-
kok egész seregét sorolja föl abban, hogy a menyasszonya igaz szere-
tettel soha sem viseltetett iránta. A Biacsiné hit alatt tett vallomásai 
s az utóbb történt esemény arra kényszerítik, hogy e házasságtól visz-
szalépjen, átengedje helyét másnak, a ki sokkal szerencsésebb volt, 
mint ö a kisasszony kegyeit megnyerhetni. 

No ozt nem hagyhatja ily könnyedén. A Gelecsy nevet ily szé-
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gyen, megalázás nem érheti. Beszél az elbizakodott úrfi fejével, — de 
rögtön, a míg e skandalumot föl nem kapja, szét nem szórja a pletyka. 

Befogatott s aránylag rövid idő alatt (szegény lovakat agyon 
hajtatta) Dini úr lakásán zörgetett. Nem eresztették be. A fiatal tekin-
tetes úr elutazott és csak hetek multán jön vissza. 

Szaladt a szolgabíróhoz. Az sem volt otthon. Gelecsy most eszmél 
rá, hogy Gajbonyai a határjáró bizottság elnöke. Majd beszél avval 
odakünn. Hanem a tekintetes asszonyhoz is volna néhány szava. 

A szolgabíróné elö vette minden dölyfét s rádobta a megalázott 
emberre. 

— Az én öcsém nemesi vér. Büszke és válogatós is. A Gelecsy 
famíliával csak kibékült volna valahogy, de azt már nem tűrheti, hogy 
nevét együtt hurczolják mog egy sehonnai paraszt fiúéval. A Katinka 
ellen még az a kifogásunk is, hogy nem közénk való ; túlságosan el 
van parasztosodva. 

Kevélyen ellejtett. Gelecsy Lőrincznek már a feje is benne van 
a sárban. Hányan fognak még azon taposni. 

Az önkívület egy neme az, a mely most hatalmába kerítette. 
Szaladozik, kapkod; czél és szándék nélkül járja be a megyei hivata-
los helyiségeket; kárörvendő arczokat lát mindenütt; gúnyos kér-
dezösködéstöl retteg s azt hiszi, hogy az egész világ az ő bajával 
törődik. 

Csak most jut eszébe, hogy még ma haza kell érni. A sok hiába-
való szaladgálással eltöltötte az idejét, mindjárt ráesteledik. Korán reg-
gel kezdik a földek bérbeadását: az ö területére legelsöbb kerül a sor. 

A márcziusi napok is rövidek még. Erős homály volt, mire a 
kompjáróba ért. Egy lelket se látott a fa-alkotmány körül. Hanem a 
parton levő kis korcsmából éktelen lárma, kurjongatás hallatszott. 

Azok a korhely révészek bizonyosan ott dicsérik az urat. Gelecsy 
elküldte e kocsisát, hogy hívja ki őket s mindjárt ígérjen jó borrava-
lót, csak mielőbb szállítsák át a túlpartra. 

Hosszú türelmetlen várakozás után csakugyan lejött a kocsihoz 
egy berúgott szűrös atyafi s kihebegte valahogy, hogy a felső Tiszáról 
mogindúlt o jég ; már este felé akkora táblák úszkáltak lefelé, mint 
maga a komp. A közlekedés tehát a községi biró által be lett szüntetve. 

Visszafordult hát levertséggel, de mégis abban a reményben, hogy 
mihelyest világosodik behajtat és bármibe kerüljön: megkísérli az 
árverést. 

Azok a bizottsági tag urak csak nem lesznek oly nevezhetlon 
kegyetlenséggel hozzá, hogy az ö földjén kezdjék meg az árverést, 
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látva: hogy a tulajdonos nincs jelen és tudva azt, hogy annak minden 
talpalatnyi részéhez még a vére árán is ragaszkodik. 

Hajnalban már ott várakozott kocsijával a töltésen. A révészek 
csak napfelkölte után bújtak elő valahonnét, akkor sem a dologhoz 
láttak, hanem feleseltek: ki legyen a csáklyás, a kormányos, meg a 
csigahúzó ? Gelecsy megitatott velük két itcze pálinkát és még így is 
belekerült két órába, míg a komp elindulhatott. 

Keservesen értek át a másik oldalra. 
— Kocsis ne kíméld a lovakat. Hörgött Gelecsy! Minden perez 

drága. Ha délre kiérünk, mentve vagyok ! 
Azok a szegény párák tajtékot hányva rohanhattak már akkor. 

A Gelecsy birtoknak új gazdája van már. A bizottság elnézésből két 
óráig várt reá . . . mit tudhatja a szolgabíró, hogy a vőlegény vissza-
lépése után mi szándéka van ? A megsértett büszkeség sok mindenre 
képes. 

Mikor Gelecsy dél felé a bizottság elé rontott: már az iskola 
környékét hezitálták, azt az áldott területet, a hol „aratáskor éhen 
vesznek a verebek." 

— Nem kell ingyen sem. — Kiáltott dölyfösen. — Szánalomból 
még kevésbbé. A becsületes bérlő, a ki gondjaira bízott földet a saját-
jaként műveli, gondozza, drága beruházásokkal értékesíti: rosszabb, 
mogvotettebb a cselédnél. Mert a becsületes cselédet meg szokta kér-
dezni a tisztességes gazda, ha kitelik az ideje : volna-e kedve megma-
radni a helyén, milyen föltételek mellett ? En nem érdemeltein ennyit. 
Hanem azért nem tettek földönfutóvá. Ilyen földet s ilyen gazdát min-
denütt találok. 

Megfordult, elsietett. Nem figyelt a szolgabíró mentegetőzésére, 
egynémely bizottsági tag szánakozására. Gyaníthatták-e, hogy a túlpar-
ton rekedt ? Sietett, menekülni akart. 

Hiába volt a küzdés, évek fáradságos munkája : a körülmények 
véletlen összejátszása keresztül húzta a számítását. Most itt bolyong : 
kifosztva, megszégyenítve; hajlott napjai fölött a pusztulás szemfe-
dő jé vei. 

A zsebében levő levél égeti a lelkét, megtorlásra ingerli. K i 
ellen? Kit okoljon? A leányát, a Hernádiék gyűlöletét, a saját tapin-
tatlanságát, a megye urait, az egész világot. 

Haza ért: ott áll a kert alatt. Nem sokára másnak lesz itt ott-
hona. A ki ellen talán mások kezdenek és folytatnak irtó háborút. 
Hja bajos az öreg fát más talajba átültetni. Megsínli örökre. 

Félre e gondolatokkal. Ezek arra valók, hogy őrületbe ejtsék 

az elmét. 
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Vidám kaczaj, nevető lárma hangzik ki a kertből. Gelecsy fölka-
paszkodott a sövény párnájára s onnét vizsgálta: honnét, miből ered 
e nagy vígasság. 

Katinkát pillantja meg együtt a Hornádi Jánossal. 
A szép leány piros arcza duzzad az örömtől. Érdekes dologgal 

bíbelődik. A tavasz zsenge virágaiból bokrétát kötött s oda illegeti a 
János pörgeszélű kalapjához. 

Mindjárt nem sikerül, jót nevetnek rajta. 
Jánosnak ez alatt komolyabb az időtöltése. Katinka hajából egy-

egy fürtöcskét kilódít helyéből a szél. Igazgatja vissza serény buzga-
lommal. Ujjai letévednek a homlokra, a halánték selymes tájára. Katinka 
rájuk legyint, a mi persze János barátunknak kegyetlen fájdalmat okoz. 
Csengő kaczaj ennek is a folytatása. 

Gelecsy álmélkodva nézi ezt az ártatlan időtöltést. Mintha jól 
esnék zaklatott lelkének. Nem kiált rájuk durván, sőt lassan visszahú-
zódik, nehogy észrevegyék. 

Visszamegy a határig. Forr a vére, háborog az elméje. 
Soha nem tartotta magát a gyors cselekvés emberének. De most 

egy eszme ragadja meg, a melynek kivitelétől még rövid idővel ezelőtt 
irtózott volna, — de most kezd hevülni érte. 

A Hernádi tanyához vett irányt. Belépett a kórágyon fekvő halá-
los ellenségéhez. 

— Szomszéd ! — Kezdte nyersen. — Itt van a lelke még közöt-
tünk ? Hát akkor tudja meg én tőlem : hogy koldus, földönfutó vagyok. 
Fogott rajtam az átka. Most már csak örömmel halhat meg. 

A beteg halvány ábrázata hideg marad. A sír szélén minden 
megszűnik, még a gyűlölet is. 

— Hanem adok útravalót is. Van a Hernádi Jánosnak egy hasonló 
nevű fia. A kiben sok jó tulajdonság lakozik, de annál kevesebb harag 
vagy boszúállás. Hát én őt a vejemnek fogadom. Az apák nem tettek 
egész életükön át egyebet, mint egymást üldözték, gyűlölték. És a fia-
talok avval teszik jóvá ezt az öreg hibát, hogy egész életükön át szeretni 
fogják egymást. Mi elpusztultunk a harminczéves háború alatt, de megál-
lapítottuk a gyerekek boldogságát. így van és így lesz: a mint Gelecsy 
Lőrincz mondja. 

Eltávozott . . . hiszen a kertben játszadozó „gyerekoknek" is kell 
egyetmást mondani . . . 

Öreg Hernádi Jánosban hül az életszikra. De beesett szemeiből 
könyek peregnek. A Gelecsy Lőrincz útravalója közelebb segíti a 
mennyhez. . . 



A TANYÁK HŐSE. 

I l p l l l ^ l l makraszéki kapitányság az alsótanyai hasonló területek 
között méltán örvend a legnagyobb hírnek. Itt termőbb a 
talaj, nem sovány, de kötött feketehomok a szántóföld; 

¡gj ha pedig a szóbeszédnek hitelt adni lehet: kövérebb 
a legelő, édesb a szölögerezd, erkölcsös a nép, mindenütt selymes a 
nyáj : — szebbek a lányok, delibbek a legények. 

De van még ennek a híres kapitányságnak egyéb nevezetessége 
is. A három gazdag Tandari fiú ! Edes testvérek: a kikről a tanyák 
kisgondú s naiv kedélyű népe sok különös dolgot tud a megszólás vagy 
a dicséret könnyen fakadó hangján emlegetni. 

Apjuk, a tekintélyes kapitány nyakas természete szorúlt beléjük. 
Egy kis parasztgög, amelyet bizonyos szelíd hajlam (közös jellemvonás 
ez is) szerencséson ellensúlyoz. Daczos akaraterő s olyan érett gondol-
kozásmód, a mely nem az ilyen nőtlen legényembereknek, de az élet-
iskolájában kiforrott elméknek a sajátja. 

A természetre hasonló, de külső formára egymástól lényegesen 
elütő testvérek között az apa váratlan halála után sem bomlott föl a 
a békés egyetértés. Közösen gazdálkodtak, testvériesen megosztozkod-
tak a vagyon jelentékeny jövedelmén. Hanem egyszer csak — az őszi 
munka megkezdése előtt — Mátyás, a legfiatalabb, komoly elhatáro-
zással röviden kijelentette, hogy ö mától fogva a maga ura, szegénye 
akar lenni. Nem tart a régi közmondással, hogy „közös lónak túrós a 
háta", ő miben sem szenvedett eddig rövidséget: de kéri kihasítani a 
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vagyonból a ráeső részt, a törvényes jussát; megél a maga oinbersé-
géből, esze, szorgalma után. 

Tanyai fogalmak szerint ritka bátorság szükséges egy szilárd, 
tehermentes vagyon megbolygatásához. Mátyás nem törődik más véle-
ményével : nem tért el a szándékától, sok huzavona után mégis czélját 
érte. Az osztozkodás, a birfc >k szétforgácsolása iné«; szüret előtt meg-
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történt, szétfoszlott a legszebb kötelék : s a testvérek látszólag békés 
indulattal váltak el egymástól. 

De ettől az időtől fogva a Tandari Mátyás neve folyton a szóbe-
széd szárnyain lebegett. Viselkedése, minden tette odakerült a tapasz-
talt öreg gazdák ítélete, a kapitánysági éles nyelvek tilója alá. Jót, 
rosszat ráolvastak a konty alá vágyó lányok, csintalan menyecskék, 
más háza előtt söprögető nénémasszonyok a saját szájuk íze szerint: 
ha nem is mindig dicsőségére, de tagadhatlan előnyére a becsületes 
Tandari névnek. 

— Miért cselekedte ezt Mátyás? Mivel bánthatták meg oly érzé-
kenyen a jólelkű testvérei? Dacz, megbántás vagy hóbort ösztönözte 
erre a lépésre ? Vagy talán családi tűzhelyet akar alkotni: ezért kell 
neki a szabadság, a független szabad élet? 

Tandari Mátyás egyedül lakik az örökségül nyert tanyán, a mely-
hez a jó karban levő épületeken kívül egy testben hatvan hold föld 
tartozik. A mult hét egyik sötét éjjelén lókötök tépték föl az istállót: 
a két szép pejcsikóra fájhatott a foguk. Mátyás fölriadt a. zajra s még 
jókor künn termett az udvaron. A gazemberek megugrottak. De ö 
elszántan, fegyver nélkül, puszta kézzel utánuk iramodott. Egyet küzii-
lök be is ért szerencsésen : rövid tusa után leteperte. Reggel megkö-
tözve vitte a kapitány úr elébe. 

Lám ! a férfiúi bátorság erénye is ott fészkel a Mátyás szívében. 
A tánczhelyen hetekig e hősi tettről beszéltek : a míg újabb hír nem 
támadt, hogy megint kitett a tanyai becsületért. 

Egyik vasárnap ott mulatott a határszéli csárdában. (Módja van 
hozzá minden tekintetben!) Tivornya közben a kisteleki hetyke gazda-
fiakkal, a tanyai legény eme örökös ellenségeivel szó vitába elegyedett. 
Olaj ömlött a tűzre : a szóharcz verekedéssé fajúit. Négyen rohantak 
rá botokkal, mig ö neki egy vaspántos szék akadt keze ügyébe — 
azzal védekezett. Csúffá tette valamennyit; a támadók, mint a csirkék 
szétfutottak. Nem esett szennyfolt a kapitányság hírén, jónevén ! Meleg 
köszönet értté a derék, a bátor Tandari Mátyásnak ! 

A tanyák hősét azonban kellemetlenül érinté ez a magasztalás. 
Az e fájta dicsőség morzsáival is beelégednék. Merészebb dolgot szo 
kott ő naponta elkövetni, csakhogy ezzel senkinek sem dicsekedik. 
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Ugyanis alkonyatkor rendesen ellátogat a Bakacsi csősz tanyájára : jó 
szót, epedő pillantást visz Erzsikének, a hajlék csudaszép hajadonának. 
Csakhogy az a szelíd teremtés nem igen kap a Tandari gyerek hírén, 
vagyonán; figyelembe som veszi sokat emlegetett jeles tulajdonságait. 
Mert húsvét óta mátka : a Cseri Péter juhász elkendőzött jegyese. 

És ebben a mátkaságban a Mátyásra nézve fenyegető veszedelem 
rejlik. Péter heves, indulatos, mint minden juhász, a ki a természet 
ölén magára hagyatva nevekedett föl. Az enyém és tied közti különb-
ségről nem bir tudomással, ha czimborájának a falkájából egy-két juh 
az ö nyájához téved: de fenyegesse csak veszély az ö vélt jogát, 
védelmére kel természetes eszének minden furfangjával, — alattomos 
úton, teljes erejével . . . 

Mátyást nem kevésbbé lepte meg, hogy pár nappal ezelőtt, öreg 
este a Bakacsiéktól jövet, a mint a saját dűlőjéhez ért, közel az áká-
czos sarkához egy feléje közeledő sötét alakot pillantott meg. Nem 
félelemből, de a gazda ösztönéből, aki éjjel a saját földjén idegent 
lát, keményen megszólította. 

— Atyámfia ! erre nincs országút, se gyalogösvény másnak, mint 
nekem . . . 

— Hát a Bakacsiék felé ? 
Mátyás a Cseri Péterre ismert a dörmögő hangról. Egészen köze-

libe ért már. Kurta szűr volt a nyakába akasztva, a melynek két alsó 
szárnyát sátor alakra nyomta szét a derékon keresztbofektetett gamós 
bot, a puszta szabad gyermekének ezen egyedüli fegyvere. 

— Te vagy az Péter! Gondolom velem volna szóváltásod. Mond 
ol szaporán. 

Egészen a juhász mellé állt. Mintha két élettelen hatalmas tuskó 
vetné egymásra sötét árnyékát, két ellenség: egymás közelében a 
támadást várva. Vagy csak szóharczra készülnek. 

— Csak annyit akarok mondani, — kezdte Péter fanyarul, de 
kihívólag — hogy a Bakacsiék nem szívesen veszik a sürü látogatá-
sodat. 

— Nem újság ! Könnyű a szitán átlátni . . . 
— A Bakacsiné ülőhelylyel sem kínál meg : az Erzsike pedig, 

ha csak szerét ejtheti, elbúvik előled . . . 
— Mind semmi ez ! Tedd utána még: hogy nem fogad barátság, 

mosoly, bíztató tekintet . . . meleg szóval nem marasztalnak, liivoga-
tólag soha nem köszöntenek . . . 

— Jól mondod, szól bele diadalmasan a juhász ! 
— Hanem azért én mégis fölkeresem a Bakacsiék félreeső, szegé-
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nyes hajlékát; kiteszem magamat a megszólásnak, a gúnynak — meg 
a te boszúdnak . . . Amazokat nevetem : tolod nem félek! 

Száraz, de határozott felelet volt ez. Péter szemeiben a féltékeny-
ség vad tüze villant meg. 

— Nem jól cselekszel . . . hagyj békét Erzsinek : hasznosabb 
lesz mindkettőnkre. 

Mátyásban fölfortyant a Tandari gőg. Egy juhkergető merészel 
ily hangon beszélni vele, kihivólag, sőt fenyegetöleg ! Torkára lép 
mindjárt. 

— Ki vagy te öcsém ? Pap vagy pusztai kapitány ? Oktatsz és 
parancsolsz. Örülj, hogy szóba állok veled. Ha sokallod, hogy napjában 
eddig csak egyszer voltam a Bakacsiéknál : ezután reggeltől napestig 
náluk lakom. Arra egyenesebb az út. Ez az én földem. 

Elsietett. Talán attól félt, hogy elvakítva haragtól tettlegességre 
vetemedik. Annyi bizonyos, hogy elröppent minden higgadtsága s foly-
tonos izgatottság közt ért a tanyájára. 

