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I. 

"Vágom Ferkének, a héjjasfalvi 
^ fiatal földes úrnak, egy őszi 
vadászat alkalmával csúzos nya-
valya zsiborodott meg a lábában. 

Az ősz kései volt már ekkor. 
És az a nagy nádas érmente, 
melynek a tiszai áradásokból <raz-

%J > o 
dagon volt vize, most hemzsegett 
a délvidékre vándoroló vízima-
darak táborozó rajaitól. A gyön-
gébb tollú madár már mind el-
húzódott. A vándor tábornak utó-
hadaként csak a búgó szavú, 
recsegősen gágogó sötét vadlibák 
özönlöttek még komoly csapatok-
ban, Lithvánia vizei felől, hol a 
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rejtett víziligetekben árván hagy-
ták oda tollal bélelt puha fész-
keiket. 

Nehéz, csontos szárnyával a 
vadlúdnak hajnalonként, mikor 
virradott a pirosszinü napfelderű-
lés, már törnie kellett a gazos 
vízen a jeget, mely bepillézte a 
lóvíz tükörét. 

Zágoni Ferke ilyen vadászat 
alkalmával hűlt meg. Es ezóta 
sajgatta a csúz a lábát. 

Rittersporn dákónak liivták a 
járásorvost. 0 nagy specziálista 
volt az orvosi tudományokban, 
de különösen utolérhetetlen a (a-
rokkjátszásban. A pagátnak ezen 
nomes fogdosása közben javallott a 
Zágoni Ferkének a Sóstófürdőt. A 
tölgyfaerdőnek közepette levő hí-
res sziksóstót, melynek partján 
az egykori deszkabódék helyett 
már egész villatelep és márvány-
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ból kirakott kádas fürdőház 
épült. 

Az öreg Zágoiii Ferencz, aki 
fiatalabb korában esküdt, majd 
szolgabíró is volt a tekintetes 
vármegyénél és ki ép a nagy 
karosszékben szundikált a gyön-
gyökkel kiliimezett s névnapi 
ajándékul kapott hálósapkájában, 
í'elneszelt erre. És mosolyogva 
emlékezett ezen híres fürdő ama 
régi állapotáról, amikor még csak 
deszkából volt a fürdőház. És Ká-
szonyi Bili, az a jeles uri asz-
szony, akinek olyan hófehér és 
hamvas rózsás bőre volt, a kerek-
álla hegyén meg az iczipiczi fe-
kete lencse, 0 is itt fürdőzött 
ekkor, az öreg Kászonyi urnák 
felesége. Tekintetes Zágoni es-
küdt uram pedig uszály hordozója 
volt a szép menyecskének és 
mogcselekodte azt a pajkos tréfát 
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is, liogy a fürdő szolgái meg-
vesztegetvén, felmászott a fürdő-
ház deszkapadlására és a liasi-
tékon át, mert hasitéka bőven 
volt a deszkapadlásnak, onnét, 
lesett le a fürdőző szép asszonyra. 

Ez régi dolog volt. Es a szép 
Kászonyi Biri is azóta már rán-
ezos öreg asszony, akinek az 
állahegyén kinőtt fekete lencsécs-
kében már senki emberfia nem 
talál bájt és igézetet, mint egy-
kor a vármegyéknek egész 
fiatalsága, akik a székvárosi me-
gyebálok alkalmával egymás sar-
kantyúját taposták Biri asszony-
nak egy tánczáért, egy fordulá-
sáért. 

Rittersporn Jákó, a járásorvos, 
mondá a fiatal uraságnak: 

— Már ezt pedig Ferencz 
tovább nem halogathatod, ha eny-
hült az idő, neked okvetlen el 
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kell menned a sziksós fürdőbe, 
a Sóslóra. 

— Míg az aratást meg nem 
kezdik, véleményezte az öreg 
Zágoni és kedvenoz agarának 
megtépázta a fülét. A kényes 
fehér agár pedig, amely a fiatal 
Zágoni Ferkét is szokta kisérgetni, 
most nyafogott, fojtott orrhangon 
szűkölt. Derék fehér kutya volt. 
A kék selyem szalagot a kántor 
kisasszony kötötte volt a nya-
kába. Azonban valószínű, hogy 
nem az öreg uraságnak a ked-
véért. 

A fiatal Zágoni Ferke olyan" 
volt, mint a dzsentri fiatal urak 
szoktak lenni. Angolos kis oldal 
szakállt viselt, A bajusza hetykén 
volt sodorintva, mint a huszártisz-
tek bajusza. Különben tartalékban 
Zágoni Ferke is huszártiszt volt. 
Hadnagy a kékmentés Vilmos-
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huszároknál. Általában az ilyen 
fiatal embereket csinos fiatal em-
bereknek szokták nevezni. Gesz-
tenyeszínű volt a haja, de kékek 
a szemei. Többen ezt nevelőint ézet-
beli leányok oly szép kék szemnek 
találták, hogy haregényí olvastak, 
persze lopva és a kerti lúgosban, 
ha a regényben kékszemű hősről 
volt szó, akkor mindig Zágoni 
Ferkére gondoltak, aki városi 
szabónál csináltatta rendesen sza-
bott ruháit és már diák korá-
ban az elegáns fiúk közül való 
volt. ' 

Másként piros, egészséges és 
megnyerő volt a Zágoni Ferke 
arcza. Valami vonás volt abban, 
mely miatt mindenki vonzódott 
ehhez a vállas fiúhoz, aki még 
felnőtt korában js őrizett meg 
sok adagot a gyermekévek naiv 
hiszékenységéből, gyermekes öt-
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létéiből és abból a kedves félszeg-
ségből, mely egyeseknél még a 
nagyobb korban is nyilvánul az 
arczának kipimlásában, olykor 
való merev, kemény meghajlás-
bán, bizonyos fokú érdekes, de 
ritkábban nyilvánuló darabosság-
ban, mely a falun, a parlagon 
ragad a fiatal emberekre, mint a 
fákon madarászó gyereknek ru-
hájába a tövis, szőrös levél 
vagy a mászó bogár. 