A házőrző Bodri szakgatott csaholással ugrált körüle. Mátyás dur-
ván nagyot rúgott rajta. A hü állat lefeküdt a küszöbre, ott nyöször-
gött, várva gazdájának békéltető hangját. Mátyás ruhástól dőlt be az 
eresz alatt levő nyoszolyára. Nem birt lecsiliapulni. 

— Mivel különb nálánál a Cseri Péter'? A termete még hagyján 
volna : de kigúnyolt a mestersége, tarisznyában hordja a vagyonát. Ö 
meg a csizmája patkószegét is ezüsböl veretheti. 

Es mintha indulatos töprengésére egy szelíd hang így válaszolt 
volna : 

— En beérem vele. Nem keresek, nem is lelek semmi hibát 
benne! 

Mátyás izgatottan fordult a fal felé. Fülébe cseng az ártatlan 
védelem eme tiszta hangja, a melytől egyszer már fejzúgást kapott, 
akkor, midőn legutóbb a tánczhelyen ugyanezt kérdezte súgva az Erzsi-
kétől: mivel különb nálánál a juhászlegény ? Az volt rá a válasz, a mi 
most a fülébe csengett, halálharangjául sorvadt reményének. 

Büszkeségében van megsértve. Ö igaz vonzalommal közeledett a 
lányhoz : a ki miatt megbolygatta az igazi vagyont, s meghasonlott a 
testvéreivel. Azok soha sem fogják neki megbocsátani azt a foltot, a 
mit az osztozkodás alatt burjánzott mendemonda által a Tandari néven 
ejtett. Beszélhet, epekedhet, az a félrevezetett leány nem akarja meg-
érteni. A kapitányság minden módos gazdájánál két kézzel, terített 
asztallal vár ják; a gügyü-nénikék, a szerelmes lányok üzenetvivöi egyro 
kilincsolnek nála ; büszkeségének tartaná minden anya, ha az ö por-
táján kötnék be a lánya fejét: de a Bakacsiék, mint lenézett zsellér-
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rel bánnak vele, mintha béres legény, nem pedig a magasztalt híres 
Tandari csimota v.olna . . . 

Sötét az éj — és csendes. A tanyák közmondásos nyugalmát oly-
kor kétes nesz, vagy visszhang gyanánt ide vorödő kutyacsaholás 
zavarja. Sötét az égbolt is. Mátyásnak nem tetszik a fekvőhely ; egyet 
gondol s közömbösen, mintha időtöltésből cselekedné, néhányszor kö-
rüljárja a belsőséget. A bejárathoz közel terpeszkedik a szérűskert, 
obben az időben üres szokott az lenni, de Mátyásnak kimaradt még 
néhány vontató szénája; fükaszálás és gyűjtés előtt a jószágtartó gaz-
dának megbecsülhetlen érték az ! 

Mátyás őrzi is a boglyát, különösen a mióta a csikói is veszede-
lemben forogtak. Körüljárja mindennapi szokásból. Csizmája vékony 
bőrén keresztül érzi a harmat nedvességét, nincs kalap a fején : tömött 
fürtéit átjárja a csípős szellő és csak nem bir lecsillapulni. 

És mégis — lehetetlen, hogy az Erzsi ne vonzódjék hozzá. E g y 
másik emlék ad erre neki bizonyítékot. Pirulva, zavarodottan felelt 
mindig a kérdéseire ; de tartózkodó, mert a mátkaság tisztessége kívánja 
ezt. Óh a tanyai nénémasszonyok nagyon figyelnek az ilyen „kozmás" 
leányra; ja j neki, ha megszólásra ad okot. 

Most kocsizörgést, élénk beszélgetést hall az országút felöl. Figyel, 
hátha csalódik ! A föláradt homok huzamosb ideig elnyeli a zörgést, 
de a hang megújul s tisztán kivehető a szavak értelme. 

Mátyást elfogja a kíváncsiság. Az országút az ö rétje sarkán haj-
lik el : a tanyák éjjeli vándorainak ott kell elhaladni, ha ugyan becsü-
letes szándékból járnak erre. A rét alját fűzfa csemeték szegélyzik, 
azok mögött észrevétlenül állást foglalhat. 

Idejében ért a kiszemelt leshelyre. Csakugyan kocsi közéig — a 
mint kivehető — két gebe vánszorog előtte. Az üléseken néhány alak 
gubbaszkodik. 

— Jó helyt járunk, — dörmögte az egyik. Ez itt a Tandari föld. 
Balra az első út vezet a Bakacsi Jánoshoz. 

— Messze van még ? kérdezte egy kedélyes borízű hang — A 
lovak se szuszszal, se erővel nem birják. 

— Majd csak oda érünk hajnalra. A városi előfogatos azért a kis 
árért táltosokat nem tarthat. Pedig most ilyenekre lehet szükségünk. 
A Bakacsi lány férjhez mén egy dologkerülöhöz, a kinek az öregapja 
is lókötö volt. Lakzira készülnek, hát nem esik a fáradtságunk hiába. 

Mátyás el nem tudta képzelni, hogy mit keres ez a karaván 
annál a szegény csősznél. Beszédük után ítélve, úr-fajták volnának. 
Hoznak-e vagy visznek ? . . . a mint hogy a tanyákon a legtöbb úr-
járást ez a találó kérdés bírálja el. Megindult hát ö is a lassan haladó 
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kocsival párhuzamban : hátha a további társalgásból kielégítést nyer a 
kíváncsisága. 

— Mert lássátok édes barátaim, — folytatta az előbbi magyarázó 
kedélyesen — nagy sorja van minden városi vállalatnak. Fazék, a 
melyből soha ki nem fogy a hús. Vegyük például az elöfogatos vállal-
kozót. Ezek a legjobb lovai: egy hét alatt tesznek annyi utat, mint 
mások két nap alatt. Hej ! de minden napra fölszámítható a fuvar. Az 
a íö, hogy a kocsinak dolga legyen. Most benyújtja a számlát érvé-
nyesítés végett. Iktató, tanácsnok, számvevőség, kis-iroda, nagy-iroda, 
kiadó, könyvvivő, pénztárnok gyorsan továbbítja e bűvös papirost. A 
szegény iparos, a ki a .városnak becsületes munkát végez, hónapokig 
várhat, míg a számlája a fönti forumokat megjárja ; a vállalkozóé azon-
ban egy délelőtt teszi meg ezt a rengeteg útat. Nem kell hozzá tanács-
ülés sem : körözés utján fog utalványoztatni. Hanem a merre a számla 
megfordult, finom szivarokkal telt dobozok maradtak a nyomában. Dél-
után a kiadó, vagy a másoló írnok úr kedves családjával cselédestül, 
macskástól kikocsiz a zöldbe. Az ember el nom tudja képzelni, hogy 
abból a nyomorult ötszáz forint évi jövedelméből (pardon fizetésből) 
még ilyen úri kedvtöltést is ki lehet elégíteni ? Ez aztán a nemzet-
gazdasági tudomány. Megemlítjük a kocsit, a lovakat. Es mosolygunk 
egyet. A vállalkozó előfogata . . . 

Az előadó jókedvű nevetést nyer jutalmul. Egy darab közigazga-
tás, — népies formában. Ugyanokkor a kocsi a dülöútra fordul. 

Mátyás keresztbe fonja mellén a karjait. Merőn néz a rozoga 
jármű után: a míg a sötétség lomhán összefoly mögötte. A sok beszéd-
ből csak egyet jegyzett meg magának. Azt, hogy Cseri Pétert más is 
haszontalan embernek tartja. 

A Bakacsiéknak irányában mutatott közönye ínég érthető. A 
lányuk jóneve forog koczkán. Azért, hogy elkésett, még nincs minden 
elveszve, 

Do a különös vendégeket sem bírta kiverni a fejéből. 
Még soha sem várta ilyen türelmetlenül a hajnalt. 

II . , 

A mint megvirradt, Mátyás elszántan útnak indult. Egy pilla-
natra eszébe jutott Cseri Péterrel a tegnap esti találkozása, az a néhány 
elejtett fenyegető szó, a mely azonban — legalább kevély járásából 
ítélve — lelki furdalást aligha okozott neki. Ünneplő ruha van rajta. 
Széles mellén erősen megfeszülnek a dolmány sujtásai; egyenes szárú 



czizmájáról lepereg a homok . . . valamint lelkéről a sok töprengés, a 
melyet a folytonos izgalom, nyugtalanság rakott reá. 

Utolsó útja lesz ez a Bakacsiékhoz. Higgadt megfontolással ezt 
fogadta föl magában. Bár az Erzsi elbizakodott felelete után taná-
csosabb volna belenyugodni a megmásíthatatlanba . . . de mégis egy 
utolsó próbát tesz, mert nehéz lesz elviselni azt : hogy a sok tervezge-
tés, remény szőtte verőfényes világ páraként tűnjék el, sivárság lépjen 
a rövid, szép álom nyomába. 

Elmaradt a dülöút a napsugárral kaczérkodó húsos virágaival; a 
kövér rét, a melynek fölburjánzott füvei a kaszát, meg a rendekbe 
rakást várják. íme a fasoros út, langyos szellőjével, reggeli megnyúlt 
árnyékával, örökké csipogó, tehát éhes verebeivel. Most szikes tó kö-
vetkezik. Vadvíz és földár a táplálója, de a hiú anyatermészet sárga-
kelyhű szirontákkal hímezte ki iszapos széleit. Föltűnik egy kicsiny, 
de hófehér épület, ákáczos sötétlik mögötte. Es a Tandari Mátyás, ha 
bekötött szemmel haladna : a szive nyugtalan veréséből érezné, hogy 
czéljához közeledik. 

Nem kell a szemeit megerőltetni, belát a kis tanya udvarába. 
Meglepetve tapasztalja, hogy ott, e máskor csöndes helyen nagy az 
élénkség: egyes alakok futkosnak a beltelek különböző irányában. 
Mind ezt a változást azok az éjjeli ismeretlen látogatók teszik ? Mátyás 
hirtelenében nem gondolhat mást: hogy talán ez a vendégjárás, lótás-
futás a lakodalom vagy annak valamelyes előkészületével van össze-
függésben. 

Tervot kovácsolt. Ha megkerüli az ákáczost: az udvarnak a ker-
tet érintő sarkához ér, a honnét mindent tisztán láthat. Váratlanul 
toppan közéjük, mint a villám, vagy az olyan zivatar, a melynek jöt-
tét mi som árulja el. 

Mátyás nem tartja szükségesnek latolgatni, hogy mi következik 
ezután ? Nem törődik a Cseri Péterrel, a ki féltékenységből ezt az 
ártatlan kíváncsiságot is eltiltaná tőle. Egy dolog körül forog a gondo-
lata : a Bakacsiéknál fölfordult világ lehet, szokatlan esemény zavarja 
a kis hajlék ismeretes nyugalmát. Tudni, látni akar mindent. 

No hát látott is olyat, a mitől meghűlt benne a vér, s a miről 
sejtelme sem lehetett. 

Az eresz előtt vasas parasztkocsi állt: a tanyai végrehajtó (elcsa-
pott tanító) feszelgett az ülésében. Éppen most parancsolt rá a becsü-
sökre iszonyú pöffeszkedéssel, hogy a szoba minden bútorát mint zálog-
tárgyakat rakják föl e járműre: a laktanyához leendő elszállítás végett. 
Árverés alá fognak kerülni a tetemes adóhátralék fejében. 

Mátyásnak szörnyen ismerős ez a rikácsoló hang. Mintha most is 
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a szivarokat emlegetné. Egyszerre tisztában volt a jeles csapat korai 
látogatása, áldásos szándéka felől. Olyan gyilkolási hajlam szállta meg, 
a mit rendkívüli föllobbanás, vagy a velőkig ható sértés szokott 
előidézni. 

Bakacsi bátyánk sebes léptekkel méregette az udvar szélét hosz-
szát. Rátartó felesége a konyhaajtóban pityergett a lakzi küszöbére 
osott emo szégyen fölött. A becsüsök megkezdték barbár munkáikat s 
hangos röhögéssel gúnyolták a dühében tehetotlen házigazdát, a ki 

most már — talán végső elkeseredésében — öklével fenyegette nem-
csak őket, de az eget is. Mind e zajt azonban túlhangozta a szép 
Erzsi nehéz fuldoklása, megható könyörgése . . . 

— Vigyenek el mindent: csak a szép tömött párnáimat ne bánt-
sák. En fosztottam a tollát, varrtam a cziháját, kötöttem a csipkéjét. 
Egyedül nekem van jussom hozzá. 

— Meg a törvénynek. Pattogott durván a végrehajtó. (Mátyás 
majd fölfalta a nézésével.) Föl van írva, le van foglalva . . . tehát 
fölötte is megpörgetjük a dobot. Paraszt tempó nem fizetni, — aztán 
könyörögni. 

A hatalmas férfiú az utolsó néhány szót még kihebegte valahogy, 
de a gúnyos nevetésre már nem volt ideje. Tandari Mátyás vad kiál-
tással rohant hozzá s derékon átkapva, ritka könnyűséggel billenté ki 
a puha ülésből. Aztán mint valami zsákot egészen a feje fölé emelte 
és a karizmok teljes erejével dobta el magától. 

Az az ijedtségtől s fogástól összezsugorodott alak hosszat gurult 
a porban, a míg a kerítés oszlopába ütődött. Ott maradt mozdulatlan, 
életjel nélkül. 

A megdöbbentő jelenet szemtanúi föl sem ocsúdtak még a bámu-
latból, Mátyás hirtelen az Erzsi fülébe súgott: 

— Mind így jár, a ki csak egy árva szóval vét ellened. 
Kisietett a közre. Annyira föl volt háborodva, hogy hirtelenében 

nem is gondolt e tett következményeire. Hanem a lelkiismeret éberebb 
a beteg csecsemőnél : lelkében megrendült fenyegető, szemrehányó 
hangja. És a mint higgadt az elméje, mindinkább érzi a súlyát vak-
merő cselekedetének, a molyért büntetés vár reá. Az elveszett nyuga-
lom csak kisebb része a bünhődésnek : szabadságának elvesztésével 
fogja súlyosbítani azt a törvény ítélete. 

Minél jobban siet, annál izgatottabb lesz : félénk a léptei zajától. 
Gyilkos lett volna: csak rágondolni is borzalom. Az önvád terhével 
bolyong a kapitányságbeli tanyák közt. Kerüli a hajlékát, a hol öt 
ezóta talán a lovas pusztázók keresik, hajhásszák. Hová meneküljön 
bújjék előlük? 



A tanyák liöse. 127 

Hát sehová. A szökéssel vagy bujkálással csak a vétkét súlyos-
bítja. Ha mindjárt gyilkos is : legokosabb, ha önkényt jelentkezik. 

Ugyanezt tanácsolták a testvérei, a kiket alkonyat után meg-
látogatott. Készséggel megígérték, hogy reggel a városba hajtatnak, a 
legfogósabb fiskálist keresik föl, a ki kieviczkélteti a bajból. Ha azon-
ban ez, a legnagyobb áldozatok árán sem sikerül, ha ülni kell néhány 
hónapot: hát a míg oda szenved, gondját viselik a gazdaságának. 
Tőlük telhetőleg mosogatni fogják a Tandari néven esett foltot. 

Jelentőségteljes pillantást cseréltek. Az idősb mintegy odavetőleg, 
de szomorúan ezt mondta : 

— Délután itt járt a Cseri Péter. A huszonöt darabból álló birka-
falkáját kínálta megvételre, potom árért, hogy a jövendőbeli ipa adós-
ságát kifizethesse. Hatvan forintért megvettük közösen. Bolondnak is 
megér százat! 

Az öcscse vállára tette a kezét, szemrehányólag nézett reá. 
— Azon tanakodtunk az imént, hogy kettőtök közül melyik esett 

jobban a fejelágyára. Az-e, a ki koldussá teszi magát egy soha nem 
hallott adósság miatt — persze csupa szerelemből; vagy az, a ki föl-
áldozza a jó nevét, szabadságát olyas valamiért, a mit epekedéssel, 
ismeretes földi hatalommal soha el nem érhet. 

Mátyás ebben a nehéz helyzetében nem akar lélokveszedelmet. 
Különben kimondaná, hogy a szabadságán kívül vagyonától, akár éle-
tétől megválnék azért a leányért. 

Daczos a magatartása. Ilyen volt testvéreitől a bucsúzása is. Még 
az éjjel fölkereste a rendőrlaktanyát, bekopogtatott a pusztai kapitány-
hoz, a család régi ismerőséhez, a ki (mellesleg mondva) az öreg Tandari 
idejében sokszor hozzátörülte száját, meg a bicskáját az abroszukhoz. 

Enyhén bántak vele, nem kötötték hátra a kezeit, nem raktak 
vasat a lábára, nem sértették, nem leezkéztették, sőt egyik pusztázó 
annyira megfelejtkezett hivatásáról, hogy dicséretreméltó tettnek keresz-
telte el a merényletet. (Hát már a végrehajtónak a rend éber őre is 
ellensége !) Megvigasztalták, hogy annak a mindenkit megnyelvelő, 
pletyka hivatalnoknak beszakadt ugyan három helyen is a feje, (leg-
alább nom sántul bele), egy kis fájdalomdíj, két, három nagy bankó 
betakarja a tanyai doktor rémes látleletét s meg nem történtté teszi 
a pompás bukfenczet. 

Csakhogy a városi törvényurak nem ilyen praktikusan vették ám 
a dolgot. Hivatalos tekintély megsértése, ellenszegülés, tettleges bánta-
lom : hivatalból üldözendő bűncselekményt képez ! Bátyjai meg beko-
ronáztak az ügyességükkel. Olyan fiskálist fogadtak, a ki egy lépést 
sem tett tetemes előleg nélkül, aztán pedig vaskalaposságával többet 
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rontott, mint javított. A becsüsök (elfeledték beragasztani a szájukat) 
rémes dolgokat vallottak, Bakacsi bátyánk pedig — ki tudja miért — 
még a keresztvizet is letörölte volna a szegény Tandari gyerekről. 
Még szerencse, hogy ilyen körülmények folytán a bíróság kiterjeszti 
figyelmét „az enyhítő körülményekre" s Mátyásra, a néhány havi vizs-
gálati fogság betudásával egy évi börtönt szabott. 

III. 

Hát bizony jó Tandari Mátyás som hitto volna valaha, hogy 
viruló legény korának szép idejét nem mindig a fészkében, sokak által 
irigyelt otthonában éli át ; hogy valamikor még meggörnyed büszko 
nyaka a rabság lemoshatlan szégyenétől. Nehezen múlt ol a keserves 
esztendő. Testvérei egyszer küldtek üzenetet hozzá a tél elején : hogy 
csűrökbe van rakva a termés, földjeit felesek müvelik. Aztán, hogy 
egészségesek — van téli takarmány bőven a jószágnak. Érje be ennyi-
vol az a szegény rab, a kinek szüntelen ott csapong a gondolata az 
édes otthon szívhoznőtt emlékein, szolid táján, ismerős vidékén. 

Lemorzsolta a keserves esztendőt. A mint visszanyerte a szabad-
ságát, tétova nélkül neki indúlt egyenes irányban a tanyáknak, s ott 
érte be az alkony, a hol a rég nem látott, hej ! de egy porczro som 
feledett kapitányság fasoros útai kezdődnek. 

A tanyai fehér házikók még nem tűntek ol a homályban : az 
alkony fogyó derűje ömlött szét a falakon. Mogtépott lelke újra éledt 
a szabadság gyönyörétől. Az üde lég, a beszédes táj, a salakjától mog-
szabadúlt öntudat édes érzéssel tölti el, és elsöpri az átélt szonvodés 
szúró emlékeit. 

Az útjához közel eső legelön pásztorgyerek vesződött kalandos 
természetű jószágaival. Mátyás reszket egy kis hírért: legyen az ked-
vező vagy rossz : csak őszinte, igaz legyen. 

— Makraszéki vagy öcsém. Mutatja a szűröd. Jer csak közelebb. 
Hát . . . ismered a Bakaesiékat ? 

(No lám ! Mátyást a gazdasága és sok egyéb a világon csak 
másodsorban érdekli !) 

— Ismorom-e ? — felelt a kis tanyai hírharang hetykén. — Hiszen 
a mi szomszédunk ! 

— Egészségesek ? . . . él az Erzsi is ugy-o ? 
— Még pedig a párjával ! 
— A Cseri Péterrel, — toldotta utána hevesen Mátyás. És elfor-

dította a fejét. 
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— A farsangon volt a lakadalmuk ! 
Mátyás egyszerre csak azt vette észre, hogy mint valami tilalomfa 

egyedül áll az útfélen. A pásztorgyerek messze bukdácsol tőle. Szóval 
sem éri be. Minek ? eleget tud, többet fölösleges volna hallani. Tompa 
lovortség, a minőt olykor az elcsüggedés perczoiben a fogságban érzett, 
vett rajta erőt. Nehéz sóhaj tört ki kebléből. 

— Ezt érdemeltem ? Ez a jutalmam. 
Gyertyagyújtáskor ért a tanyájára. A cselédek örvendve fogták 

körül. A kapásné könyezve jött ki elébe a konyhából, és azzal men-
tegetőzött, hogy szemébe ment a füst. A tanyákon még éjjel is szár-
nya nő a hírnek, máskép nem történhetett volna meg, hogy másnap 
reggel egymást érte a látogató: szomszéd, ismerős, rokon — a kapi-
tányság túlsó széléről. Es a viszontlátás öröme nem mindig a megszo-
kott, unalmas külsőségekben nyilvánult. Nem hiányoztak a moghatóbb 
jelenetek. 

Bátyjai is mihamarabb meglátogatták, egy nyaláb rovást (modern 
hyoroglifet) hoztak: beszámolandó az egy esztendei sáfárkodásról. Meny-
nyire rúgott a gazdaság kezelési költsége, mi maradt meg tiszta jöve-
delemnek ? Mátyás egykedvűen fogadta a tudósitást és még attól som 
tudott fölvidulni, hogy a tavalyi szép termésből semmi sincs értékesítve. 

— Köszönöm a fáradozástokat, — mondta csöndesen. — Igazi 
testvérek vagytok: régi megbántásért jósággal fizettek. 

— Hát tudod-e mi lett a Bakacsi Erzsiből ? — újságolták a nél-
kül, hogy Mátyás kérdezte volna. — Egy szegény, nyomorult asszony. 
Az ura, betevő falatját sem képes megkeresni, — olyan élhetetlen. Nem 
csuda: hiszen juhász volt, vagyis naplopó teljes életébon. Az öszszel 
megfogadtuk napszámosnak a feleségével, de bizony így sem boldogultak. 

— Napszámosok, az én földemen ? Ennyire jutottak ? 
— Nem tudják mi fán terem a békés családi élet. Egyre mara-

kodnak. Az a juhkergető szemrehányással kínozza az egész háznépet. 
Sóhajtozik az elvesztett jószág után, átkozza önmagát, az egész vilá-
got. A határ-korcsma állandó vendége, minden garas keresményét a 
Kézi nénihez hordja. 

— A felesége tür, szenved? — indulatoskodott Mátyás. 
— Megtalálta, a mit koresett. Panaszkodni se mer. 
Késő estig együtt maradt a három Tandari. Mátyás szótlan, levert 

volt: nem vidította fel testvérei jókedve, a mely a harmadik kancsó 
bor olszopogatása után szembeszököleg fokozódott ; nem szórakoztatta 
a tréfás kártyajáték, a melynek vesztese a játszma idejére borjúköto-
let, vagy asszonyi kontyot illeszt a fejére. Alig várta, hogy testvérei 
kitogyék a lábukat s öt magára hagyják tépolödésével, a lelkét zaklató 
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gondolataival, a melyek szabadsága első óráinak minden örömét 
széttörik. 

De hát mit törődik ő más bajával, sorsával ? Olyan különös az, 
ha egy fiatal pár frigye nem az égben köttetett? Előttünk a példa, 
hogy mindig több a boldogtalanság az élet elágazó útainak a taposói 
között, s egy látszólagos boldogságnak ezrek nyomora és szonvedéso 
volt a szülője . . . 

Másnap délután a szántóföldek megszemlélése alkalmával elkerült 
a határig és útba ejté a Rézi néni korcsmáját. A régi, ócska épület, 
az előtte elterülő tánczhely csak az Erzsihez törölték fölujuló emlékeit. 

Testvérei mondták : hát hinnie kell, hogy az a büszke teremtés 
szerencsétlen ! Búra fekszik, bánatra ébred. Nem panaszkodik ? Moso-
lyogva kel ki ágyából, pedig könyeitöl nedves a párnája . . . Nincs 
mentsége, segítsége ? 

Önbizalommal kifeszítette a mellét. 
Itt van ő : a gazdag, a szerelmes Tandari ! A kinek szívében az 

Erzsi iránt táplált vonzalom még a régi erővel lobog. Halljátok meg ti 
élettől duzzadó fák, útszéli bokrok, rögöt bontó füvek : az a szeretőt 
nem vesztett hevéből, erejéből semmit. 

Szombat lévén, a korcsma ivója hemzsegett a vendégtől. Csor-
dás, csikós, kispásztor hetenként egyszer kiduhajkodj a magát az öreg 
gazda tudtával, vagy a nélkül. A lármás zsivaj kihangzik az útra; és 
ez bármely divatos czégérnél jobban vonzza a hetivásárról haza ipar-
kodó tanyaiakat. 

Mátyás megkerülte a házat s először is a konyhába lépett. Nem 
akar találkozni a régi ismerősökkel. Rézi néni csípőre tett kezekkel 
bámulta meg a nem várt vendéget. Aztán hozzá tipegett, jóindulattal 
ölelgette, czirógatta. Ezer kérdést intézett hozzá : de nem azért, hogy 
feleletet várjon, de mert az örog asszonyoknak már ilyen a természete. 
Dicsekedett a vendégeivol is. Ma különösen sokan vannak! Lépjen 
közéjük. Mekkora lesz az öröm ! 

Mátyás hallani sem akart erről. 
— Azt gondolod szentem, hogy csupa részeg ember fújja odabent 

a füstöt ? Van ott szép menyecske is ! Ismerősöd. 
Savószínű szemei, a mennyire a ránczok engedték, sürün pislog-

tak. Kacsintást jelentett ez nála. 
— Adta gyereke ! Nem is kíváncsi. 
Az ajtó felső részére tenyérnyi kendődarab volt felszögezve. Rézi 

néni fölemelte a különös leplet : alatta ugyanoly nagyságú ablakocska 
látszott. 

— Ez arravaló, hogy az ember szemmel tarthassa a vendégeit. 
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Ha veszekednek, paprikát szórok a szemük közé. Többet ér ez a szer 
a sok élhetetlen pusztázónál. Gyere Matyikám : kukucskálj be rajta, 
aztán nézz egyenesen a felső lócza felé. 

Mátyás engedelmeskedett. Fejét oda nyomta az ajtó rámához s 
nézett hosszasan, mintha a városban piaczi panoráma üvege előtt állna. 
Aztán elkapta a fejét, olyat rántott a gyönge firhangon, hogy minde-
nestől a markában maradt. 

— Mit keres itt az az asszony ? — lihegte magánkívül. 
— Lassabban magzatom, — enyelgett a néni. — Furcsa kérdés. 

Eljött az ura után ! 
— Gyönyörű szokás. 
— Kénytelen vele. Az a korhely ura egész héten napszámba dol-

gozott : ma délben kapta ki a bérét. Ha föl nem keresi, jó szóval haza 
nem édesgeti: nyakára hág az egész keresménynek és a jövő héten 
fölkopott állal nézhetik az eget. 

— Hát ez is élet ? 
— Kutyának való . . . vagy még annak sem. 
— Mért nem iparkodik megszabadulni az ilyen embertől ? 
llézi néni vállat vont. 
— Újdonsült menyecskének még nem nőtt be a fejelágya. Sokat 

eltűr a tisztesség, a jónév kedveért. 
Mátyás folyton az ablaknyílásra pislogott. 
— No mit bámulsz rajta annyira. A szépségét ? A bánat is jól 

áll neki. Elereszted mindjárt a kilincset! Egy bolondot már elkövettél 
érte ! Látom a szemedből, hogy beszélni akarsz vele. Hát inkább kihí-
vom egy-két szóra. 

Mátyás megdöbben. A hosszú rabság gyászos idejét hányszor 
megédosíté az a gondolat, hogy az Erzsi nincs ö rá nézve végkép 
elveszve. Es most újra látja, érzi a régi vágy teljesülését: nyugtalanná 
lesz, ellentmondani szeretne. 

— Örülj már egy kicsit no! Eredj ido a benyílóba. Hagyd félig 
nyitva az ajtót. Nem sokáig fogsz hiába várakozni. 

Mátyás rövid tétovázás után beosont az alacsony, szűk helyiségbe. 
Rézi néni itt szokta kipihenni a nap fáradalmait. Kinyitotta az ablakot. 
A beözönlő üde lég csakhamar átfrissíté a fülledt levegőt. Nem sokára 
hallatszott a korcsmárosné édes hangja. 

— Lépj be bátran Erzsi ! Mit huzalkodol ? Ne félj : nem vernek 
meg szemmel. De szégyenlős lettél. Valaki beszélni akar veled. 

Tandari Mátyás az asztalhoz támaszkodva merev arczczal, mély 
megindulással bámult az ajtó felé. Csoriné némi tartózkodással, de a nem 
remélt találkozás legkisebb sejtelme nélkül lépte át a küszöböt. Iszonyú 
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lőhetett a meglepetése. Megrendült mint a vihar első szelétől a fa. De 
nom csukódnak le a szemei. Bámulatot kifejező zavarodottsággal nézett 
a mozdulatlan alakra. 

Majd hozzá sietett. Barátságosan feléje nyújtotta a jobbját. 
— Megjött szerencsésen. Hozta az isten ! 
Szép volt leánynak is, de szebb menyecskének. Ruhája egyszerű, 

de fénylik a tisztaságtól. Feje kontyra van bekötve, a babos kendő 
szélei hullámos keretet alkotnak a derült homlok körül. Arcza kissé 
halovány, de hamvasabb a himpornál. Csak a szemek alatt elfutó vonás 
(tán a köny által vésett barázda) mutatja, hogy valami baja van a 
szívnek. Viruló lombnak — egy sárgult levele. 

Tandari meg van igézve ébredő szerelme varázserejétől. Gyámol-
talan, alig tud szóhoz jutni. 

— Megismersz ? Nem fordulsz el tőlem ? 
— Miért tenném ? Vétett valaha ? Velünk inkább jót tott! 

— Ugy-e megsajnáltál? 
— Mikor hallottam hogy elítélték : meg is könyeztom. 
— Jól telnek napjaid ? 
— Ki vagyok békülve a sorsommal. 
— Azért jársz az urad után a korcsmába! 
— Ezt is tudja már ? — mondta Csoriné olkomolyodva. — Per-

sze a kapitányság nyelvén vagyok, — az uram még inkább. Nom 
tapaszthatom be a szájukat. 

— Nom tagadom, — folytatta szelid bizalommal, — hogy sok a 
hiba az uracskámban. De hát melyikünk született színültig jósággal. 
En a Pétortöl semmit som veszek rossz néven. Ki hallott panaszkodni 
reá ? Hálás vagyok, az leszek hozzá. 

Határozott, nyilt mint lány korában. Oh, a Mátyás egy jajveszé-
kolő, törtlelkü asszonyra gondolt: és egy szerotö hitves áll előtte. Régi 
ismerősként szól hozzá, de minden szava kimért, megfontolt. Üde hangja 
olykor csengő nevotésbe csap át — és az urára tett mogjegyzésoi nem 
a hitvesi kötelesség, de a szeretet forrásából erednek. 

E g y vágya volna — a régi, az örök, — hozzá hajolni, a fülébe 
súgni: az vagyok, a milyennek mutattam magamat mindig. A szenve-
dés nem irtotta ki, sőt növelte, erösbé tette a régi lángot. Te nem 
vagy boldog — jussom van hozzá, hogy megszerezzem a számodra. 
Szeretlek . . . 

— Hová bújt a feleségem ? — hallatszott nyersen a konyha felöl. 
— Bizonyosan megszöktettem valamelyik gazdafival, — nyelvolt 

Rézi néni. — Lepihent egy kissé az ágyamra. Erzsikém! gyere ki, 
mert mindjárt fölfal az urad. 
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A menyecske megrettent. 
— Húzódjék félre Mátyás, — rebegte zavarodottan. — Rosszul 

cselekedtem. Istenem ! mi történnék, ha a Péter együtt találna bennünket. 
Kisurrant a konyhába és az ura nyakába esett: 
— Itt vagyok szentem ! De nagyon féltesz ? Ugy-e haza megyünk 

én párom ? 
Cseri Péternek nem tetszett ez a nyajaskodás. Föltűnt előtte a 

korcsmárosné nyugtalan viselete is. Egy lépést tett az ajtó felé, de 
Rézi néni haragosan az útját állta. 

— Eredj haza. Dél óta iszol. Részeg vagy. 
Cseri Péter mormogott valamit, de szúró tekintető a benyíló félig 

csukott ajtajára tévedt. Egyszerre elcsendesült. Eltűrte, hogy a felesége 
karon fogja s kivezeti az udvarra. Nagyokat baktatott, mint a kinek 
fejébe szállt a bor gőze. Szemére nyomta a kalapját s dúdolgatott. 

A menyecske azt hiszi, hogy a szabad levegő ártott meg Péter-
nek. Most működik benne a bor ereje. Ennyire még soha nem hagyta 
el magát. Egész terhével a vállaira nehezedik. 

* 

IV. 

A tanyai fiatalság nyári időben mindig epekedve várja a vasár-
napot. Egész héten kedvvel végzi fárasztó munkáját, zúgolódás nélkül 
tűri a legczudarabb időt, azért, hogy talán a hetedik nap, vagy az 
ünnep veröfényt hint széjjel, s összecsalogatja a tánczhely ismerős 
vendégeit. 

A mostani vasárnap már hajnalban nem sok jót igért. Szürke 
felhők állták el a fölkelő nap útját s oly csipős szél kerekedett, a 
milyen lombhulláskor szokott végig nyargalni a tájon. Megeredt az eső 
is. Egy-egy sötétebb felhödarab mintha a tanyai jegenyék csúcsáig 
ereszkedett volna le : ott lengett, lobogott, a míg a szél foszlányokká 
tépte. 

Az ilyon pogány időben első vendég az unalom. Tandari Mátyás-
hoz még délelőtt belopózott. De nem sokáig maradt a helyzet ura: 
egy nem várt másik jövevény — a Cseri Péter, pusztán megjelenése 
által is elűzte. Átázott szűrét tisztességtudásból künn hagyta a konyha 
ajtó előtt, de féldinnye alakú kalapjáról a padozott, tiszta szobában 
verte le a vizet: bocskora nyomát ökölnyi sáros homok jelölte. 

Mátyás hirtelenében azt gondolta, hogy látogatója valami munkát 
vagy foglalkozást kér tőle. Hiszen még oda volt, Péter keresett néhány 
forintot a Tandari-földön. Igaz, hogy nagyon sürgős lehet az ügye, 
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különben nem tenné meg az útat olyan időben, a mikor a kutyát is 
halálos vétek födél nélkül hagyni. 

— Mi jóban jársz Péter? — kiáltott felé barátságosan. — Kerülj 
beljebb no. Ha átfáztál, akad egy pohár borocska is. 

Péter megvetette lábát az ajtónál. Onnét nézett farkasszemet a 
házigazdával. 

— Azt jöttem megmondani, — dörmögte közömbösen, — bogy 
elcsaptam magamtól a feleségemet. 

Mátyás haragos pillantásokkal méregeti vendégét. Tréfának sem 
járja az ilyen beszéd. 

— Mintha a hitestárs olyan elhasznált ruharongy volna. 
— Annál is hitványabb, ha belegázol a bocsülotébe. 
— Ejnye no ! — felelt Mátyás megütödvo, — do fönn kezded. 
— Mondjam százszor egymásután ? lvoggel ótp, nincs foleségom. 

Elkorgettem. 
— Volt okod rá ? 
— Te vagy a megmondhatója. 
— Péter! Ha azért jöttél, hogy bolondok talyigájára ültess: ugy 

rossz nyomba léptél. 
— A korcsma benyílójában együtt voltál a feleségemmel. El-

tagadod ? 
— Csak néhány szót váltottunk, — szólt Mátyás csöndesen, de 

őszintén. — Ez a bajod ? 
— Azt gondoltátok holtrészeg vagyok. A feleségem, meg annak 

az égetni való banyának a zavarodottsága gyanút növelt bennem. Meg-
lestelek, mikor késő este a korcsmát elhagytad. 