Az öreg Zágoni uraság a régi 
Magyarország kérges neveltje volt 
még; Azon időben ringatott böl-
csőből, mikor még a parasztnak 
járandósága volt az uriszék által 
itélt pálczázás büntetés. Ezen em-
berek kemény nevelésűek voltak 
akkor még. De a durva kéreg 
alatt került nemes sziv is. Ősök 
századéves nyomdokain haladtak 
ugyan. Midőn azonban virradóit 
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a szabadság madárdalos hajnala, 
felfogták szívükkel ezen első suga-
rakat is. Lemondottak kiváltsá-
gaikról s robotos parasztjaikat 
vérükké, jogaiknak részeseivé fo-
gadták. Ezek ilyen emberek vol-
tak. Kik csizmábíni járván sem 
tapodták le a mezőn a virágokat. 
Kevés igényükkel, magyaros uri 
egyszerűségükkel híven megőriz-
ték az ősöktől örökölt barázdá-
kat és a jegenyefás fehér házaikat 
a fehérre vagy zöldre festett zsalus, 
régimódi kicsiny ablakokkal. 
Melyek alatt járván, ha nyitva 
vannak az ablak táblák, ma is 
lehet bazsalyikomos illatát érezni 
a rég múlt nyájas időknek. Ezt 
az egyszerű, természetes illatot, 
mely ugyan már nem elég erős 
hatni a századvégi pettyhüdt nők 
idegeire, akik ma ebben is az 
érzékbomlasztót, a fejet kábító 
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erős illatú szereket kedvelik. 
Azoknak a tiszta arczú régi magvar 
nőknek azonban megfelelő kedves 
volt a rezeda is, a bazsalyikom 
is és a rozmaring . . . 

Ezeknek gyönge illatát ma is 
lehet érezni a fehérre kimeszelt 
öreg uriházakban. 

A fiatal Zágoni Ferke már a 
gazdászati iskolában kioktatott 

iakadémikus gazda volt. Az újítá-
soknak és a czukorrépának lelkes 
híve. Angol nyereghez, gombos 
lakkczipőkhöz volt szokva. Es 
mint szívvel-lélekkel agráriusnak 
piros szegfű volt a kedves virága. 

Ez már a jelen Magyarország. 
Rágalmaz, aki azonban merné 
állítani, hogy rosszak ezek az 
emberek. Hiba ugyan van bennük. 
Re ők ez átmeneti kornak az ál-
dozatai. Czimerükre büszkék még, 
he hajlandók negédesen adni a 
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doni ok rátát is. Mert ők komoly 
hittel hiszik, hogy demokraták 
és hívei a teljes egyenlőségnek, 
holott, anélkül hogy tudnák ezt 
nyilván, vérük sokszor lázong 
egy-egy parola ellen. 

— Hajh a vér, a vér, szokta 
mondani az ócskái kastélyban a 
vén kisasszony — a kastély egy 
zsindelyes roskadozó öreg uriház, 
hajh a vér, a vér, szokta mon-
dani ez a vén száz macskás 
kisasszony, aki még ma sem tudja 
feledni, amikor már kaptás vén 
lovakon jár és olyan rozoga hin-
tóban, melyre a faluvégi kis 
zsidóbérlő sem ülne reá, hogy 
volt neki egy szép nagyanyja, 
aki palotahölgy volt, csillagke-
resztet is kapott és több izben 
részesült a magas szerencsében, 
hogy a császár is megszólította 
és udvari bálok alkalmával, volt 
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reá eset, hogy a bájos minéte-
tánczban még főherczegek is tán-
ozoltak vele. 

Ezek a dzsentri fiatal emberek 
nem mondhatók rosszaknak. Talán 
könyelműség, hiúság kissé több 
van a szivükben, mint kellene ? 
De emellett meleg a szivük. Egy 
lehet a kelletén túl is hamarabb 
melegedő. Hirtelen hevülnek ők. 
Ez baj. Mert az ily érzelem és 
érzelgősség nem fér össze a kitar-
tással. Ma pedig Magyarországon 
csak oly embereknek adatik a 
boldogúlás titka, akik kitartóak. 
Kitartóak a munkában, kitartóak 
az elvekben. 

Van-e a mi fiatalságunkban 
kitartás? Vannak-e meghatározott 
elvei? Nem-e hasonlóak minden 
fúvó szellőcskétől megingatott 
nádhoz ? Ezen a fiatal Zágoni 
Ferke is sokat elgondolkozott. 
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Szokása volt néha elgondolkozni. 
Mert ha szívében a kívánatosnál 
felette több volt is talán a léha-
ság, de voltak olyan napjai, amidőn 
komolyan is szokott gondolkozni. 
Ilyenkor nagy eszméket forgatott 
és koholt. Képzelte magát, mint 
reformátort, mint újítót, ki élére 
áll vármegyéje fiatalságának és 
lelket és aczélerőt önt ebbe a 
züllésnek indult testbe, mely szeret 
hivalkodni.' Ez a tiszta arczú 
dzsentri, melynek kicsinyes gyön-
géit is már fekete vétkeknek rá-
galmazza az irigység, mely ez 
urfiaknak, ez osztálynak képes 
hazug módon letagadni még régi 
erényeit is. Szemet hunyván erő-
szakos módon azok előtt a tagad-
hatatlan hazafias érdemeik előtt, 
melyekkel ez ország fenntartá-
sához oly erős oszlopokként ál-
lottak régi viharos idők óta ezen 
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pusztulásnak indult törzsgyöke-
res magyar osztály tagjai. 