— Féltékeny bolond vagy, — kiáltott Mátyás felfortyanva. — 
így becsülöd meg azt az asszonyt, a ki miattad vette nyakába a sze-
génységet. Áldott szív, tiszta lélek ! Mért dobod rá a szonnyet, a sarat ? 

— Csókát akarsz fehérre mosni. Elkéstél vele. 
Odament Mátyáshoz. Nyugodtnak látszott, legalább érdes ábráza-

tán sem volt különösb változás. 
— Mire való a tüzeskedés ? — folytatta gúnynyal. — Arra is 

ráérünk. Sokra akarlak emlékeztetni. Arra a sötét estre, a mikor a 
földeden, az ákáczos sarkán utadat álltam. Mire kértelek akkor ? Hagyj 
békét Erzsinek, hasznosabb lesz mindkettőnkre . . . 

— Hát aztán ? 
— Csúful bántál velem. Kigúnyoltál, leczkéztettél. Akkor nagyon 

közel álltál a másvilághoz, mert utánad lopóztam, torkodba akartam 
fojtani azt a kicsinylő, fenyegető hangot. 

Péter úgy beszélt, mintha valami ártatlan dolog volna a kérdésben. 
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— Aztán méltó akarván lenni a híredhez, szétugrattad a végre-
hajtókat. Megszenvedtél érte. Haza jöttél elölről kezdeni a régi játékot. 

Mátyás túlengedékeny házigazda béketürésével hallgatja a szemre-
hányásokat. Megfelel rájuk. 

— Mi gáncsolni valót találsz még rajtam ? 
— Kifeszítetted a hálót. Azt akartad tán, hogy szemfedő váljék 

belőle ? Mért öljek, gyilkoljak ? Hogy oda vigyenek, a honnét alig hogy 
megszabadultál ? Kezembe kerültél! 

Két lépésre visszaszökött és ujjasát szétvágta a mellén. 
— Hatalmamban vagy, — rikácsolt vadul. Eddig fékentartott 

indulatait föloldotta a düh, a gyűlölet; mint mikor az összeszorított 
áradat a gátját áttöri. 

— Nem félek tőled, mert a hajam szálát sem mered meggörbíteni! 
A ki egyszer megkóstolta a rabságot, nem vágyik abba vissza. Kivált 
ha olyan híres, irigyelt legény, mint a Tandari Mátyás. A ki fölzavarja 
a felebarátja boldogságát . . . 

— Elég volt . . . — vágott közbe Mátyás büszkén. — Hát mért 
jöttél ide, mi a kívánságod? 

A juhász kevélyen járt föl s alá a szobában, gamós botjával ütö-
getve a padozatot. A helyzet föltétlen urának képzelte magát. 

— Újra kérdezem: mi szándékból vagy itt, mit akarsz tőlem ? 
Szilárd, fenyegető volt a hang. A dörgés rendesen a vihar előjele. 
— Beszélj, mert különben kitépem belőled a szót! 
Vihar támadt a Mátyás lelkében. Tán rombolóbb, veszedelmesebb 

annál, a moly ezalatt odakünn végezte pusztító munkáját. 
— Itt akarom hagyni a vidéket. Visszasírok a régi mesterségem-

hez. De nincs hozzá tehetségem. 
— Pénzt kívánsz ? 
— Még pedig sokat! — szemtelenkedett a juhász. — Szemrevaló 

asszonyt csak kincscsel lehet megfizetni. 
A Tandari Mátyás ereiben lánggá vált minden csepp vér. Izmos 

karjait majd szétfeszíti az erő, a melyet most a harag hoz forrongásba. 
— A te feleséged áldott jó lélek. Hiába iparkodol megtépni a 

hírét: becsülettől tiszta az! Káromkodol, ha őt bűnnel vádolod. Térj 
eszedre. Keresd föl, békélj meg vele. Szeretetből lett a feleséged! 

— Ezt mondják a hígeszüek. Tudod mért lett a feleségemmé ? 
Mert elkendőzött mátkám volt már, mikor hozzá kezdtél járni; aztán 
félt a boszúmtól is. Már lánykorában te voltál a választottja, istene, 
mindene! Mikor bezárattad magadat, majd megtébolyodott a bánattól. 
Könyes volt a szeme, a mikor az oltárhoz léptünk. Mert akkor is a 
bátor, a híres Tandari gyerek forgott a fejében. Rájöttem, hogy naponta 
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tudakozódott utánad a hotivásárosoktól, kubikosoktól: élsz-e meg, mikor 
kerülsz haza? Megrezzent, ha valaki a neved említette előtte. Az ö 
könyörgésére vállaltunk felesmunkát a földeden. Kedvvel dolgozott, ki 
nem fogyott a nótából. A nénémasszonyok fülem hallatára rámondták : 
ez is, amaz is a Tandari Mátyás kedves nótája . . . 

Egy megsebzett, önmagával meghasonlott lélek keserűségével 
beszélt tovább. 

— Csuda-e, hogy korhely, dologkerülő vált belőlem! Mikor az a 
tudat mardos : hogy a feleségem álnok képmutató ; szerotetet mutat, 
hízeleg, : — pedig gyűlöl. Mi vagyok tegnap óta? Kirabolt koldus! A 
vagyonomat elvitte az ipam adóssága. Ezt száztetejével visszaadhatod! 
De elvetted tőlem a hitestárs szeretetét: ennek nagy ára lesz, ezt nem 
lehet könnyedén megfizetni. 

A türelem szálai tartósak, sokszor erősek. Némelykor pedig szét-
pattannak egy gyönge érintéstől. A büszke Tandarit, a tanyák hősét 
ekkora megalázás rabsága idején sem érte. 

— Végig hallgattalak, mert méltatlan cselekedet eldicsekodésévol 
kezdtod. Csúfolódtál, gúnyolódtál, hazudoztál kedvedre. Kedves lehet 
nekem újra az a börtön, nem kívánkozom ki belőle soha: ha itt, a 
szabad ég alatt senkiben, semmiben nincs örömem. Elvetemült poltron 
vagy! Bűnnel vádolod azt a teremtést, a kinél szelidebbre, jobbra még 
nem hullott a verőfény. Ki a hajlékomból! 

— Miholyest kifizettél. Ugy elmegyek, hogy híremet sem hallod. 
Mátyás szó nélkül kisietett a szobából. Péter valami jót gondol-

hatott erre, mert gúnyos mosolyra csucsorította össze húsos ajakát. A 
házigazda néhány perez múlva két markos béressel tért vissza. 

— Kössétek össze a kezeit, lábait; — parancsolta nyersen. — 
Le kell teperni, ha ellenkezik. 

Es mielőtt a hetyke juhász rá ért volna a furcsa parancs komoly-
sága fölött elmélkedni: az egyik béres villámgyorsan hozzáugrott, hir-
telen hátrakapta a két karját s a másik pillanatban a társa hurokkal 
szorította össze a kézcsuklókat. Pusztai ember mestero az ilyen vitéz-
kötésnek. A műtét többi része már könnyen ment. 

A tőrbe jutott ember fölordított, mintha száz gyilkot döftek volna 
belé. Szánalmas alakká zsugorodott össze, még rugdalózással sem képes 
magát védeni. 

— Tegyétek kocsira, aztán hajtassatok velo haza az ipához ! Puha 
szénát hintsetek a kocsiderékba, vigyázzatok rá, hogy össze no törje 
a csontjait. Takarjátok le gyékénynyel, hogy a nyakába ne csu-
rogjon az eső. 

Kitartóan dült a zápor. Az istálóból kivezetett lovak csak liosz-
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szas torelgetés után állnak a rúd mellé. Ázik a szép kocsi, a drága 
szerszám. Megdörrent az ég. Es a kocsiderékban mozdulatlan fekvő 
alak, ha ugyan eszméleten van még — ráadásul óhajtja a felhők min-
den villámát. 

A kocsi kigördült a tanya sáros udvarából, Mátyás megnyugvás-
sal nézett utána. 

— Így kellett cselekednem. Galádságáért mást nem érdemel. 
Hanem azért türelmetlenül várta vissza cselédeit. Történt-e valami 

az úton ? Megszánta-e az ipa, vagy éppen megkönyörült rajta a meg-
vetett, elkergetett feleség? 

Nem telt bele félóra, a kíváncsisága ki lett elégítve. A marko-
said» és kivételesen beszédesebb béres volt a szóvivő. 

— A guta környékezte a Bakacsiékat, a mint a vejükre ráismer-
tek. A felesége ráborult, rítt, nevetett, csókolgatta a Péter csúf ábrá-
zatát. Mert hiszen reggel a nagy csetepaté után azzal a fenyegetéssel 
hagyta el a tanyát, hogy nem tér vissza többé soha. Ue megörültek 
neki, a míg eloldoztuk a hurkokat: dédelgették, simogatták ! Csak azt 
nem érteni, hogy az a szép menyecske mit tud annyira azon a juhkor-
gotön szeretni. 

A Mátyás is ezt kérdezte önmagában. Elborong fölötte. Mert 
hazugságnak bélyegzi a Péter szavait. Ha az az asszony csakugyan 
megrezzent volna valaha a Tandari név hallatára: úgy talált volna 
módot és alkalmat csak egy pillanatra föltárni a szivének édes, féltett 
titkát. Mert az igazi szerelem soha nem okoskodik. Küzd, cllontáll, 
örült, de szánandó harczot vív a dúló szenvedélylyel. Görcsösen kapasz-
kodik a józan ész lazuló horganyába, vergődik tört szárnyú madárként: 
látja sorsát, örömtől remegve nézi, mint fogy a feléje vezető út — és 
mégis fél tőle . . . Oh te áldott, igazi, győzedelmes szerelem! Hogy én 
a te emlékednek csak omló kényeimmel áldozhatom . . . 

A béres nem akart még eltávozni. Csöndesen lépett elmélyedt 
gazdájához s a fülébe súgta : 

— A Cseri Péter iszonyú átkot szórt mindarra, a mi a Tandarié, 
a mi attól ered. Boszút, megtorlást esküdözött. Az ilyen legény be 
szokta váltani a fenyegetését. 

V. 

Volt miről nyelveskedni megint a nénémasszonyoknak. Hihetetlen 
rövid idő alatt megcsinálták a tanyai közvéleményt, természetesen a 
derék Tandari fiú előnyére, javára. Cseri Péter elhagyja a feleségét: 
Mátyás ráparancsol, térjen vissza hozzá. Es mikor belátja, hogy a szó 
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nem használ, béreseivel megkötözteti s úgy vitoti vissza az ipa házához, 
a feleségéhez. Nem volt ugyan jussa hozzá, de jól tette. Ezzel legalább 
bebizonyította, hogy öt nem érintheti a Péter vádaskodása. Mi sem 
lett volna könnyebb, mint lerázni a nyakáról: menj isten hírével . . . 
gazdaeniborré teszlek s feledd el, hogy e tájon is jártál valaha, tagadd 
el, hogy a Bakacsi Erzsi nevét valaha hallottad . . . 

Szóval: Mátyásnak megint csak kijutott a dicsőségből. Mert hát 
úgy folytak tovább az események, hogy Cseri Péter látszólag nagyon 
jól érezte magát az ipa házában. Nyerseség, durvaság jellemezte eddigi 
magaviseletét, szelíd, engedelmes most, — akár a bárány. Mindenben 
megnyugszik; szép szavakkal békélteti a feleségét, olykor átkozódik is, 
hogy kapitányságra szóló csúfot hozott a családra. Szánja, bánja a 
bűneit. 

Elmúlt egy hét s nem mozdult ki hazulról. Kapált, lóherét gyűj-
tött, feléje sem nézett a korcsmának. Bakacsi bátyánk szerény dél-
ebédjét egy pohár karczossal szokta nyakon önteni, Péter kijelenté: 
hogy többé bort nem iszik. 

E meglepő változás szeget ütött sokak fejébon. A természet ekkora 
ugrást nem ismer. Az évek szokásai kérlclhetlenül megkövetelik a jogai-
kat, a melyeknek kielégítését a legszilárdabb akarat elodázhatja ugyan 
bizonyos időre, de végkép meg nem semmisítheti. A természet pedig 
mindig igaz, tehát a törvénye is az ! 

Bakacsi bátyánk ugyancsak dicséri a vojét. Ma már telkes gazda, 
ha régebben így viseli magát! A lányának som hullott volna el annyi 
könye hiába! Az a csúfság egészen kijózanította. Fránya gyerek ez a 
Tandari: úgy ártja bele magát más ember dolgába, hogy rossz néven 
sem lehet venni tőle . . . 

Hanem mikor jól felöntött a garatra (megesik néha), merészebb 
húrokat is pengetett az öreg. Lopva rápillantott mogorva képű vejére, 
aztán mérgesen verte az asztal közepét. 

— Akármint csavarjuk a dolgodat: csak csúfot követtek ol raj-
tunk. Egy hétig szemünkbe nevetett a béresgyerek is. Még som kellene 
ezt oly könnyen abban hagyni! 

Cseri Péter ilyenkor hevesen, gyűlölködve felelt. Bakacsi bátyánk 
egyszerű csősz ember, a ki alig ismer különbséget a szavak között. 
Nem kutatja a forrásukat, mi a czéljuk, honnét erednek. Az Erzsi som 
ette kanállal a tudományokat, a zöldfás iskolában írásnál, olvasásnál 
ogyebet nem tanult . . . de éles őszének, helyes gondolkozásának a 
segélyével belát az ura lelkébe s megijed attól a sötétségtől, a melynek 
leple alatt a végtelen boszú, gyűlölet magva van elhintve. 

Nem rejtély már előtte, hogy ez az ember mért olyan hü, szelíd 
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hozzá; mért engedelmes, barátságos, tisztességtudó! Tán belátja, hogy 
botorul cselekedett, tisztának, ártatlannak tartja s feledni akarván a 
multak fájó emlékeit, a megtisztult szerelem derült fényében akarja 
föllelni az eddig nélkülözött boldogságot ? Van eszében ! Csöndes, nyu-
galmas helyre van szüksége, a hol zavartalanul a boszújának élhet. 

Viselete, minden szava elárulja, hogy boszún, megtorláson töri 
gonosz fejét. De óvatos is, inert látszólag válogatós az eszközökben: 
nem akar veszedelmet zúdítani magára. Ez a két ember még egyszer 
össze fog tűzni egymással. Borzalom rágondolni, mi történik akkor! 

Cseri Péterné egyik délután derczéért ment a járási szárazmalomba. 
Az útba esö Tandari tanyát szándékosan kikerülte, habár a dűlök felé 
bokáig érő homokot kellett gázolnia: fürgén haladt előre. Virágzott a 
rozs, az útszéli gyümölcsfák kedves illatot szórtak széjjel, ragyogó szín-
bon úszott a táj s dalolt a pacsirta. Elért a kapitányságot ketté szelő 
árokig, a mely öszszel a belvizek levezetését közvetíti, ilyenkor pedig 
ki van száradva s a libapásztoroknak legkedvesebb hűsölő helye. 

A mint a régi lányos tempóval, csintalanul keresztül akart futni 
rajta, az árok mélyéből a Tandari Mátyás deli alakja bukkant elő. 

Egy ugrással a megrettent menyecske mellé szökött. 

Szomorúnak, levertnek látszott. Bátortalan, zavart volt a meg-
szólítása. 

— Megijedtél tőlem! Elbújtam, mert ha messziről meglátsz, elke-
rülsz, mint a tanyám útját. 

— Sietek haza ! — mentegetőzött Cseriné hebegve. 

— Nem késleltetlek sokáig! Pár szóm van hozzád. Elsőbb arra 
kérlek, ne vedd magadra, a mit dühömben az uraddal elkövettem. A 
másik kérésem nehezebb természetű. En elköltözöm innét; eladom a 
tanyámat, a földjeimet, bemegyek lakni a városba . . . hát ugy-e, az 
eszedben maradok, mint régi ismerős; aztán elfelejted, ha valami nebez-
tolésed volna rám. 

— A városba iparkodik, — rebegte lesütött szemekkel a menyecske. 
— Miért? 

— Itt születtem, itt nevelkedtem, a mi bennem él és buzog, mind 
ide van lánczolva örökre. Es mégis el kell hagynom a kapitányságot! 
Itt nincs senkim. Testvéreim agyarkodnak rám, a nagy gazdák irigy-
kednek, sokan megdicsérnek, többen kinevetnek! A híres Tandari 
Mátyás szegényebb az utolsó zsellérnél. Azt várja valaki otthon, szero-
tottel öloli a karjai közé. En egyedül állok, mint a pusztai kút kávája : 
akármerre nézek, pusztaságot, idegen arezot, szívtelenségét, vagy a mi 
még ennél is bántóbb, hízelgést látok. 
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Mindezt vállvonogatva mondta el. De liangja a meghatottságtól 
reszketett. 

— Hát isten áldjon meg Erzsi. Hej, pedig sok, sok máskép is 
történhetett volna. 

A bátor, büszke legény egészen el volt lágyulva. Megragadta a 
monyocske kezét. Egy hangra, egy biztató szóra vár csak s eléri azt, 
a miért lelke egész hevével eped: karjai közé zárja szenvedéseinek 
okozóját, szive választottját, mindenét . . . 

Csakhogy a biztató szó helyett Erzsi visszarántotta a karját. 
— Nem szabad megismernem a Tandari Mátyást. Gyűlölnöm kell, 

az uram így -parancsolja. A jó hitestárs engedelmeskedik. Meghurczolt, 
a mi kis jó hírem, nevem volt, mind elpocsékolta, de ezért nem nehez-
telek rá. Holtunk napjáig megélünk valahogy. 

Búzavirág szemei rátapadtak a Mátyás komor arczára. 
— Szerencsétlen voltam teljes életemben. Nem fáj ez, megszok-

tam a nyűgöt. Rossz emberrel vert meg a sorsom. Ennek meg így kel-
lett történni! Hanem az csakugyan fájt, hogy a jóindulatát nem volt 
módomban meghálálni . . . s jól esett, a mit érette szenvedtem . . . 

Neki szaladt az ároknak egy pillanat alatt ott állt a túlsó par-
ton. Kendője lecsúszott a fejéről, de annyira siet, hogy menés közbon 
igazgatja. Nem néz vissza, búcsútekintot nélkül halad tovább. Tán 
többet is mondott, mint amennyit szabad lett volna; fogyni érezte azt 
a csodás erőt, a mely annyi megpróbáltatáson keresztül uralta a szivét 
s féken tartá örült vágyát, égő szenvedélyét? . . . 

Ki tudna erre határozott felelotet adni. A Cseri Péter az ecret 
hivja rá tanuul, hogy a felesége lelke mélyéből rajong a Tandari 
Mátyásért. Bűnösnek tartja a korcsmai találkozás óta. De tűrnie kell 
még. Meghunyászkodik, jámborságot szinlol: a míg megérik az ö gyü-
mölcse is . . . 

Megszokott ogyformaságukban toltok a napok. Tandari Mátyás 
nem egyszer tett erős szemrehányást magának, hogy meg nem ragadta 
az Erzsivel való véletlen találkozás előnyeit s azokból végre megszab-
hatta volna irányát jövendő sorsának, életének. O meg van arról győ-
ződve, hogy a Péter vádjai merő hazugságok: de azt meg a józan 
folfogás, az élottapasztalt és emberismeret bizonyítja, hogy a nő szoro-
tete addig tartós és erős, a míg gúnynak, a megszólás prédájának nincs 
oda dobva. A szív dolgában közös a törvénye minden nőnek: született 
légyen bársonyban vagy szalmafödél alatt. Valamint hogy az igaz sze-
retőt is csak egyforma lehet. 

A tanyák hőse csakugyan az elköltözésre gondolt. Lovas pusztázó 
hordta szét a hírt, hogy a tanyafold, az egész belsőség szabadkézből 
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eladó. Gazdája uj kört, más embereket keres a városban. A munkát 
nem kedveli, a gazdálkodást megunta: a városban könnyebben talál 
valami nokivaló életczélt; pénze, vagyona van, könnyen boldogulhat. 

A jó kapitányságbeliek persze ezt a szándékot egyátalán nem 
helyeselték. Igazi csapás volna rájuk. A szegényebb csőszök, kapások 
elvesztik egyik jóltevöjüket, mert ha meg voltak szorulva vetőmag 
vagy neliány krajczár dolgában, aratásig becsületes embernek mindig 
nyitva állt a Mátyás csűrje, erszénye. Néhány módosabb rátartó tanyai 
leány ezután már titkos epekedéssel hiába sandít a Tandari porta felé 5 
az öreg gazdák pedig kiesnek egy barátságos hajlékból, mert Mátyás 
vasárnap délutánonként szívesen látta a szomszédokat, ismerősöket, 
édes apja tisztelt kortársait barátságos beszélgetésre, néhány pohár 
borra . . . 

Iparkodtak lebeszélni e tervéről, meggyözöleg, hathatós érvekkel. 
Mátyás meghallgatott minden véleményt, de hajlíthatlan maradt. Akadt 
vevő százával. A jó karban tartott tanyafőidnek nagy az értéke. A két 
testvér most képmutatóskodott még igazán. Még helyeselték az öccs 
szándékát. Titokban azonban megegyeztek, hogy a birtokot nem enge-
dik idegen kézre. Huzamosban értekezni fognak Mátyással. Meghívták 
vacsorára s éjfélig egyezkedtek. 

Mátyás sohasem tudta megbocsájtani azt a közönyt, a mit bűn-
ügyének a tárgyalása idején vele szemben tanúsítottak. Mintha kész-
akarva keresték volna ki azt az ügyefogyott fiskálist, a ki a törvény-
urak szerint is a dolgát teljesen elrontotta. Aztán élénk emlékébon van 
még, hogy fogsága alatt egyik testvér sem látogatta meg. Kötözködik 
velük . . . nem egyez . . . öt sem a pacsirta költötte . . . 

A tárgyalások nem vezettek eredményre. Mátyás elfogadhatlan 
árt szabott, az alku tehát nem jött létre. Az egyezkedés folytatását 
másnapra tűzték ki. Mátyás barátságosan elbúcsúzott s késő éjjel, 
egyedül ment haza a tanyájára. 

A jobbindulatú testvér főlajánlta ugyan a kocsiját: befogja leg-
jobb lovait, de Mátyás büszkén visszautasította. 

— A földeken keresztül ismerem a járást. Fél óra alatt otthon 
vagyok. Kitől fé l jek? Tán attól a becsületes juhkorgetötői? Összetöröm, 
ha elébem vetődik. 

Fütyürészve indult el. Hanem a második dűlőnél már megbánta 
a makacskodását. A tanyai hamis kutyák egész raja fogta körül veszett 
csaholással: vékony botja gyöngének bizonyult a védekezésre. A vak 
sötétségben kénytelen volt átbatramoskodni a rendes útra, a mi által 
csaknem oda jutott, a honnét elindult. 

Eszébe ötlött, hogy a bátyjainál is meghálhatna. Szégyenszemre 
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bekopogtasson, fekvőhelyet kérjen? E j ! csak haza mielőbb, hol vetett 
ágy várja s megbízható cselédjeinek hü gondja virraszt fölötte. 

Szokása volt, ha éjjel vetődött haza, a hátsó sövénykapunál a 
tanya-belsőségbe lépni. Itt van a jószág-istálló, a takarmány-csűr, a 
béreslak: örökös vizsgálat tárgya a gazda figyelmes szemének. Amony-
nyire a sötétség engedi, most is szemlél, tekintget . . . s megütközve 
látja, hogy a sövénykaputól egy alak válik el: gyors léptekkel egye-
nesen feléje közeledik. 

Mátyást nem hagyta el a közmondásos bátorsága. Nyugodtan állt 
meg; minden figyelme a rejtélyes alakra irányult. Csakhamar tisztán 
kiveheté, hogy nem férfi: asszonyi ruha suhog rajta. Pár lépésre olvadt 
le köztük a távolság. Ekkor megszólalt: 

— A Cseri Pétorné vagyok. Teremtőm, csakhogy ráakadtam! 
Tandari Mátyást a lelke mélyéig megrendíti a suttogó, remegő 

hang. A kérdések özöne czikázik át agyán. Elébo jön, tehát várta, 
kereste. Mi történhetett vele? 

— Este óta lesem, várok reá. Cseri Péter, az uram, czinkosokkal 
szövotkezett. Meg akarják ölni, kirabolni, mielőtt a városba mohetne 
Az időt ma éjjelre tűzték ki. Meneküljön, fusson innét . . . 

Szavai a féltés, az aggodalom érzetétől vannak áthatva. 
Mátyás tiltakozó, heves mozdulatot tett. 
— Meneküljek? Nem félek senkitől. 
— Hatan vannak, késekkel, töltött fogyverekkol. A kigyelmed 

által a minap olcsapott kispásztor a vezetőjük. Kihallgattam őket, a 
mint nálunk tanakodtak. Engem mogoskettotott az uram, hogy néma 
leszek, mint a sír. Hát forduljon vissza. Ha menni akar, bekiáltok az 
éjszakába, felzörgetek minden alvót . . . jöjjenek, mentsék meg a 
Tandari Mátyást a voszcdelcmtöl, a biztos haláltól. 

Összekulcsolt kezekkel így könyörög, rimánkodik. 
Tandari Mátyásnak uj fény dereng a szivében. Hasonló a sötét-

séget űző hajnal 'mosolyához, vagy messziről világító sugárhoz, mely 
reményét föléleszti a puszta eltévedt vándorának. Itt őszinte, igaz min-
den hang. Ez az asszony, a ki vele szombon a hideg tartózkodás hatá-
rát soha át nem lépte, most fölkeresi, hogy a veszedelemre figyolmoz-
tosso. A barátságnak, a jó indulatnak féltő gondja nem terjod ki 
ennyire : csak az önfeláldozó szerelem cselokodhot ilyet. 

Mátyás elbűvölten nézi az előtte remegő szép teremtést. Fél meg-
érinteni . . . s nem önmagára, hanem e tott következményeire gondol. 

— Meg akarsz menteni, — szólt gyöngéden. Mintha minden érzé-
sét belelehelte volna a szavaiba. So károd, se hasznod belőle . . . 

Cseri Péterné gömbölyű karjai fáradtan hullnak rá a Mátyás vál-
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járszalagon vezetett játszó 

helyre. A hol szabadon sok 

laira. Feje pedig a széles mellen, a szív táján találja föl a pihenő 
helyét. Zokogásba tör ki s csókkal borítja a legény ráhajló arczát, 
homlokát, ajakát, szemeit . . . 

Sokáig tartották egymást átölelve. A menyecske tépte ki magát 
a boldogság eme édes nyűgéből s karjánál fogva vonta magával Mátyást 
a szántóföldek felé. 

A büszke, daczos legény, mint a 
bárány, oly simulékony, oly engedelmes. 

— Gyerünk innét tovább, biztosabb 
mindent elmondhatok. 

A csillagok bágyadt fényénél nem volt egyéb világossága az éjnek. 
Egy boldog pár halad együtt, szeretettel átölelve egymást. Az élet 
elágazó ösvényein kétségbeejtően ellenkező irányt jelölt ki a sors szá-
mukra. Végre összetalálkoztak : sziveikből boldogság árad szét. A gyö-
nyör, a mely egész valójukat áthatja, mézédessé teszi a szavakat, mély 
jelentőségűvé az egyszerű, barátságos kézszorítást; s az ajkon elröppenő 
sóhaj, néma áldás nyomán : édes, tiszta csókot fakaszt. 

— Szerettelek mindig, — szólalt meg Mátyás — hogy nem tud-
tál megsajnálni! 

— Lekötötte nyelvem a hitestárs kötelessége, a becsület. 
— A múltkori találkozásunkkor is elszaladtál tőlem. 
— Félteni, hogy a lábaidhoz roskadok. Erted epedtem már, mikor 

mátka voltam. Követeiben léptél föl nálunk . . . te, a híres legény, a 
kiért minden lány epekedik ! Daczos az én vérem is. Azért voltam oly 
idegen hozzád. 

Hirtelen megállt s fölemelte a karjait. 
— Ha a börtönbe nem visznek, ma a feleséged vagyok. 
— Sokat szenvedtél ? 
— Gyötrelem volt az életem. Ezerszer megfogadtatta volem a 

Péter, hogy átkozzalak, gyűlöljelek. Es mikor magamra maradtam, 
arra kértem az istent: ne hallgassa meg az előbbi káromlást. 

— Az mondtad, Péter életemre tör. 
— Véres boszút esküdött ellened. Dicsekedve emlegette, hogy 

furkósbotokkal veret agyon a saját hajlékodban. Amióta az elköltözé-
sednek híre jár: éjjelenként odacsatangolt valahol. Ma estére három 
emberre főzetett vacsorát. Milyen czimborákat szedett össze : topron-
gyos valamennyi, egyik ijesztőbb a másiknál! Abban állapodtak mog, 
hogy éjfél után épen ilyen tájban, meglepnek, agyonvernek, — kira-
bolnak. Titokban osontam el hazulról. A gulyás mondta, hogy nem 
vagy otthon. Volem volt az isten, mert föltaláltalak. 
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— Engem megmentettél, de magadat elvesztetted. Cseri Péter 
boszút áll rajtad. 

— Hát öljön meg az a vadállat, mit bánom én. Csakhogy te 
megmenekültél. 

Mátyást elragadja az öröm heve, a boldogság gyönyöre. 
— Ne tarts semmi rossztól! Ezután velem maradsz. Nem bocsáj-

talak el magamtól soha többé. Szerető szívod hozott ido, de az én 
szerelmem fog itt tartani. Hozzám repültél — csakhogy megfogtalak, 
édes szép madaram. Aranyos fészekbe helyezlek, a mit nem dúlhat föl 
álnokság, irigység. Eljösz velem ? 

— A világ végére ! — rebegte Cseriné az örömtől elfojtott hangon. 
— Nem hagysz el soha ? El tudod értem felejteni a régi kis 

tanyát, a beszédes környéket, az ismerősöket . . . szülőidet . . . 
— Követlek a halálba is. 
Most egyszerre a tanya felöl hangzó, őrös puska durranás metszé 

át az éj csöndjét. 
Csoriné görcsösen átkulcsolta a Mátyás nyakát. 
Ez volt a jeladás —• súgta reszketve. — Most megrohanják az 

épületet . . . recsegve törik be az ajtó . . . koresnek, nem találnak ; 
fölkutatják a környéket: egy védtelen ember, hat fegyveres rabló 
ellen . . . fussunk innét, megölnek . . . 

Monton összeroskad, ha Mátyás át nem fogja karcsú derekát. 
A tanyák hőse pedig ott áll némán, mozdulatlanul. Nem törődik 

a tanyája sorsával. Az ö vagyonát rontják, pusztítják idegen, durva 
kezek; elrabolják belőle az értékos holmikat, pótolhatlan kárt tosznok 
mindenben. Talán elhajtják a jószágát is, fölgyújtják az épületet: és 
ott vesztegel pár száz lépésre a rombolás színhelyétől, gyáva meghú-
nyászkodással túri e vérlázító garázdálkodást. Nem rohan közéjük, 
mint hőshöz illő volna, félti az életét, amelyhez ezáltal lelkiismereté 
szerint is lemoshatlan szenny tapad. Szemeiből a harag lángol — s 
izmos karjai egy elgyöngült asszony roskatag alakját támogatják. 

Tandari Mátyás mi lett belőled ? 
Zűrzavaros lárma zúg a tanya felől. A házőrző dühös csaholást 

visz véghoz. Fölriadtak a béresek is: felismerhető a hangjuk. Védel-
mezik a gazdájuk jószágát a helyett, a ki ilyenkor egy félig alélt asz-
szony erősbülő szívdobogását hallgatja. 

Most rekedt kiabálás hallatszik. Durva szitok ad neki szárnyat: 
betelik vele az éj csöndje. 

— Hol bujkálsz te híres Tandari? A padláson, vagy az ágy alattV 
Nagyon kereslek ! Gyere ido : ha szorult beléd valami az emberi bátor-
ságból ! 
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Mátyás kiszakítá magát a szerető asszony ölelése alól. Az az átko-
zott hang öt hívja; van a fold hátán emberi lény, a ki az érzékeny 
büszkeségen sebet mert ütni. Jaj annak, bárki legyen: föld gyomrából 
pattant, vagy anyától született! . . . 

Futásnak ered. Ott hagyja Cserinét félelemben, rettegésben. 
Fülébe sikít az a kihívó, gúnyos hang, a mely irgalmat nem ismerő 
gyilkossá fogja tenni: tudja, kitől ered. Berohan elszántan a tanya udva-
rába : csakhogy a gazembereknek hült nyoma volt már ekkor. A Cseri 
Péter czimborái szörnyen megrémülhettek a tanyabeliek éberségétől, 
mert a vezér cserbenhagyásával szerencsésen megugrottak. 

Egyik béres vasvillával diadalmasan sietett Tandarihoz, a kit alak-
járól nyomban fölismert. 

— Szétzavartuk őket, — dicsekedett keményen. Hanem egyet 
mégis elérteni közülök s a vasvillát — mint a boglyába szokás — bele-
döftem a derekába. Fölordított, elbirt szaladni . . . de nem viheti mesz-
sze az ilyen sebet. 

— Ismerős volt? Megnézted jól. Zömök volt vagy nyúlánk! 
— Annyit tudok, hogy a tornáczajtó előtt toporzékolt s a gazd-

uramat szidalmazta. Fegyver is volt a kezében. Mellé ugrottam s 
elláttam a baját. 

— Igazad van,—tagla l ta elfogultan Tandari, — nem vihette messze 
a sebet. Gyújtsatok lámpást, a tanya közelében tán megtaláljátok . . . 

Sietett vissza a szerelmeséhez. Megölelte, megcsókolta. 
— Követnél angyalom a világ végére ? Ne menjünk olyan mosz-

szire, a mit oly régen űzünk, kergetünk — az én hajlékomban föl 
fogjuk találni. 

Éppen ekkor jött vissza a béres; lehorgasztott fejjel, boszúsan 
dörmögött. 

— A Csőri Pétert szúrtam agyon. Bezárnak, annyi bizonyos. Csak 
azt sajnálom, hogy nem becsületesebb ember miatt kell leülnöm azt a 
néhány hónapot. 

Tandari Mátyás manapság makraszéki kapitány. Csöndes, boldog 
ember; városi deputáezió, határjáró és tüsökirtó küldöttség az ö barát-
ságos hajlékában tartja az első stácziót. Eletének ezen megírt részle-
teit vidám poharazás közben beszélte el. 

l)e van ám nekem még több ilyen mesemondó derék kapitányom. 
Uj fegyvert adok a nagyképű kritika kezébe. Mert hát így csak-

ugyan gyerokjáték „tanyai történeteket" írni . . . 

Palotás , Homokfelhők. 10 
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íjevezetos esemény történt a mi vármegyénkbon, ogyik korábbi 
restauráczió alkalmával. Ugyanis nomzotcs Bánhegyi János 
urat, a megye tekintélyos birtokosát és kipróbált hűségű 
szolgáját lebuktatta a díszes főszolgabírói polczról ellenfele, 

egy egészen fiatal ember: Dráva Árpád, akiről nem tudott többot 
a világ, hogy a megye egyik bérlőjének a fia; letette az ügyvédi vizs-
gát, jó tánczos, elismert gavallér s a mit legelőször kellett volna emlí-
tenünk, a megyei befolyásosabb családoknak szívesen látott vendége. 

A restaurácziót a megye intelligens közönsége fényes mulatsággal 
szokta befejezni, a melyen az uj tisztikar teljes gálában jelen meg. 
Csak úgy özönlik a különböző hízelgő gratuláczió a győztesnek, míg 
a bukott ellenfél fanyar mosolylyal vonul félre, vagy pedig kocsijára 
ül s hátat fordít a választás színhelyének, az ódon megyeházának, 
a melynek kapuját ki tudja, át fogja-e lépni valaha ! 

Bánhegyi Jánosra érzékenyen hatott e váratlan bukás, a moly 
vérét forrongásba hozta. Ezért fáradozott hát évekig a megye dolgai-
ban, föláldozva nyugalmát, idejét, hogy most eldobják, mint egy hitvány 
rongyot. Az érdem ritkán szül hálát, és ime, most még az elismerést 
is megvonják tőle. No hiszen az kellene még, hogy abba a pöffeszkedő 
mulatságba a lábát betegye : inkább tüstént sülyedjen a föld alá. 

— De kedves apám, — szól hozzá leánya Valéria, egy üde, gyö-
nyörű teremtés, — én el nom maradhatok arról a mulatságról! 



A peterii juhászné. 147 

— Már pedig el fogsz maradni. Megyünk haza Permeszegre. 
Kocsis, foghatsz ! 

— ígéret köt engem a mulatsághoz. Edes apám szavajárása, hogy 
aki Bánhegyi nevet visel, annak nem szabad játszani a nevével. 