Ezen komoly gondolatai azon-
ban, mint a hajnali harmat az első 
napsugárra, oly hamar eloszlattak 
és a fiatal Zágoni Ferke is ma-
radt a régi léha, kedves, jószívű, 
könyelmű ficzkó, mint a széles 
országban sok száz és száz paj-
tásai, akiknek koronás monog-
ramul van hímezve finom vékony 
selyem öltésekkel a zsebkendő-
jük sarkába. Mert általánosan ara-
nyosoknak szokták mondani ezen 
kellemes, könyelmű, igen sokat-
sokat búsongós, elégedetlen, ma jd . 
duhaj urfiaknak a bölcsőit, akik 
virágos ösvényeken dalolva jár -
ván, majdnem észrevétlenül halad-
nak pusztulásuk felé. 

Ez mint egy polip . . . 
Gombost ű vékony csápot akasz-

tott elébb a dzsentrinek elpuhult 
2 
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testébe, mely kellő ellentálló erőt 
annak idején elég könyelmű volt 
ki nem fejteni. Ma affiolip már 
hatalmas erős. A gombostű vékony 
csáp megvastagodott már, mint 
az atlétának a karja. Sőt még 
számos más csáp is fejlődött ki 
belőle, melynek megannyi gyomra 
van. Mely kocsonyás test telhe-
tetlen a vérnek, a vagyonnak, a 
hatalomnak, az erőnek a szomj a-
zásában. És mely kíméletlenül meg 
fogja ölni ezt a beteg testet, mely 
a mámorban keresi a kábulást, a 
feledést. Önmagát kínálván aztán 
a leselkedő polipnak áldozatul fel 
ezen önkívületi állapotában . . . 

Rittersporn megint elfogta a 
fiatal Zágoni pagátját. A harmadik 
játékos a kántor volt. A Ritter-
spornok rendesen elszokták fogni 
a Zágoniaknak a pagátját, mert 
egy Rittersporn ritkán felületes 



A magyar föld urai. 19 

a játékban. És szivarjáról a ha-
mut levervén, ismétlé a járás 
orvos : 

— Igen ! A Sóstóra kell men-
ned, mert másként Ferikém meg-
öröködik a csúzod. És a beszédes 
Rittersporn, a llitterspornok több-
nyire beszédesek és önhittség is 
van bennük elég, elkezdé magya-
rázni orvosi kifejezésekkel fűsze-
rezve a diagnózist, hogy volta-
képpen mi is az a csúz ? Vol-
taképpen miként is fejlődik a 
köszvény, melynek a gyökerét 
időkváltozásakor az öregebb Zá-
goni amúgy huszárosán szokta 
fáj dal mában megátkozni. 

Es a hófehér agár pedig, 
amelynek a kántor kisasszony 
kötütte a legszebb kék selyem 
szalagját a nyakába, hosszú finom 
fejét odatette a Ferke lábára és 
okos, fekete szemével onnét 
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figyelte a sárgult képű, erősen 
keleti arczvonású járásorvost,aki-
nek az agárkutya nem volt valami 
nagy barátja. Mert az udvarház 
kapujában gyakorta voltak nekik 
összecsapásaik, melyeknél a ked-
venc z Hattyú agárnak a bozontos 
bundás juhászkutyák voltak a 
segitő és támadó czimborái a 
sárgult képű Rittersporn doktor 
ellenében. 
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II. 

T iza, ez volt a kántorkisasz-
' szonynálc a neve. 
Igazság szerint ugyan Erzsé-

betnek keresztelte boldogult ke-
resztapja, a n agy tiszteletű ur. Mert 
a kántorral, aki rektortanító is 
volt, még a kollégiumból társak, 
barátpk voltak ők. És mivel Zsó-
táros Benjámin, ez volt a boldogult 
béjjasfalvi tiszteletesnek a neve, 
első diák, külföldi iskolákat is 
járt szeniori rangú teologus volt, 
kapott elég liamar eklézsiát. Nagy 
Dániel pedig, ez volt az Erzsébet 
leányzónak az apja, O megmaradt 
tiszteletesnek. Egyrészt a tanú-
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lásbau sem volt soha olyan első, 
mint a nagy tiszteletű Benjámin 
ur, de mikor szegénysége miatt 
ezt a rektori állást elfoglalta, 
még reménykedett mindig, hogy 
tanulmányait befejezheti és eldé-
zsiához juthat még. Ámde közbe 
jött a szerelme, majd a házas-
sága. Valami özvegy papnénak 
vette el karcsú, feliéi árczú 
leányát. És megmaradt örök 
időkig falusi kántornak. 

Liza volt a legnagyobb leány-
gyermekük. A Zágoniék úri há-
zában nevezték el Lizusnak a 
barna szemű kedves, gyermeket. 
A német nevelő kisasszony ke-
resztelte el legelőbb Eliznek, ab-
ból rövidítették aztán a többiek a 
Lizát, a szép Liza nevezést. 

Mert az udvarházban is volt 
egy leányka. Gyönge volt és szőke, 
mint az anyja. Ezzel együtt el 
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is halt már. A leányka már serdűlt 
korában. Mint testvérét, csak ugy 
szerette a szőke Zágoni leárn a 
barna kántor Lizát, akivel a Ma-
demoiselletől együtt tanulta a 
német ejtegetést, meg hogy fran-
cziául miként mondja a kisasszony 
a frakkos úrfinak : 

— Bon zsúr Muszjé! . . . 
Es bárha a községben még 

más részbirtokosok is voltak, 
akiknek szinte voltak leányai, 
barátnéja a Zágoni Emilinek mégis 
csak a kántor Liza volt. 

Es mikor korai liervadással 
meghalt Emili, Lizánál nem is 
siratta senki jobban. Kis barát-
néja után hordozta is hosszú időig 
az egyszerű fekete ruhát. 

Kántor Liza barna leány volt. 
Fehér nyakán fekete bársony sza-
lag volt körülkötve és azon arany-
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medalionban egy szőke leánynak 
a képe. Névnapi emlék volt ez 
tőle, ő tőle . . . 

Magas, szabályos hófehér volt 
a Liza homloka. És mivel selyem-
lágy barna haját felfésűive hordta, 
ez ennek a fiatal, kedves ' üde-
arcznak komoly, határozott jelle-
get kölcsönzött, A szemei is na-
gyok, olajbarnák voltak, a héj-
jasfalvi segédjegyző, fiatal tanítok; 
meg a büszke, hetyke Fúthy 
Pista, az egyik falubeli földes 
úrnak napot lopó, kiérdemesült 
jogász fia, mind úgy találták, 
hogy ezeknél a barna szemok-
nél ritkán lehet találni szebb sze-
meket. Bűvös erő rejlett ezekben 
a szép ábrándos szemekben. Kissé 
fitos volt az orra, üde, eleven 
és telt a piczi piros ajka, meg 
rózsásgödröcske is volt a nyári 
naptól aranyozott arczon. Ez a 
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fitos orr, ez a kaczagó két rózsás 
gödröcske, de meg az a piros, 
durczásan egybeszoritott kis aj-
kacska is, valami érdekes, külön-
leges ingerrel növelték a fiatal 
leány tejnek megkapó bájossá-
gát. 

Fehér ruhában volt barna 
Liza. Még a kontyához is reá ért 
tűzni fehér kerti labdarózsát, mely 
a lcgpongyolább virág, mégis 
olyan, mint a pongyola-ruhában 
lustálkodó szép fiatal menyecske, 
ki még mindig várja, várja, öle-
lésre visszavárja a férjét, hogy 
befordul még a féléötét szőnye-
ges szobába, mielőtt komolyan 
elindulna a hivatalos dolgában. 
A fehér labdarozsa is ilyen pon-
gyola szép virág. 

Barna Liza árnyékos fa alatt 
a virágos kié kertben ült. Az 
arcza ki volt pirulva. A szeme 
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a felindulástól ragyogott. Ajkát 
durezásan összeszorította. A lá-
bacskáinál a selymes füvön piros 
kötésű könyv hevert, lecsúszott 
a virágok közé a leányka öléből. 
Papirt tépett darabokra ingerül-
ten a barna Liza. A papiros lap 
aranykoronás, betüjelés levél volt. 
Erős violaszag illatozofi róla. Ezen 
levelet Fótliy Pista írta, aki 
Zágoni Ferivel volt egy idős. A 
Pista léhaságból szerelmes leve-
leket irogatott kántor Lizának. 
De feleletet azokra még egyetlen 
egyszer sem nyert. Pedig Fóthy 
Pista nem volt csúnya fiú, sőt eb-
ben a hetyke, kihívó fellépésében 
volt valami, amely egyes asszony -
népnek még tetszett is. Mint 
ahogy beszélték, hogy a makháti 
özvegy bárón*' is szívesen tán-
ezolgatott vele Debreczenben, a 

•lófuttatás után, az Arany-Bikában 
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rögtönzött dzsentri mulatságon. 
Hol több vármegye fiatalsága mu-
latozott reggelig a Magyariak tü-
zes czigányzenéje mellett. 

Igaz ugyan, hogy a makháti 
báróné már nem volt mai kötésű 
menyecske. Igaz ugyan, hogy 
köznyelven forgó számos erős ka-
landjai miatt a férjével is össze-
hasonolva élt. Ámde azért mégis 
ésak született báróné volt ez a 
tejtestü és hamis tekintetű asszony 
ós bizony Fóthy Pistának, ki a 
szerencséjét irigyelte akkor, volt a 
dzsentri fiatalság között nem egy. 

Elbizakodott volt nagyon ez 
a legény. És a kis barna Liza, 
bármiként is legyeskedett a hiú 
fiú körülte, nem méltatta figye-
lemre. A küldött levelét most is 
esszetépte ingerültségében, melyet 
a Pista úrfi épp a piros fedelű 
könyvben juttatott hozzá. 
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Ez a Fóthy család is régi 
származású volt itt. A Pistának 
az apja még gazdag vagyonos 
úr volt. A magas politikához 
ugyan nem sokat értett. Hanem a 
vármegye urai s a híres kálvi-
nista miniszter jó barátja, a 
„generális", belovalták a politi-
zálásba. Megválasztatták képvi-
selőnek. Az ilyen gazdag embe-
rt dere mindig van szükség a párt-
ban. És addig politizált az öreg 
Fóthy Balázs, mígnem azon vette 
észre, hogy lábai alatt megingott 
az ősi földtalaj. Visszavonult ek-
kor. Későn tért észhez. Mert vagyo-
nát csekély roncsokon kivül fel-
emésztette a sok választás, a 
kártyás léha klubbólet, ahol a 
kegyelmes urakkal parolázott az 
öreg, miközben az intézők otthon 
tették s vették ellenőrzés nélkül 
a vagyont s a hasznot a maguk 
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javára félre, úgy hogy végül el 
kellett, adni a vagyont. Csak a 
háza maradt a hatalmas fás kert-
tel. És most az uj földes úrtól, 
aki valamikor ispánja is volt a 
„képviselő urnák", úgy bérelte 
tulajdon birtokának egy részletét. 
Azon gazdálkodott, abból élős-
ködtek. Fia is abban hagyta jogi 
tanulmányait, vad ász ássál, mula-
tóssal, léha udvarlásokkal fecsé-
relte drága idejét. 11a részeg 
volt, emlegette, hogy a miniszter 
megígérte a papájának, hogy majd 
valami zsiros dolognélküli állásba 
bejuttatja. Mert hála légyen a 
minisztereknek ilyen czimről fizet-
teti, de munkanélküli állások 
vannak még a szép Magyaror-
szágban. Máskor ismét meg házas-
ságok kötésére spekulált a szív-
nélküli ficzkó, aki igazi házassag-
vadász hirében állott már az esész 
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vármegyében. Ezen czéijának, 
hogy fényesebb sikereit érhesse, 
tudván, hogy ranggal, ezímmel 
meglehet kábítani sok gazdag 
hiút, a kamarási méltóságért is 
folyamodott. És lovagló pálczájá-
val a levegőt csapkodván, önhitt 
mosolylyal már többször kife-
jezte társai előtt azon reményt: 

— Az írásaim már rendben 
vannak, lfa fel-küldőm és apám 
uram is utána já r a miniszter 
barátjánál egy kicsit, akkor nem 
késhetik soká az az aranykulcs 
s majd tudom én akkor, hogy 
melyik ajtón, melyik leányos 
házban kopogtassak . . . 