— Mondtam és tartom is. De most kész csúfságnak néznék elébe. 
Gyerek-leány vagy még. Nem ismered az életet. Ne kivánj ilyet tőlem. 

Összeszidta a kocsist, hogy mit babrál oly sokáig a szerszámmal. 
Nem mer a leányára az ö kis Valérkájára — igy nevezi — tekinteni, 
rosszul esnék neki a szomorúsága. Érti kívánságának az okát, nem 
kell hozzá bölcsesség kitalálni, hogy az a szelíd, ártatlan lélek mennyi 
ábrándot fűzött a mulatság gyönyöréhez, a melyben eddig nem része-
sülhetett. Anyját régen elvesztette. Bánhegyi most akarta bemutatni 
az ismertebb családoknak, bevezetni abba a körbe, a melynek min-
denha dísze lesz. Bukása tönkretett minden reményt. 

Negyed óra múlva az országúton robogott a kocsijuk. A megye-
ház ódon épülete eltűnt a távolban. Apa és leány elmélyedve szótlan 
komorsággal ültek egymás mellett. 

Annyi bizonyos, hogy Bánhegyi iszonyú megtorláson, bosszúálláson 
törte a főjét. Csak úgy fölt bele az agya. Ila valamely érdemes férfiú, 
a közélet kipróbált harczosa miatt buknék, könnyebben el tudná viselni. 
De ogy tapasztalatlan fiatal ember lett a fegyver ellenségei kezében : 
olyan sebet ütöttek rajta, a mit csak a koporsó deszkája fog meggyó-
gyítani. 

A hosszú úton egyszer szólt leányához. Azt kérdezte tőle félig 
tréfásan, do nem titkolható kíváncsisággal, hogy kinek tette azt az 
erős fogadást: hiszen alig vannak ismerősei, azok is részbon otthon 
felejtett szüzek, két ásítozó nagynéne: ezekhez érdek ugyan aligha 
kötheti. 

Valéria hallgatott. Az ismételt kérdezősködésre pedig könnyedén 
vállat vont. 

— így akartam rávonni atyámat, hogy ne vonjon el a kedvemtől. 
Most már mindegy. Igaza van, jobb lesz nekünk otthon . . . 

Némi keserűség érzett a hangjából. Mi annak a forrása, Bánhegyi 
nem ér rá kutatni, valamint azt sem, hogy valót mondott-e a leány ? 
Mintha egész lényét átalakította volna a megbántás, az események 
mérge. Haragszik az egész világra. Még a leányára sem néz a meg-
szokott nyájassággal: benne is csalatkozhat még! Lehetetlenség, vagy 
meglepetés érheti már ezután, eltörpülnek azok a mai választás gyászos 
eredménye mellett. 

A permoszegi birtok ma is híres a megyében. Dusán termő föld, 
sík, mint az asztal, egy folt a Kánaánból. Bánhegyi hivataloskodása 
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daczára sem hanyagolta el a gazdaságát, követésre méltó, példás gaz-
dálkodást vitt véghez. A kényelmos kastélyszerü épület, az ösi ház, a 
birtok legmagasabb pontján feküdt, honnét a legszebb alföldi vidék 
tárult a szem elé. 

Néhány nap múlva vendége érkezett a Bánhegyi-háznak. Egy 
nyalka huszártiszt, a megye székhelyén állomásozó ezredtől. Nem csinál 
titkot a jövetele czéljából. A kisasszonyt a választás napján az alispán-
nénál volt szerencséje megismerni, kellemes társalgás után tánezra is 
fölkérte, még pedig ha jól emlékszik, az első négyesre, s a kisasszony 
megígérte, hogy a megyei dísz-mulatságon meg fog jelenni. Sajnálja, 
hogy ez nem történt meg, de a moly körülmény éppen nom változtatta 
meg irányában azt az őszinte mély tiszteletet, a melyet az első látás 
szült, az érdeklődés lievo vágygyá növelt. Ennek nem tudott ollentállani. 

A magyar ember még akkor is barátságosan fogadja a vendéget, 
ha tudja, hogy ellensége az. De ilyenkor aztán a viselkedése a szivé-
lyesség mellett kimért, tartózkodó. Bánhegyi minden látszólagos szives-
ség daczára nem tudott fölmelegedni a fiatal tiszt iránt; tetszett a 
modora, érdekkel hallgatta csevegéseit s ha nem is szellemes, de talp-
raesett tréfáit: hanem azért túlságos udvariasságot mutatott, az őszin-
teség halovány látszata nélkül. 

Valéria éles szemét nem kerülte ki o hidegség. A mint a vendég 
elbúcsúzott s tán ki sem lovagolt még az udvarból, formálisan kérdőre 
vonta az apját. 

— Csak egy kifogásom van ellene. Hogy a Dráva nevet viseli. 
Testvére a győztes ellenfelemnek. 

— Tehet-e róla. Vélte szelíden Valéria. O tiszt, a ki nem avat-
kozik más küzdelembe, mint a mit hivatása szab reá. 

Bánhegyi indulatos, heves vére szinte lobbot vetett. Lányának 
sok meg van engedve, merészebb csipkelődést is eltűr o dédolgotott 
kedvenczétöl. Most azonban indulatos. Eszébe jut, hogy Valériának 
közelebbi ismoröse, tánezot igért neki, nem közönséges érdeklődéssel 
társalogtak együtt. Némi veszélyt sejthot ebben az apai elörolátás. 

— Nem tűröm ezt a nevet. Megértetted ? Ha azt akarod, hogy 
a békés egyetértés megmaradjon közöttünk, okosan teszed, ha nom is 
említed többé. 

A fiatal huszártiszt ugylátszik, sejdített valamit az iránta táplált 
eme érzelemről, mert nem tett több látogatást. Pedig Valéria barátságos 
kézszorítással vált el tőle, igéző mosolylyal, a molyok voröfényét a 
viszontlátás roményo képezi. Észre kellett vennie, hogy az elváláskor 
kiejtett szavai nőin egy távozó ismerőst, hanem mielőbb visszatérő bará-
tot illetnek. 
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Hanem helyette jöttek mások, a párthívek vezetői, a kiket még 
sem lehet az ablakon kidobni. Még szükség lehet rájuk ! Szörnyen 
sajnálkoztak a kudarcz fölött, és szidták kegyetlenül az asszonyságo-
kat, a kik igy beleavatkoznak az alkotmányos élet harczaiba ; meg-
csinálják kávézás közben a tervet s azt elfogadtatják pipogya férjeik-
kel. Dráva Árpád főszolgabíró lesz ! Ez volt a jelszó : a melynek nyom-
dokán haladtak a mamák. Nőtelen ember, hozzá még fiatal, egy ilyen 
diszos állásban. Kivetették is a horgukat utána azok a gondos házasítok ! 

Bánhegyi makranczos gyerek most. Minél jobban csititják, annál 
inkább tüzel, durczáskodik. 

— Ilyen megyében lakjam én tovább ? Eladom a földjeimet. Elköl-
tözöm innét oly helyre, ahol vénségemre jobban megbecsülnek, mint 
itt, a hol fiatal éveimet könnyelműen elpazaroltam. 

Megölelte leányát és szeretettel megcsókolta. 
— Ugy-e, te is örömmel hagyod itt e tájat ? Eljösz velem oda, 

a hol az apádat jobban megbecsülik. Téged se köt ide egyéb, mint az 
édes anyád sírja. Nem vihetjük magunkkal: majd hát fölkeressük. Az 
a kis púp a temetőben visszahoz olykor bennünket. 

Valéria azt tartja, hogy a gyermek erőtlen szárnyakkal nem 
bolyonghat a világban : követni tartozik a szülőit. Mit keresne ő egye-
dül itten: a hol ismerős nem környékezi, el van zárva a világtól, annak 
szépségeitől, az emberektől, — mint a kaliczkába zárt madár. Egy 
barátja akadt — az is elhagyta. Föltűnt, mint csillag az égen, kivált 
egy perczro a többitől, aztán eltűnt a társai által alkotott tömkelegben. 
Várhat, sóhajthat utána! 

Bánhegyi János nem képes megszabadulni attól a fájdalomtól, a 
moly büszkeségét, önérzetét, az emberekben vetett hitét letiporta. 
Kedélye zárkózott, ideges s a hajlott korral járó türelmetlenség két-
szeresen erőt vesz rajta. Az eddig higgadt, nyugodt ember nem találja 
a helyét. De ha leányának puha tenyerét érzi végig simulni arczán, 
homlokán, hallja vigasztaló, szelíd hangját -— lassan lecsendesül. Ez a 
loghathatósabb gyógyszer, nem csal ez soha. 

Valériának is meg volt a maga titkos bánata, a melyet erős lélek-
kol iparkodott elpalástolni. Az a délczeg huszártiszt lángra gyujtá a 
szivét, a fölhevült képzelet folyton elébe rajzolja alakját, férfias szép 
arczát, mély tüzű szemeit. 

— Mért nem jött el újra? — töpreng folyton. — O gyöngéd, 
figyelmes volt hozzá, apja sem lépte át az illendőség szigorú korlátait. 
Meg kell tudnia az okát, bármibe kerüljön is. 

Igen ám, csakhogy akkor beszélnie kell vele. Ez pedig szörnyen 
nehéz dolog. A megye székhelye négy mértföldnél messzebb van, büsz-
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koségében megsértett apját nem viszi oda földi hatalom. Pedig nélküle 
egy lépést sem tehet sehová. 

Ha volna egy lény körüle, a kiben megbízhatna s fölfedve neki 
szive titkát, üzenetet küldene hozzá. A z a szenvedélyes szerelem, mely 
egész valóját áthatja, erre is képes volna már. 

Két hónap telt el így. Egy este Valéria lenn sétált a kortben, 
a melynek alsó része széles útra hajlott. Egyszerre vidám beszélgetésre 
lott figyelmessé. Két menyecske haladt a majorság felé gyümölcscsel 
telitott kosarakkal a vállukon. 

— En mindig a megyeház előtt szoktam árulni, ismerős helyre 
teszem le a kosaraimat. Mondta az egyik dicsekvéssel. 

— Az én helyem sokkal különb. A kaszárnya előtt árulom a tejet, 
a sajtot. A tiszt urak mindig megnézegetik a túrót is, sokszor, csupa 
tréfából az egészet kosarastól megveszik. így tromfolt vissza a másik. 

Valériának bolondos ötlete támadt. A menyecskék után sompoly-
gott. Együtt haladtak a béreslakig, ott azonban elváltak. Valéria a 
nyelvesebbet iparkodott beérni, a kinek tiszturakkal oly irigylendő 
ismeretsége van . . . 

Csapongó kedvvel jött meg a hosszú sétából. Megkérdezte apját, 
hogy korán megy-e ki valamelyik majorba, szokása szerint megnézni 
a gazdaságot, kiadni a rendelkezéseit! Még napfölkelte előtt! Tehát a 
véletlen is segítségére van. Egérutat nyer, a melyet délig kedve szerint 
fölhasználhat. 

Es másnap reggel a heti piaczon csakugyan ott állt elsőnek a 
kaszárnya előtti kofa-telep legismertobb alakja. A péterii juhászné, az 
a tisztakezü, csinos menyecsko — gondolták messziről a vevők — de 
friss volt ma! Bizonyosan sok az eladni valója: jó vásárra számít. 

Hát a mint közelebb érnek hozzá, akkor látják, hogy menyecsko 
áll ugyan előttük, de nem az ismerősük. Fiatal, moglopöen szép asz-
szonyka ez: kerek arcza halványpiros, mint a mályva-rózsa, a ruha 
hozzá simul karcsú termetéhez s oly ügyesen sürög-forog a fazekak 
között, a mint az egy életrevaló juhásznétól kitelik. 

— A néném, a péterii juhászné megbetegedett — pergott a nyelve 
— engem küldött be helyette a tömérdek túrón és tejen túladni. 
Szokatlan egy kicsit, mert először vagyok még a vásárban, de hát jó 
az isten: ide vezérli az ismerős vevőket s azok nem fognak másoktól 
vásárolni. 

Nem telt bele fél óra, elfogyott a tej, a túró, csak még néhány 
darab sajt maradt előtte. Hófehér köténye majd leszakadt az apró-
pénz terhétől. Csörgette, kavargatta, miközben egyre csalogatta a 
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— Edes jó néni! Nagyon szép sajtom van eladó. Olcsóért adom. 
Nem bánja meg, ha vesz belőle! 

De e barátságos hang daczára szomorúan járt körül a tekintete. 
Mit ér neki a gazdag vásár, a szemébe dobott sok dicséret, ha azt, a 
kiért a szive eped, a ki miatt ily veszedelmes és mindenesetre meg-
alázó tettre vetemedett, sehol nem láthatja. 

A híres Bánhegyi Valéria, a kit szépségén kívül gazdagság is 
emel, a ki után a megye annyi bátortalan gavallérja epekedik: juhász-
nénak, egyszerű paraszt menyecskének öltözve, beáll a piaczi kofák 
közé: kiteszi magát a helyzetével járó kellemetlenségnek, tán durva 
tréfának! Csak azért, hogy láthassa azt az embert, a ki viselete után 
ítélve, szerelmére teljesen érdemeden. 

Nemsokára három huszártiszt lépett ki a kaszárnyából nyalka 
kardcsörtetéssel. Valériának agyába tóiul minden vére és szive mintha 
ki akarna törni a helyéből. Egy kiválik a három közül: alakra, tar-
tásra, de még beszédmodorra is. Az Dráva Árpád. 

O szótalanul elhaladt volna a pironkodó menyecske előtt, de társai 
hozzá siettek s nem titkolható meglepetéssel, mint valami árúczikket 
méregették végig. A z egyik enyelegve csípte meg az ajkát, a másik a 
kendő alól kinyúló hollófürtökön talált valami igazgatni valót; elröppent 
néhány kétes szó is s a szegény teremtés reszketve védekezett göm-
bölyű karjaival, miközben lángba borult az arcza, villámot szórtak a 
szemei. 

— Árpád! — kiáltott hévvel' a távolabb közönyösen mosolygó 
tiszt felé. 

— Eltűri ezt? 
A megszólított végtelen meglepetéssel tekintett a kötekedő cso-

portra. Nézése a menyecske pillantásával találkozott. S a másik porcz-
ben mellé ugrott, mialatt társait durván félrelökte. 

— Elég az illetlenségből! — kiáltott önmagából kikelve. Tisztes-
séges menyecske ez, a szavamra mondom ! 

A megszégyenített bajtársak szótlanul, de sápadt arczczal vonul-
tak félre. Dráva Árpád nem törődött velük. A folyton remegő leány 
kezét hévvel megragadta. 

— Valéria! — szólt komolyan. A sorsom hozott erre. Különben 
könnyen meg is sirathatta volna e tréfás cselekedetét. 

— Megismert? Csakugyan a Bánhegyi Valéria vagyok? Nem 

téved . . . 
Mindig megismerjük azt, a kinek szivünkben él a képe. 

Valéria érzi, hogy e szavak az ö ajkáról sem folyhatnának nagyobb 

hévvel. 
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— Látni akartam . . . Ez a magyarázata, hogy ilyen öltözékben 
vagyok. Milyen boszúálló ! En nem mehettem a mulatságba, nem vált-
hattam be az igéretemet . . . On beelégedett a szigorú udvariasság 
egyszerű tényével: a kőtelező látogatással — és nem jutottam többé 
az eszébe . . . 

Csábos tekintetét a tiszten felejtette. 
— Eljö ugy-e . . . mielőbb meglátogat? No kisérjen egy lépésre 

sem! Huszártiszt paraszt menyecske társaságában, nem valami kedves 
látvány lehet. Ne érje miattam megszólás. 

Fölkapta kosarát és kendőre fűzött fazekait, elsiotett. 
Dráva Árpádot egy ismeretlen erő nyűgözte lo a helyén, elanda-

lodva tekint a szép teremtés után. Szemrehányást sem tohetett magának. 
Az apa részéről tanúsított kimért fogadtatás után nem sok keresni 
valója lehetett a Bánhegyi-háznál. 

— Látni akartam . . . Szelíd hangja ezt rebegte az imént szo-
mérmes tartózkodással. Az igaz érzés e félroismerhotlon nyilvánulása 
sok álmatlan éjt fog még neki okozni. A mi ozután követhezhet, annak 
a szív fogja kiszabni a törvényeit. 

Csak az igaz, odaadó szeretet képes ennyire. Es az megérdemli, 
hogy győzelnieskedjék. Ha ez rajta állna, egy perczig sem habozna 
tovább. Bánhegyi János soha sem egyeznék abba, hogy vejo a gyűlölt 
Dráva nevet viselje. 

Mentő gondolata támadt. Próba-szerencse ! csak egyszer üstökébe 
kapaszkodhassék, — nem fogja többé elereszteni. 

Arra nem ügyelt, hogy sok ember a szoroncsénok csak az árnyé-
kát űzi s ezáltal elfut előle, a helyett, hogy követné. 

Lóra ült s vágtatott ki Permeszegre, mindenütt torony irányában 
vetésen, réten keresztül, hogy Valériát elkerülve, hamarébb oda jusson. 

Bánhegyi megbámulta a váratlan vendéget, de nom volt ideje 
kérdezősködni, Dráva Árpád elébe vágott. 

— Nagy a kérésem, kedves urambátyám : ha megengedi, hogy így 
szólítsam. Nősülni akarok. Adja feleségül a pétorii major juhásznéját. 
A gazdának szólok, ha az boleegyez : csak a pap áldása hiányzik. 

— No ez egyenesen a bolondok házából szaladt, vélte Bánhegyi 
álmélkodva. Mi köze neki a péterii juhásznéhoz? Nem szokott ő a 
cseléd magánügyeibe avatkozni. 

— Ne tréfáljon velem az úr! Nom vagyok rá hangolva. 
— Komolyan, őszintén szólok, miként tán soha. A péterii 

juhászné csinos, takaros asszony, ma a hetivásárban lelkemből meg-
szerettem. Ugy-e, nem ellenzi e házasságot, a mely két szerető szív 
igaz frigye lesz. 
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Lelkesülten beszél; Bánhegyi kapkodja a fejét: bizonyára rosz-
szul hall, vagy talán ez a vakmerő tisztecske játékot üz vele. Ezt 
ugyan nem tűrné el. 

— Hát vegye el, ha szereti, mondta félvállról. Téns asszonynak 
is beválnék az, a mint ismerem. Nem sokat veszt vele a família. 

Ez ugyan csípős czélzás akart lenni a bevándorolt Dráva famí-
liára, a mely nemességét sem tudja kimutatni. Árpád elértette s huszá-
rosán papirozott. 