Mert oly hiú, kapaszkodó volt 
ez a fiatal ember, a komoly tanul-
mányokat azonban szívből utálta, 
hogy nem lehet csodálni, ha ily 
férfiatlan módon törekedettelőbbre, 
élete utján. 
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O azért kántor Lizának is 
csak egy epizód szerepet szánt 
az életében. 0 reá nézve min-
den esetre kellemes és élvezetes 
lett volna ez a játék. Azért is 
settenkedett oly gyakorta a leány 
körül, aki azonban idáig hide-
gen, tartózkodólag bánt vele. Hogy 
Pista úrfi magában már sokszor 
boszankodott ez ellen a kis 
„falusi liba" ellen, aki nem akarta 
megérteni sehogysem őt, a hódító 
Fótliy Pistát, aki maholnap ka-
marás lesz s akivel még a mak-
háti báróné is örömest tánczolta 
a második négyest . . . 

A kis Lizának ott a lombos 
la alatti padon még a köny is 
kiperdült a szeméből. És resz-
ketett a liangja, mikor piczi piros 
ajkát esucsorítva sóhajtotta : 

— Az a szemtelen . . . Még 
ö 

nem utalta írni, hogy várni fog 
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reám a szőlőskert i kapunál . . . I 
A szemtelen . . . No várhatsz ! • 
csak várjál . . . 

Arcza most lángba borult, I 
mint a kalászok között lengetett 1 
pipacs virág, mondhatni, hogy ez j 
az eleven fiatal arcz ilyen piros 3 
lett. Olyan hirtelen jött ez a gon- 1 
dolata. Gondolt valakire. Egy I 

ev i 
szőke, kékszemű fiatal emberre. 1 
És olyan hamisnak találta ezt a 1 
gondolatot, hogy belepirult. A j 
Ferkére gondolt. Azt gondolta a I 
kopogós szívű kis leány . . . 1 
Nem ! Nem ! Csak azért sem akart J j 
reá gondolni, hogy bezzeg, ha I 
ez a szőke úrfi írta volna ezt a | 
levelet, akkor talán más lett volna I 
a válasz. 

Fejét mellére hajtotta. Le- | 
csukódott a szeme. Olyan édes 1 
érzelmek bizseregtették a szívét.. . 1 
Érezte a kis kántor Liza, hogy j 
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akkor biztosan más lett volna 
a válasz. 

Olyan bús arczot vágott ekkor, 
olyan bús s komoly arczot. Só-
hajtott. Hisz nyilván volt előtte. 
Neki szegény kántor leánynak 
kábaság volt gondolni a gazdag 
nemes Zágoni Ferkére. Igaz, hogy 
szíves, nyájas, előzékeny s barát-
ságos volt a liatal ember hozzá. 
De aztán, hiszen az volt min-
denkihez . . . És a kis Liza i W 

, o«; 

érezte, mintha a kertben e percz-
ben minden virágnak megfakult 
volna a pompás színe, eloszlott 
volna az illata, mikor Ő róla ál-
madozván, egy kellemetlen nye-
kergős faliang reá szólott : 

— A lázszolgája Erzsébet kis-
asszony ! Felfelé fésült kender-
hajú, vékony nyakú, hegyes orrú, 
savó szemű fiatal férfi ember 
hajlongott esetlenül előtte. Nagy 
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lábain sárga czipők voltak. De 
fekete volt a nadrága és gondo-
san kefélt, de alaktalan esászár-
kabátban feszengett a nyurga úr, 
akinek még reáadásúl zöld volt 
a kalapja és vöröses a nyakken-
dője. A segéd-nótárius volt ezen 
nyájas fiatal. Elég különös hang-
zású neve volt neki. Sapka Boni-
fác-z na k hívták. A rossz nyelvek 
szerint valami sekrestyés volt az 
apja. Iparkodó és alázatos fiatal 
embernek ösmerte mindenki. Barna 
Lizának nagy tisztelője volt és 
azóta különösen fennhordta a 
szögfürt ü segédjegyző ur a fejét, 
mióta a szolgabíró által meglett 
biztatva, hogy számíthat a ho-
mokvári körjegyzőségre, amely-
nek határában ízletes krumpli is 
terem. Ezen idő óta még sűrűb-
ben forgolódott a rektor úr há-
zánál és nemegy elejtett szavaival 
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sejtetni engedte, hogy 0 neki, 
már majd mint Sapka Bonifácz 
homokvári körjegyző úrnak nin-
csen szándéka sokáig asszony 
nélkül hagyni a zsindelyes és 
utczára három ablakos jegyzői 
lakást, amelynek még kővel ki-
rakott pinczéje is van. 

Nom mondhatni, hogy barna 
Liza valamely különös örömmel fo-
gadta volna a nyájas és szegletes 
fiatalt. Ki az időről, a termesről, 
a jegyző né újmódi süteményéről, 
a passzus írásról, az irodai kel-
lemetlenségekről nyekegett össze 
sok tücsköt bogarat, miközben Liza 
szórakozottan hallgatott. Ide-
gesen tépdeste egy rózsácská-
nak a leveleit és magában szinte 
borzongva, keserű gúnynyal is-
mételgette ezt a szót: 

. — Jó napot ténsasszony ! Sap-
kánó asszonyság . . . 