— Csak becsűlotes legyen. A születés vagy rang másodrendű 
kérdés minálunk. 

Hetykén megsodrotta a bajszát s elégülten kacsintott. 
— Megengedi, hogy ide vezessem a szerelmesemet. Tudja no : 

' a péterii juhásznét. Az urambátyám szíve repesni fog az örömtől, amint 
karjaimba esik, könnyes arczát keblemre temeti. 

Bánhegyi értelmük szerint veszi a szavakat. Hogy is tételezhetné 
föl, hogy azok most egy ügyes csel ideiglenes szemfedöi, a melyek 
szétfoszlanak. Dráva Árpád elvágtat a péterii major irányában. Por-
felhő nyeli el az alakját s ö a tornáczról lesi, mikor tűnik föl újra. 
Nem sokára látja megint. Lova lépve jön már, mellette egy menyecske 
halad. Ki is lehetne más, mint a juhászné, a kit ugyancsak szép szo-
roncse ér e szent napon. 

Hívatja ki a lányát. Az öreg szakácsné azt üzeni, hogy a kis-
asszony künn bolyong valahol a kertben. 

— Be kár, — mormogta kárörvendve, hogy nem lobot jelen a 
komédián. No ilyen még nem történt ezon a tájon, de tán a vilá-
gon sem. 

Karosszékébe hátra dőlve, öblös pipájából bodor füstöket eregetve 
várta a boldog párt. A mint közelebb érnek, úgy tetszett ugyan, hogy 
a juhászné pár nap alatt nagyon megfogyhatott, a szemek eme csaló-
dását azonbaü az öregségnek tudja be. A vőlegény leugrik a lóról s 
karját nyújtja a szemérmes menyecskének. Lassan fölvezeti a tor-
náczra néhány lépésre Bánhegyi előtt, aki szörnyű érdekkel éppen azt 
nézogotto félig becsukott szempillái mögül, hogy a dohány ma nem a 
kellő magasságra dagad ki a pipából. 

Hanem a mint föltekint, kiesik szájából a drága jószág, hátra 
szogzi nyakát, mintha szélhűdés érte volna. Szemei ijesztöleg mcrovok 
s idegesen rángatózó ajkai mutatják, hogy szólni akar. Aztán elfordúl 
mint aki rémalakokat lát maga körül, de van annyi ereje, hogy a 
hozzá siető lányát durván ellöki magától. 

— Nem ismerlek, ki vagy . . . dadogta alig érthetően. Nem a 
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péterii juhászné, annak valami rokona . . . de nem is az én leányom. 
Nem szít hozzá belőlem semmi, megtagadom, elűzöm innét . . . no 
lássam többé soha. 

Bánhegyi Valér összekulcsolt kezekkel hallgatja apjának ez átok-
szerű kifakadását. Tudja, hogy itt kérés és imádkozás hasztalan lenne 
most. Összeroskadna, ha Árpád karjai át nem fognák hajlékony 
derekát. 

— Vigyen el engem innét bárhová. Én tovább itthon nem 
maradhatok. 

A cselédek kiszaladtak, a félig alélt embert bevitték a szobá-
jába. Lefektették, de láz vett rajta erőt s nem ismert meg senkit. 
Valéria odaült az ágyához, simogatta azt a jéghideg homlokot s úgy 
beszélt hozzá. 

— Ne ítéljen meg édes jó apám. A szerelem vitt ennyiro ! Én 
az Árpád nélkül nem élhetek. Bocsásson inog egyetlen leányának, a 
kinek a szíve gyermeki szeretettel van tőle; megcsókolja azt a 
kezet, a mely ellöki, megcsókolja azt az ajkat, a mely szidalmazza, 
megveti . . . 

Sírhat, kesereghet, az a beteg ember nem tud felöle semmit. 
Köd ül az értelmén, nehéz teher a nyelvén, talán örök zár az ajkain. 

Dráva i\rpád avval búcsúzott el a szerelmes leánytól, liogy 
holnap legkésőbb fölfogja keresni, orvost küld ki a városból s addig 
talán az öreg magához tér némileg. Érzékeny volt a búcsú nagyon. 
Valériának elszorúlt a szíve. 

— Úgy-e nem késel sokáig, eljösz holnap, aztán mindennap. 
Vesd el a rangodat, ha terhedre van : úgy mindig mellettem lehetsz 
. . . én gazdag vagyok. 

Dráva Árpádnak különösen nehezére esett a válás. Borúit arcz-
czal rebegto az „isten hozzádot" mintha arra gondolna, hogy hosszú 
egy nap is, holnapig sok minden megtörténik. 

Eltelt egy nap, aztán a második, harmadik. Árpád nem jött. Az 
orvos sem tudott felőle . . . bizonyosan valami sürgős elfoglaltsága 
lehet, a mit el nem hagyhat: még a menyasszonya szép szemeiért sem. 

Már a negyedik nap és nem tartja ígéretét, nem váltja be a 
szavát. Minden perez kínnal, aggodalommal tele. Óh gyötrelem az 
állandó társa, nem szabadúlhat meg tőle ; aggódik, fél, szenved. 

Nem epeszti magát továbbra. Megölné a bizonytalanság ! Holnap 
hetivásár lesz : mégegyszer felölti a menyecskeruhát, minden bajának 
az okozóját, elfoglalja helyét a ^ piaezon a kaszárnya főkapuja 
közelében : ott biztosat fog hallani Árpád felöl . . . 
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A vevők megint körülfogták: de ő nem sürgölődött vígan a 
fazekak körül. Árúit csakhamar elkapkodták. Az utolsó darab sajtot 
egy tisztes asszonyságnak (szegény hivatalnoknő lehetett) adta el 
néhány krajczárért s még arra is alkudott. De olyan bizalomrager-
jesztö volt az arcza, hogy Valéria kérdést intézett hozzá. 

— Édes jó asszonyság, egy kérdésem volna. Van nekem egy 
huszártiszt ösmerösöm, finom tejfölt rendelt nálam mára, de biz őkelme 
cserben hagyott s veszteséggel másnak voltam kénytelen eladni. Dráva 
Árpádnak hívják. 

Az asszonyság sóhajtózni kezdett. 
— Szegény fiatal ember ! De kár érte ! 
— Baja történt, szerencsétlenség zúdúlt rá. O h ! mondja asszo-

nyom, esdve kérem : mi történt vele ? 
— Társai párbajban halálra kaszabolták. Azt mondják, hogy egy 

pusztai menyecske miatt vesztek volna össze. Mindenki sajnálja, azt 
mondják, nem éri meg a holnapot. 

— Hol fekszik? Ki ápolja? 
— Testvérbátyjánál, a főszolgabírónál. Egész sereg orvos van az 

ágyánál, de azért nem fogják megmenthetni ! 

Bánhegyi Valéria, mint az örült futkos föl s alá. Akadt, aki 
megmutatta a szolgabíró házát: pár perez alatt ott termett. Bezör-
getett az ajtón. 

— Eresszenek be hozzá, a szerelmesemhoz. Hadd borulok az 
ágyához. Ha engem lát, mindjárt meg fog gyógyúlni. 

Egyenruhás hajdú az útját állta. 
— Mit alkalmatlankodik itt, förmedt rá a libériás szolgák ismert 

nyerseségével. Menjen haza az urához. Ha annak a félholt embernek 
minden ösmerősét hozzá eresztenénk, fbiszakadnának a sebkötök és 
tapaszok önmaguktól. 

Becsapta előtte az ajtót s a kulcsot kétszer is ráfordította. 
Bánhegyi Valér letérdelt, összetette kezeit, mialatt szemei az 

égre tapadtak. 

— Én istenem, add vissza életét! De ha megfosztasz tőle : ez az 
öltözet lesz a gyászruhám, nem vetem le magamról soha többet. A 
péterii juhászné okozta a halálát: ez a szerencsétlen teremtés egész 
életén át sírni, bánkódni fog utána . . . . 

* 

Dráva Árpád sebeiben halt meg. 
A permoszegi pusztának Bánhegyi Valéria a tulajdonosa. Megtar-
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totta fogadását. Olyan ruhában jár ma is, minőt a saját birtokához 
tartozó péterii major juhásznöi viselnek. Senki som kérdezi tőlo e rej-
tély magyarázatát; öregeink azonban tudják, s mi a régebb dolgok 
iránt is érdeklődő fiuk, eltanuljuk, ollossük tőlük. A sirba csak becsü-
let kisérje el az embert s mindig értékes a szolJomi örökség is, legyen 
az szóbeszéd, hagyomány — de annál becsesebb, ha a régi idők ér-
dektelenebb részletére is hint egy kis világot. 

Lehetséges különben, hogy manapság is születnek Bánhegyi Valériák. 

/ 



TÉPETT VITORLÁK. 

avaszi mérges vihar nyargalt át a mórai kapitányság viruló -
környéke fölött. Bősz ereje megtépázta a lombosodó faso-
rokat, belekapaszkodott a kapitánysági szélmalom egyik 
korhadtabb vitorlájába s derékon kettétörte. Az elvált 

tömeget a malomház mögött találták meg, vaspántos végével mélyen a 
homokba fúródva. 

Kajtár Ferinek, a jövedelmező malom bérlőjének, volt elég oka 
a sóhajtozásra. Az őrletés java idején éri ez a szerencsétlenség! Hozzá 
járul még a tulajdonossal, Cserje Bálinttal kötött írásos egyezségnek 
azon súlyos pontja, hogy a malmot érő károkért a bérlő a felelős : az 
esetleges javításokat a saját költségén köteles eszközölni. 

Ami kevés készpénz volt a háznál (lehetett tizenöt forint a tavaszi 
árendára), Feri magához vette. Megegyezett a feleségével, hogy bebal-
lag a fél napi távolra eső városba, Bajdor komához, a szélmalmok 
mesteréhez. Hátha megegyezhet vele. Tapasztalt molnár létére tudja 
hogy a huzamosb munkaszünet elriasztja az örlelöt; már pedig az ö 
és kicsiny családja megélhetését az a forgó vitorla biztosítja. Más jöve-
delemforrásra bizony nem számíthat. 

Áldozó félbon volt a nap, azért késedelem nélkül elindult. Az út 
mollett kétfelé húzódó szántóföld, tömött kaszáló, legelő egészen a 
határcsárdáig, a moly csak az imént bontakozott ki a homályosodó 
távolból, szintén a Cserje Bálint tulajdona. Nagy vagyonának e kétség-
kívül legértékesebb része a felesége hozománya. És a szegény molnár-
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nak nagyot dobban a szíve, valahányszor e termő sima lapot, a rászál-
lott áldást szemléli, bámulja. 

E g y szavába került volna csak : és ma ő az ura, korlátlan birto-
kosa e kincset érő földnek, a Cserje vagyon kétharmad részének. Ha 
megtagadja a szivét, nem hallgat szigorú, biiszko szavára; ha elöbbro 
teszi, többre becsüli a fényt, a gazdagságot a boldog megelégedés szelíd 
örömeinél; ha tetteiben, vágyaiban nem az önzetlen szeretet, de a 
nagyravágyó érdek, a kevély úrhatnámság vezérli: úgy most az az 
asszony az ö nevét viseli. A gazdag örökös keze, hozománya neki volt 
először is fölajánlva. 

Koldus ivadék létére nem nyúlt az incselkedő, kaczérkodó sze-
rencse után. Es ezt komolyan sohasem bánta meg. Nem a szemrehányás, 
az önvád érzete bolygatja meg e félig elfelejtett emléket, hanem a 
méltányos följajdulás a sors ellen, a mely könnyebben és nagyobb 
kedvteléssel zúdítja a bajt, a szerencsétlenséget a szegényre. Már mint 
az olyanra is, minőnek öt a kapitányság ismeri. 

Zsellér, más keze-lába, verejtékével keresi meg a kenyerét. A 
nap minden óráját munkának szenteli: különben kis fészkébe bekopog-
tat a nélkülözés. Üo abban a fészekben szerető hitves, parányi magzat 
vár rá a foglalkozás után : mindkettő édes, forró csókot kinál gyöngéd, 
odaadó szeretettel. 

Ha pedig belecsöppent volna abba az irigyelt vagyonba: hozzá 
lenne lánczolva egy pöffeszkedő, kevély teromtéshez, a ki a gazdasága 
révén hunyászkodó szolgaságot is követel. Aztán még ha valami tet-
szetős külsejű volna! l)e hát a magassarkú czipő daczára, ballábra 
erősen biczczent, egyik szemével folyton a káposztáskertbo néz és 
homloka körül ma sem száradtak el a bárányhimlő barázdás nyomai. 

Ilyfajta tépelődés közt ért a csárdához, a melynek ivójából szak-
gatott muzsikaszó, duhaj kurjongatás hallatszott. Megpihent az eresz 
alatt s a csárdásnak őszintén elmondta a baját, hosszú útjának a czél-
ját. Lovertebbé tette a felelet. 

— A Bajdor komádat a majdáni pusztára hivatták malmot épí-
teni. Útjában ma reggel ide szorította be a czudar idő. Három hét 
nmlva sem kerül onnét vissza. 

Tehát a baj itt sem jár egyedül. Hiába fáradt, reménykedett. 
Visszafordulna: hanem hát a magyar ember ismert türelmetlensége 
csontosodott meg ö benne is. Az első perczbon szeretne megszabadulni 
minden bajától, terhétől; ezalatt megragadja, sőt lesi az alkalmat, hogy 
búfelejtésül mámorba fojtsa a keserűségét. 

A vasárnapi pásztorfogadásról elszéledt pásztorok mulattak az 
ivóban. Feri hozzájok szegődött. Csak addig komolykodott, a míg fejébe 
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szállt a bicskanyitó gőze. Azután ő lett a helyzet ura. Elszórta pénzét 
az utolsó krajczárig. 

Hajnalra vergődött haza. A szürkület fürge dalosai mintha ver-
senyeztek volna a csicsergésben. A tegnapi vihar félelmes hallgatásra 
kárhoztatta őket: hát kárpótlással tartoznak a lombnak, mezőnek, 
virágnak. Feri nem zörgetett be az ablakon. Mért bolygatná meg sze-
rettei boldog, nyugodt álmát. Úgy sem mondhatna nekik jót, örömre 
gyújtó biztatást. 

Lefeküdt a malom fülkéjében a tömött zsákokra. Fényes nappal, 
egyhangú kopácsolásra ébredt föl. A felesége derült ábrázatára esett 
zavart tekintete. 

— Hamar megjöttél, uracskám! nyájaskodott a szép menyecske, 
ura vállára hajolva. Kinek a kocsijára kapaszkodtál ? Csak délre 
vártalak. 

A szeretet melege áradt szét szavaiból. Igéző mosolylyal loste a 
választ. 

— Kár volt elindulnom . . . 
— Ne búsulj, én párom. Két tanyai ács fúr, farag reggel óta 

odakünn: a vitorlát csinálja. Nem hiszed? Győződjél meg róla. 
Karjánál fogva nógatta ki kétkedő hitestársát a malom elébe. 

Bővebb magyarázattal is szolgált. 
— A hogy eltávoztál, festett kocsiján látogatóba jött a gazdánk. 

Csunyául meghízott, a mióta nem láttam. Saját jószántából megígérte, 
hogy uj vitorlát készíttett. Lásd: tartja a szavát emberül. 

— De bőkezű, jószívű lett egyszerre! 
— Csak nem számít rá, ha jussa van is hozzá: hogy a szegény 

zsollér tatarozgassa a jószágát. 
— Nem ismered a Cserje Bálint kapzsi természetét, zsugoriságát. 

Kiszipolyázná a munkás, a cseléd véres verejtékét az utolsó cseppig. 
Hát mit tett velünk is? Az őszszel pár napot megkéstünk az árendá-
val : nem-e a pusztázókkal akart innét elkergetni? Az ilyen kérges 
szív nem lágyul meg egyszerre! 

• — Hátha a felesége szólt mellettünk? 
Attól az asszonytól mi csak gyűlöletet várhatunk. Hiszen isme-

rőd az én régi históriámat. Még a lakzija előtt is azt izente : hagyjalak 
el téged, az oltártól is visszafordul a kedvemért. Most: összetaposna, 

mint az utált férget . . . 
A menyecske megborzadt Gömbölyű karjai az ura nyaka köré 

fonódtak. 
Mért nem költöztünk már el innét? Más kapitányságba: a hol 

nincsen ellenségünk. 
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— Nehéz volna ezt megtenni. Itt születtünk, itt dajkált édes 
anyánk : jobb, ha itt teszik le a testünket örök pihenőre. Ebbe a 
homokos földbe, a melynek éltetövé tesszük a rögét,, morzsáját. Itt 
ismertük, itt szerettük meg egymást. Ezer édes emlék marasztal itt, 
— ide vagyunk a lelkünkkel kötve. 

Egy hét alatt rendben volt a vitorla: vígan forgott megint. Hatal-
mas szárnyai még inkább ide integették, csalogatták az őrletüket: a 
szokottnál élénkebb a malom környéke. Csak az a feltűnő, hogy Cserje 
Bálint, a bőkezű gazda is naponta ellátogat. Órákig ott lebzsel, folyton 
a menyecske körül setteng s egy cseppet sem hozza zavarba a hideg-
ség. éles kedvetlenség, a melylyel rendesen fogadják. 

Egyszor, mintha véletlenül esett volna, hozzáért a szép asszony 
hajához. Kajtárné sértődve, neheztelvo panaszkodott az urának. 

— Miért kerülget ez a kiállhatatlan ember? Hideg borzongat, 
ha közeledni látom; szégyen, harag fog el, ha megszólít. Mindig a 
sarkamban van, nem menekülhetek tőle. Ha még ez így tart, becsapom 
orra előtt az ajtót. 

Feri csitította, noha forrt a vére. Nem korosi a lélekvoszedelmet, 
kerüli, a meddig lehet. Hanem azért a gazda napos látogató: folyton 
több kedvtelést s a tolakodásig menő nyájaskodást engedett meg magá-
nak. Ki meri kétségbe vonni a gazda eme kiváltságos jogát? 

De még az apja nevét viselő kis Kajtár-csometo iránt is ritka 
érdeklődést mutatott; akkor is, ha a porban csuszkáit, vagy ha ott 
csüngött az anyja kebelén. Hozott neki a városi hetivásárból apró 
csecsebecsét, bábút, falovat". A gyerek hamar barátkozik. Ha látta a 
tormetes jóltevőt: tapsolva nyújtotta felé kövér kezecskéit. 