3* 
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Az esetlen nyurga pedig csak 
ott nyekergeti előtte. Mígnem 
hintónak a zörgése hallatszott. 
A kert éppen az utczára volt a 
deszka kerítéssel. A hintó ott 
robogott el mellette. A hintón a 
fiatal Zágoni ült, kalapját meg-
emelintette és mint régi jó gyer-
mekkori pajtásnak oly bizalma-
san, oly nyíltan kiáltotta be 
barna Lizához, akivel a kis hú-
gával együtt oly sokat játsza-
doztak : 

— Lizus ! délután itthon lesz-
tek V Eljövök hozzátok búcsúzni V 
Megyek ezen a héten fürdőbe. 

A hintó már régen elrobogott, 
de barna Lizus még sokáig és 

o o 
hosszan nézett elborult szemmel 
utána. A nyájas és alázatos se-
gédjegyző bambán bámulta a 
jelenetet. Zöld vadász kalap-
ját zavartan forgatta kezében. 
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Köhécselt. Majd mikor barna Liza 
még ekkor sem látszott jelen-
létéről tudomást venni, megkö-
szörülte torkát és tőle telhetőleg 
nyájasan kérdezte : 

— A tekintetes Zágöni úr 
tehát fürdőbe megy ? Tehát be-
tegnek tetszik neki lenni ? No 
igazán nem is hinné az ember. 
Mondá. Es sok önbizodalommal 
megpederte néhány szál szőr fe-
hérke bajuszát, amint azt a fiatal 
szolgabirótól eltanulta és savó-
színű pislogós szemével szinte 
dicsekedni látszott, hogy lám én 
nem vagyok beteg, hiában va- • 
gyok olyan vézna, lám én mégis 
csak különb legény vagyok, mint 
az a tekintetes Zágoni úr, akinek 
fürdőbe kell menni. 
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III. 

Sóstó kedvencz fürdőhely 
a vármegyében. Hajdan Boka 

Samu tüzes hegedűje mellett sok-
szor hétszámra elmulatoztak itten 
a fiatalabb és öregebb megyei 
urak, mikor még Ibrányi Ferke 
virágjában állott és a czigány 
prímásnak a „nagyságos komám 
uram" ezeres bankókkal fizotett, 
a kedves nótáért. 

Ennél ezen a sík alföldi terü-
leten alig is kerül kedvesebb, szebb 
szórakozó hely. 

A síkság közepén egész hatal-
mas erdő. Olyan öreg tölgyek, 
olyan lombos tölgyek, hogy ár-
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nyékos lombjuk alatt eltánczol-
liatna egész lakodalmi násznép. 
A parkírozott részben illatoznak 
szurkos nedvű fényűink is és az 
érmentén, a vízlevezető csatorna 
melletti virágos semjéken bokro-
sán lengetik szomorú lombjaikat 
a fényes levelű, íehértörzsü nyí-
rek, melyek nevezetességei ennek 
a szép magyar vidéknek. 

A Sóstó maga több holdra 
tehető nagy vízterület, melynek 
vize teljes sziksóval. És ez köl-
csönöz neki csodálatos gyógy-
erőt. Nádas helyek is hullámoz-
nak zöld leveleikkel a széles, 
tengernagy tóban, melynek van 
oly mély csatornája is, ez ásás 
által lett mélyítve így, hogy két-
három ölesre is tehető a vízmély-
ség, ezen a részen estelidet csol-
nakázni is szoktak a bátrabb 
fürdővendégek, akik nem féltik 
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arczukat a szúnyogtól és nem 
féltik a tüdejüket a tóra nehe-
zedő mindenesti ködös, hűvös 
levegőtől. 

Ebben a tóban, ahol a sziksó 
nem sűríti meg teljesen a vizet, 
apróbb ezüstös halak is találha-
tók, amely vendég tehát barátja a 
horgászás csöndes és nyárspol-
gárias szórakozásának, a partra 
kiülve kedve szerint horgászhat 
itt, olykor-olykor azonban öblös 
torkú kecskebékában nyervén 
meg a horgász szerencséjét, 

A fürdőház, mely ma már 
kényelmesen be van rendezve, 
megfelel a modern fürdő igé-
nyeinek is és a Sóstó partjára 
van kiépítve. Széles földszintes 
épület. Mellette nagy ablakos 
nyári deszka házacskában, mely 
azért kényelmesen be van ren-
dezve, itt van az öreg pénztá--
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rosnak nyári rezidencziája. Ez is 
egy kiérdemesült dzsentri, valalia 
liires agarász és lovas, ma kösz-
vényes lábaival a megye urainak 
jó kegyelméből fürdő pénztárnok 
és postamester is egy személyben. 
Kedvencze a fürdő közönségének, 
akik a nagy tölgyfáktól egész 
beárnyékolt deszkaházikóhoz, ha 
más mulatságban nem lehet ré-
szük, szívesen fáradnak el és ott 
a fehér festett padokra leteleped-
vén örömest elhallgatják az öreg 
nagyságos fürdő pénztárosnak az 
emlékezéseit amaz időkről,amidőn 
a Kazy Zoltánnal, Bárdy Palival, 
hárman az úrfiak kocsin indultak 
ki a karlsbadi híres fürdőre. Há-
rom négyes fogaton. Sallangos ma-
gyar szerszám volt a tánczos 
paripákon. Merő sujtásos, merő 
zsinóros ruhás kocsis legény és 
czifra hajdú ült fent a bakon. 



Hanem mikor Karlsbad főbbik 
piaczára behajtattak a íiatal ma-
gyar nemes urak, bámult is ott 
a cseh, a német, meg a világ 
minden zagyva népe, mert olyan 
fürdő vendégek még azóta sem 

Mór ícz 

forgolódtak Karlsbadban. Az első 
négyes fogaton ültek ugyanis az 
úrfiak. A másik két fogat pedig 
a málhákkal, meg a muzsikus 
czigányokkal volt megpakolva. 
Es a füstös fiuknak lármás zenéjo 
mellett vonultak be az úrfiak e 
nagyvilági furdőfőpiaczára, mintha 
csak a Rákóczy nyalka kuruczai 
törtettek volna tárogató rikoltó 
zenéje mellett elő, keltettek olyan 
feltűnést, olyan meglepetést és 
érdeklődést. 

A Sóstói fürdőtelep is szépen 
kifejlődött az ujabb időben. Villák 
épültek a vendégek számára. Ma 
a fürdő vendéglő fehérre meszelt 



A magyar föld urai. 43 

és zöldzsalus nagy kőház. Nyitott 
verendájával hasonlít régi kurialis 
házakhoz. A tágas étteremből gya-
korta kiszoktak rakni az aszta-
lokat, mért ha néhány család 
vígan beozsonnázott, a czigány-
zene mellett este akárhányszor 
verődik össze egész kis bál 
is itt. 

Bent az erdőben, ahol a vad-
galambok mély bugása hallatszik 
és este a bokrok aljában vil-
logva röpösnek a villamos fényű 
kis János bogarak, ott van a 
svájczi díszben épült emeletes 
nyaraló, a Lujza-villa, melyet 
azóta jeleznek így, amióta a leg-
kiválóbb magyar népénekesnő, 
akit köznapi nyelven „nemzeti 
csalogány"-nak is neveznek, itt 
töltött egy nyarat, énekével fel-
vidítván a fürdői vendégeket, ha 
már minden mulatságba belein-
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radtak, de ábrándozni készek 
voltak lehajtani fejüket. 

Ebbe a fürdőbe jött baját ke-
zeltetni Zágoni Ferke. Jöhetett 
volna ugyan vasúton is, mert ma 
már ezeket az ősi magyar vidé-
keket is bebarázdálja a vasút, 
melynek füstje oly utálatos, mely-
nek goromba kerekei keresztül 
gázolnak a virágos rétek kellő 
közepén, a madár daloktól, titok-
zatos túlvilági hangoktól zúgó 
erdők lombos fái alatt. És nyo-
mukban halad az úgynevezett 
nyugöt-európai czivilizáczió. Ez 
a fodros tunikás dáma, melynek 
tele van pecséttel a fodros tuni-
kája, az a jka pálinkától nedves 
és kollometlen, ki . van festve az 
orczája és kapzsi kártékony ke-
zekkel rabolja ol a magyar vidé-
keknek minden jellemző, eredeti 
ősi sajátságait, melyek akár kül-
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sőlég, akár belső, a romlatlan 
szívből fakadt szokásokban nyil-
vánultak.. 

Ezek az utálatos vasutak ke-
resztül tapodnak mindenen. A 
régi boldogság egyszerű virágos 
és búzakalászos ligeteit felnyitják 
a nagy világ minden söpredéke 
előtt. A szűztalajra, a szűzvidékre 
kapzsi módon tolakodik be a leg-
falánkabb koldus had. Az erköl-
ésöknek nincs már többé becse. 
A becsületnek csalódás, csalattatás 
és gúny a bére. Aki számítani, 
csalni, lopni más embertársainak 
a rovására elég ügyes és elég 
gaz, az boldogul, lia mindjárt 
százaknak az élte boldogságán 
tapodott is keresztül sárban meg-
vonszolt lábaival. 

Az olcsó portékáknak, az olcsó 
becsületnek terjesztői a vasútak. 
Melyeknek áldásairól ugyan kö-
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teleket írhatnak össze a nemzet -
gazdászok, de aki a magyar nép 
között élt és ösmerte annak csön-
des, igénytelen boldogságát a 
vasutak megnyílta előtt, az szo-
morkodni fog, az utálni fogja a 
a vasutakat, mint Zágoni Ferke 
és még sokan, akik az ördög 
szekerének tartják a vaskerekes 
vasúti kocsikat, melyeken száll-
dogálnak szét a vidékre a vörös 
orrú és vörös nyakkendős szo-
cziálista apostolok is. Valamint 
azok az olcsó hasztalan tarka-
barka czérnaszövet és német sza-
bású ruhák, melyekkel a régen 
deli köznép is most kezdi felcse-
rélgetni századéveken át mindig 
szép zsinóros ruháit, virágos szű-
reit. Pedig, aki oly könnyen le 
tud mondani az ősei hordta szép 
nemzeti viseletekről, könnyű azt 
arra is rávenni, hogy megtagadja 
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iájának, nemzetének más hagyo-
mányait is, melyekkel élvén, bol-
dog volta cserény alatt is, a nád-
fedeles házikókban is a magyar. 

Azért Zágoni Ferke a kényel-
mes utihintóban, az istálló leg-
szebb négy paripáján indult a 
Sóstóhoz vezető' útra. Az öreg 
Gáspár kocsis az ünneplő, szebbik 
gúnyáját vette fel és a négy fé-
nyes szőrű, görbe nyakú neme-
lóra a parádés, az ezüst esattos, 
csillagos magyar szerszámokat 
rakta fel. Es k onditott olyanokat 
suhogójával, hogy holmi szervi-
ánus faágyú bőgésének is beillett 
volna az a dörrennés, mely az 
ostorcsapás után az erdő sűrű 
levegőjében v isszahangzot t. 