Egy délután értékesebb ajándékkal is kedveskedett. Egy régi 
veretű ezüst tallért, keskeny szalagra fűzve himbált a kicsiny előtt. 
Hunyorgó szemekkel ezt mondta: 

— Takaros pénz, a feleségem hordta a czipöjében, mikor az eskü-
vőre mentünk. (Ősrégi szokás ez a tanyai vagyonos lányoknál.) Az 
imént összepereltem vele s a boldog élet bizonyságául dühében kidobta 
az udvarra. Gondoltam : jó lesz a Ferikének, hadd játszék volo. 

A talléros szalagot megfelelő hízelgéssel akasztotta a gyermek 
nyakába : mialatt érdes tenyere a szép Kajtárné rózsás arczára tévedt. 

— Elég volt, gazduram. Sikojtott a menyecske elhalványulva. 
Azt akarja, hogy az őrletők előtt csúffá tegyem? 

Könyezvo futott be az urához. A megsértett hitvesi hűség igaz 
felháborodásával keseregte el a sérelmét. 

— Történjék bármi: tovább ezt nem tűröm. Megszégyenít, magá-
hoz akar lerántani a sárba. Most már kelj a védelmemre. Eredj utána, 
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dobcl a lábaihoz a tartozásunkat, aztán igérje meg, hogy nem lépi át 
többé a küszöbünket, különben felmondjuk a szolgálatot. 

Ferinek torkán akadt a szó. Csak a hallgatás, a beleegyező enge-
delmesség látszata mérsékelheti némileg a felesége fölháborodását. Eddig 
rcstolte bevallani, hogy az árendára összekuporgatott pénznek oly 
könnyelműen a nyakára hágott. Most vallja be, e keserít perczben? 

Kijött a malom elébe s a domb alján levő mesgyén járt fól-alá 
lohorgasztott fővel. A mint beleunt a sétálásba, úgy látszott, hogy a 
tavaszi pompában viruló táj nézésébe van elmerülve. Mit bámulhat 
rajta? Talán a kövér vetést, a melyben bátran elbújhat a für j ; a déli-
bábbal kaczérkodó tanyákat, az egyenletes fasorok változó szinét: azt 
a derült, verőfényes világot, a melyben minden él, örül és mosolyog. 

Nem törődik ő semmivel, csak a maga bajával. Hol szerzi meg azt az 
elprédált rettenetes összeget? Nincs vagyonos ismerőse, jóbarátja. El-
menjen könyörögni ismeretlenhez, vagy éppen Cserje Bálinthoz, azt 
mondja neki: elhagyom a szolgálatot, engedjen békével távoznom, az 
árendát lefizetem később, vagy napszámban ledolgozom? Inkább nyíl-
jék meg alatta a föld. 

Pedig az a híres tornáczos tanya, a mely az egész környéket 
uralja, még lombtalan jegenyéivel mintha hívogatná. Egy sereg út vezet 
hozzá, sima, járt valamennyi! Elfordítja a fejét. Őszinte volt mindig: 
nem természete a képmutatás. Bevallja bűnét a feleségének. Mindjárt 
megkönnyebbül, a szemrehányást béketűréssel fogadja tőle . . . 

Robogó kocsi érte be a malom közelében. El volt mélyedve. Ha 
a kocsis harsány figyelmeztetésére hirtelen félre nem ugrik, a lovak 
alá kerül. 

A párnás ülésen Cserje Bálintné terpeszkedett. Szokása szerint 
pötykén ki volt öltözködve; suhogó selyem a ruhája. A prépost sem 
visel különb aranylánczot, egész sereg gyűrű csillog az ujjain. 

— Állj meg! — kiáltott a kocsisra. Es fölpattant a helyéből. 
Ivajtár Feri olyan kellemetlen módra billentette meg a kalapját; 

zavarodás nélkül tűrte a hiúságában sértett asszony lenéző, átható 
tekintetét. Három éve találkoztak utoljára. Akkor néhány hetes házas 
volt, visszataszító külseje daczára a fiatalság némi üdeségével. Meg-
öregedett a csaknem hajlott korú, fásult lelkű ember oldala mellett. 

— Mikor a cseléd ráér az ögyelgésre, — kiáltott nyers gúnynyal 
— nyavalyája támadt a családi békességnek. Mondják, bizonyítják, 
hogy rátartó, szenteskedö feleséged elszerette az uramat. Bőszüld meg : 
szeress el engem ! Kinézhetsz belőlem ekkora hitvesi hűséget. 

— A Cserje Bálintné az maradt, a ki leány korában volt. A pletyka 
terjesztője, jó hír megrablója. 

Palotás , Homokfelhők. 11 



Tépett vitorlák. 

— Kell-e több torma az orrod alá! Egy hónap óta nálatok lakik 
az uram: vendég a saját tanyáján. Megcsináltatja a szélmalmot a saját 
zsebére, fogdossa az őrletüket a Kajtárék hasznára. Avval dicsekszik, 
hogy egész esztendőre előre kiegyenlítettétek az árendát. Hiába no: 
még a tanyákon is drágán szokták megfizetni a szép asszony jószavát, 
mosolyát. A z egész kapitányság tele van a hírével! 

Fölnevetett s nem várva be a szavaihoz bizonyára méltó tromfot, 
elhajtatott. Porfelleg kél és száll a tova iramodó jármű nyomában. 

Csakhogy a szenvedélyes asszony még sem akart így elválni. 
Egy dülö távolra lelépett a kocsiról. A Feri elé sietett, elkapta a jobb-
ját, hévvel megrázta. 

— Ne tarts haragot, a miért a kocsis előtt így leszóltalak. Ha 
látlak : nem vagyok ura az akaratomnak. Mert hiszen te nekem oly 
nagyot vétettél. 

Hangja lágy, olvadékony. A rajongásig szereti azt a makacs, 
büszke embert. Mindjárt a nyakába omlik. 

Feri a fékvesztett indulat durvaságával lökte el magától a vezeklő 
asszonyt. Ez azonban panaszt panaszra halmoz. 

— Az uram gyűlöl, ki nem állhat, barátságos szóra sem méltat: 
azért futkos a más boldogsága után. Gyűlölöm én is, lenézem, meg-
vetem. Ugy-e, gyönyörű szép élet! Van-e nálam sajnálatra méltóbb 
teremtés a világon? 

Rimánkodhat, könyörületre nem talál. 
— Addig csak megismertem, — pattogott Feri — a míg a fele-

ségem becsületes hírének, nevének békét hagyott. Meghurczolta, oda 
dobta a kapitányság nyelvére. Az ilyen asszony megérdemli, hogy 
megbocstelenítsék, megfojtsák. Cserje Bálintnénak még én leszek a 
hóhéra. . . 

Oldalt fordult s a búzavetésen át elrohant. Nem figyel az önkí-
vülethez közel álló asszony hörgő szitkaira, iszonyú fenyegetéseire. A 
szellő is könyörületes hozzá : ellenkező irányba csapja el az átkot. Nem 
tudja, hogy ért haza. Föl van dühödve, a felesége csitítására som 
csillapul. 

— Visszajön a gazda még! Várom a becsül'otrablót! 
A szegény menyecske halálra ijedt. Báránytermészetü urát még 

ilyen bőszültnek nem látta. 
— Betelt a mérték, a békességes tűrésnek is meg van a határa. 

A feleségével már leszámoltam, most ő reá kerül a sor. 
A vitorlát szabályzó kerékhez ugrott. Éles szekerczéjévol dara-

bokra vagdalta. A míg szélcsend nem áll be : azokat az őrületesen 
csapkodó szárnyakat emberi hatalom meg nem fékezheti. 
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— A becsületes névnél nincs egyebünk, toporzékolt magánkívül. 
Megirigyelték. Holnap elmegyünk innét: nyáron minden bokor szállást 
ad. Hanem előbb hadd jöjjön a gazda, meg kell hálálnom azt az egy 
évi árendát. A hazug, a nyomorult. 

Kajtárné a ház körül futkos, a kezeit tördeli. Ha két láng össze-
csap : iszonyú rá gondolni a következményre. Nem szabad összejönniük, 
legalább ma nem. Az erösebb eltapossa a gyöngébbet. Pillanatra maga 
olé képzeli a találkozást. Vérszomjas boszúval törnek egymásra. Férje, 
mindene, összetört fejjel bukik a pázsitra. Kiszakad a szive a helyéből, 
ezerfelé repked . . . De nem . . . csalódásba ejté a káprázat: Feri sér-
tetlen marad, a hízelgő, boldogságrontó elvette méltó jutalmát. Mene-
külne, de pusztázók fogják körül, viszik a börtönbe: hát akkor mi lesz 
az ő s a kis gyermek sorsa ? . . . 

A szemhatárt övező nyárfák csupasz tetejére lép le mindjárt a 
nap. Cserje Bálint ilyenkor szokott napjában másodszor is ellátogatni. 
Talán útban van már, közeledik. Nincs idő a további tépelödésre. 

Összeszedte és kendőbe kötötte mindazt a sok játékszert, apró-
ságot, a mit Cserje Bálint a vitorlatörés óta a kis Ferkónak hordott. 
Oda tette a szalagon csüngő fényes tallért is. Visszaad mindent. Egy-
úttal figyelmezteti a veszedelemre. Maradjon otthon, kerülje el az urát: 
mindnyájuk nyugalma követeli ezt. 

Erős szívdobogással indult el e nehéz s bizonyos tekintetben kényes 
útra. Ha a gazdából kitör a dacz, makacskodik: szól a feleségének is, 
a szép szavak özönével majd csak meggyőzik. Lekerült az ösvényre, 
éppen az urának nem szabad észrevenni a távozását. Lelke súgja : 

hogy helyesen cselekszik. Pedig a féltő gond, a túlcsigázott aggodalom 
nem mindig jó tanácsadó. 

Cserje Bálint az eresz alatt pöfékelt, azonfelül az udvar alsó 
részén szorgoskodó cselédség dolgára tett kicsinylő, borsos megjegyzést. 
Hanem pofók ábrázata hirtelen kiderült a lihegő, a sietségtől kipirult 
szép menyecske láttára. 

Sóváran nézett rá; nevetséges tetszelgéssel üdvözölte. 
— Az asszony (már t. i. a felesége) a vetéseket szemlélgeti. A 

míg haza jön, kerüljön belül. No vigye el az álmunkat. 
Kajtárné megállt a konyhaajtóban. Röviden, de izgatottan mondta 

el a jövetele okát. A bátor ember szörnyen hálálkodott. Nagy köszö-
nettel tartozik, mert az élet mégis legbecsesebb az emberre nézve. Ö 
nem oka semminek, hanem a felesége; a ki a saját élete párját sem 
átalja gonosz hírbe hozni. Aztán mire való az érzékenykedés. A mit 
egyszer valakinek adott, ahhoz többé nincs jussa. Nem fogad vissza 
semmit, még az ezüst tallért sem. Inkább a kútba dobja. 

11* 
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— így becsüli a feleségét? kérdezte Kajtárné szomrehányólag. 
Ennek a pénzdarabnak a régi öregek szerint is nagy a jelentősége. 
Addig lesz béke a hitestársak között, míg a tallér idegen kézre nem 
vándorol. Ezt tudva, régen vissza kellett volna adnom. Most se késő 
ínég. Habár el is dobta a felesége, vegye vissza, őrizze meg örökre. 

Cserje Bálint mérgesen kapta ki a menyecsko kezéből s a tőidre 
vágta. 

— Mit nekem egy tal lér. . . kell száz vagy ozor: csak ogy sza-
vadba kerül! 

Es széttárt karokkal hajolt a monyoeskéhoz. 
Kajtárné fölháborodva Szökött néhány lépést hátra. A konyhába 

jutott: sötét kelepczébe, vakon, az óvatosság parancsolta megfontolás 
nélkül. Nyárfalevélként reinog. 

— Nem szorultam a pénzére, vagyonára. Tisztelje bonnem az 
asszonyt, a bocsületes vendéget. 

— Mégis olyan büszke, daczos, rátartó! Haragudjék még egy 
kissé. így szebb, igézőbb. 

Széles alakjával elállta a konyhaajtót. Ledobta a tartózkodás 
álarczát : diadalmas gúnynyal beszélt tovább. 

— Csapdába kerültél, te begyes galamb! Most már kár úgy ido-
gonkodnod tőlem, könnyedén mog nem menekülhetsz. Nem hívtalak, 
nem szöktettelek e l : önként jöttél házamba. A szeretődhez . . . No, no 
gyilkolj meg a nézésoddel; rejtsd el karmaidat, ne sobozz velők : hiszen 
szép szemeid úgy is megölték a nyugalmamat. Raboddá tettél. 

Lángoló arczczal közeledett Rajtáméhoz, a kit kétségbeesés kör-
nyékezett. J lová meneküljön, mivel védje magát. Saját erejével, a moly 
gyöngébb a nádszálnál; könyörgéssel, rimánkodással ? A becsülotérzés 
megható esdeklése nem nyer itt meghallgatást. 

Mentő gondolat jött segítségére. Hirtelen föltárta a tisztaszoba 
ajtaját s ogy szökéssel a szobában termett. A kulcsot kétszer megfor-
dította a zárban. 

— Jó helyt vagy galambom — kiáltott utána Cserjo, bántó bizal-
massággal. — Egy ajtó nem ajtó, asztalosnak, lakatosnak is csak 
élni kell. 

Es öklével akkorát csapott a kilincs fogantyújára, hogy két 
darabba esvo hullott a küszübro. 

Sokáig dörömbölt, fenyegetőzött. Utoljára könyörgésro fogta a 
dolgot. 

— Nyisd ki az ajtót te, a gyöngyvirágok logszcbbjo ! Magamhoz 
veszlek, hogy te parancsolj itt, én meg a szolga legyek. Addig nyúlj 
a szeroncse után, míg kezelődben van, máskor el nem éred. A kapi-
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tányság első asszonya lesz mellettem, talpig selyemben járatlak, iri-
gyelni fog mindenki. 

Nem kapott feleletet, a mi még inkább föltüzelte. 
— Ne törődjél a feleségemmel. Elkergetem, a mikor akarom. 

Vigye magával a vagyonát, marad még elég, a miben válogathatsz. 
Nem szólsz? Egy hangot is sajnálsz tőlem? Ne kívánd, hogy erőszak-
hoz nyúljak, hogy rád törjem az ajtót. 

— Cserje Bálint, nem szégyenled magad! — hallatszott az ajtó-
ból csúfondárosan. 

Felesége állt ott keresztbe font karokkal. Néhány perez óta hall-
gatózik csöndben, visszafojtott lélegzettel. A meddig lehotett, megfé-
kezte lázongó indulatát: nem lesz tovább szemtanúja az ilyen elvete-
mültségnek. 

Iszonyú helyzet ez ! A kit szeret, kiért lelke egész hevével, örök 
lánggal eped: eltaszítja magától, megfojtással fenyegeti; a kihez pedig 
az eskü köti: lealacsonyítja; durva kézzel széttép minden köteléket s 
gyűlölt ellenfele előtt így meggyalázza. 

Az elszállt türelemnek vad boszú helyezkedett a nyomába. Félre 
a kímélettel. 

— Takarodjál innét! — förmedt rá Cserje meglepetve. 
— Egy födél alatt lakunk még, noha az imént mondottad, hogy 

itt nem lesz tovább maradásom. Térj eszedre. A mit most cselekszol, 
az nem méltó a tekintélyes gazdához, a becsületes emberhez. 

— Oktasd a famíliádat, ne engem ! 
— A cselédek itt fülelnek. Csúfságot szórnak a fejünkre. Erre 

csakugyan nincs szükségünk. « 
Cserjéné csodálatos higgadtságot mutat. A szobaajtóhoz lép, de 

tekintete a földre szegezve marad. Egy kerek, fényes tárgyat pillant 
meg a földön, szinte beleszédül a nézésébe, hozzá hajlik s a bemocs-
kolt szalagocskájánál fogva hirtelen fölemeli. 

Keze reszket, a mint megtapogatja, szemei megvizesednok, a míg 
nézegeti. Övé ez az ezüst tallér: ráismer a rajta levő szárnyas angyal-
kákról, a szalagról, a melylyel a haját lányságának utolsó napján át-
kötötte. Gondosan elrejtve tartotta, őrizte édes anyja iránti kegyeletből, 
szokásból, a hagyományokhoz kötött babona kiirthatlan félelmével : 
mégis a szemétbe jutott. 

— Eldobtak, mint a rongyot, én kicsi jószágom ! zokogta fájda-
lommal. Ezt érdemeltem türö jóságomért! Eldobnak, mint téged : csak-
hogy engem nem talál meg, nem emel föl senki. 

Összecsókolgatta, szalagját kisimította. A keblén talált neki jó helyet. 
Megtörülte a szemeit, míg alakja szokott kevély tartását visszanyerte. 
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— Hogy korült ez a drága emlék ide ? — kérdezte megrázó 
sikojjal. 

Cserje Bálint kaján arezán káröröm czikázott át. 
— A Kajtárné kis fia játszogat vole régen. Az anyja visszahozta: 

nem kell a kis lurkónak. Hát én mit csináljak vele ? 
Nevetve fordult az ajtó felé. 
— Hallod-e, szép menyecske: mi ilyen könnyedén bánunk a 

pénzzel. 
Cserje Bálintné villámgyorsan körültekintett. A konyha patkaszoríi 

tányérosán, szokott helyén pihent a vastag tölgyfa-sulyok, a melylyol 
a ruliamángorlást szokták végozni. Egy pillanat alatt két kézre kapta 
és érdes lapjával teljes erővel az ura fejére sújtott. Az a testes alak 
tompa zuhanással élettelenül esett a lábaihoz. 

Kitámolygott az eresz alá. Kajtár Feri éppen ekkor ugrott be az 
utczaajtón, fölemelt ököllel rohant a tornáczra. 

— Látták, hogy idejött a feleségem! — hörgött magánkívül. Hol 
van : állítsátok elém, hagy tapossam ki a lelkét! 

Cserjéné összetette a kezeit. 
— A feleséged áldott, derék asszony. Bátran a karjaidba zár. 

hatod. 
Megindult lassan, szomorúan a kapu felé. Feri nem dühöngött 

már, ez a néhány szó józanító erővel hat rá. 
— Hová megy ? — kérdezto zavarodottsággal s olyan arczkifo-

jezéssel, a mely elárulja, hogy a magyarázó felelet özönével volna csak 
megelégedve. 

A bűnös asszony föllobbanó daczczal csak ennyit mondott: 
— Hová ? A pusztai kapitány elébe . . . 