Az erdőben homokos, süppedős 
volt az út. Nemrég eső áztathatta 
a fákat. Mért a leveleken még 
csillogott oly kerek, ezüstös csöp-
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pjekben a víz, mint ahogy a kéneső 
szokott meggömbölyödni. És itt-ott 
az út mélyebb részein sekélyes 
tócsát képezett a víz, melynek 
iszapos szélein egész rajával röp-
döstök a közönségesebb fehér szár-
nyú pillangók. Már délután volt. 
Száz-féle hang is hallatszott az 
erdő mélyéből. Madár csicsergés, 
madár fütyülés, kopácsolás, ga-
lyaknak a zördülése, sóhajtás-
szerű fúvalmak, zúgás, bugás, 
morajok, az erdő ezen titokzatos 
beszéde, mely az igézés erejével 
hat és andalít az érzékeny lel-
kekre. Ks a virágok illatos párá-
jukkal megtöltötték s teleszűrték 
az erdőnek sűrű, üde levegőjét, 
melyből tele tüdővel lélegzett 
Ferencz. A fehér agár, a Hattyú 
ott hevert lábánál a kényelmes 
batáraljában. És amint ezen szó-
talan ábrándozás közben szeme a 



l'ehér agárnak kék selyem szalag-
jára odatévedt, Ferencz önkény-
telén elmosolyodott. És mintha 
maga előtt látta volna azt a kedves 
képet, amidőn barna Lizus a virá-
gos kertben letérdelvén,a kedvencz 
kutyának nyakába csokrosan fel-
kötötte a kék selyem szalagot. 

Gáspár kocsis illendő, halk 
módon fogai között valami régi 
betyár nótát fütyörészett és az 
úrfi pedig csak annyit érezett, 
talán mondani sem tudta volna 
miért, hogy most oly különösen 
jól esett, kedves érzés volt a barna 
Gizusra visszagondolni, kinél éde-
sebben, pajkosabban már senki 
sem tudta ki ejteni ezt a lranczia 
köszöntő szót, a vén fogatlan ne-
velő kisasszonyt utánozván: 

— Bon zsúr Muszjé! . . . 
F pillanatban erdei tisztáshoz 

árt a hintó. Már közelben lehetett 
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a fürdő. A tisztáson kisebb tár-
saság kaczarászott. Három fér-
fiból és két- nőből állott a tár-
saság. Egy hirtelen szőke lovas 
tiszt, aranydragonos búzavirág-
kék waftenrokkjáról it élve,valami 
dragonyos tiszt lehetett, térdelt az 
egyik nő előtt. Mosolygott és 
hódolatteljesen kinált a fiatal 
nőnek valami különösszép erdei 
virágot. 

A nő elegánsan volt öltözve. 
Fekete ruhában volt. Nem volt 
magas, de telt, szabályos termetű, 
különösen csípőjében kifejlett. 
Nagy sötétkék szemei voltak. Ezt 
látni lehetett, mert a Gáspár kocsis 
ostorkondítására épp az érkező 
hintó felé fordult. Divatosan, sikkel 
volt frizirozva a hajviselete. Bar-
nába áthajló sötétvörös volt a 
haja. Az arcza elég szabályos 
volt, de linóm bőrén liimlőzésriek 
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gyönge nyomai látszottak. Klón-
kén lüktetett ivrczában a vér. 
Az ajka lelt volt. Csókra ingerlő 
buja pirosságában szinte égett. 
De kissé nagy volt az. Fogai 
azonban ragyogtak, oly fehérek 
voltak. És arczában volt valami 
kihívó, kaczér kifejezés, melyet 
növelt az arczába lecsüngő, le-
bomlott hajfürt is, melytől va-
dasnak, ficzkósnak tűnt fel az 
egész csintalan leányarcz. Most 
még kaczagott is és termete, 
mely karcsú volt, reszketett a 
pajkos jó kedvtől, miközben 
lorgnettét felemelve, asszonyias 
kíváncsisággal a hintó felé né-
zett. 

A dragonyos tiszt ajkát inge-
rülten összeszorítván, most szin-
tén arra fordult. Ekkor látni le-
hetett két aranycsillagjáról, hogy 
főhadnagy és hogy borotvált az 

4* 
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areza, egész a kis kunkorgós 
szőke bajuszáig. 

A másik nő az idősebb volt. 
Figyelmesen és szerényen íelrébb 
húzódva állott a társaságtól. 
Valami társalkodónő féle lehe-
tett. Ezen fehér rabszolganők 
igénytelen alakjával és modo-
rával. 

Erősen hajlott orra volt a má-
sik kövér, vörös arczszakállas 
úrnak. Akinek fehér volt a czi-
lindere. Nagy brilliant gyűrű ra-
gyogott az ujján, fis bárha tinóm 
volt rajta minden ruha darab, 
mégis egész jelenségén kirívóit, 
hogy nem született úr, hanem 
hogy valami megtollasodott gazdag 
gyapjúkereskedő vagy bankárféle 
szerencseíi lehet. Kinézésre a po-
czakos vörös lehetett negyven év 
körüli.Nagyon savanyú és méltat-
lankodó arczczal látszott nézni a 



főhadnagy komédiázását az erdei 
virág átnyuj t ásán á 1. 

Mosolygó, gondtalan arczu 
volt a harmadik férfi. Szemének 
büszke villogásából és arczának 
szellemes, gunyorosan változó vo-
násaiból szinte látni lehetett, hogy 
többre becsüli magát kot czim-
borájánál. Ez a fiatal és népszerű 
költő és színműíró volt Yalko 
Gyula. Szomszédos faluban szüle-
tett, Zágoni Ferkével. Meg a 
gyermekkorból ismerték egymást 
s jó barátok voltak. Es bárha 
széjjel ágaztak nagyon élethiva-
tásaik, egymás jó emlékét meg-
őrizték es az író örvendve kiál-
totta birtokos barát jának: 

— Szervusz Feri! Csakhogy 
eljöttél Isten h o z o t t E s t e majd 
találkozunk. 

Feri szinte örömmel viszonozta 
a köszöntést. Es midőn már 
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messzebb haladt a hintó, még 
visszanézett, a fiatal nőt akarta 
még egyszer látni. Es mintha 
csak egy gondolaton lettek volna, 
a nő is ép felé nézett. Szemeik 
találkoztak. Feri pirulva kapta 
vissza arczát. A nő pedig közö-
nyös hangot színlelve kérdezte 
az elegáns pesti bohémtől, az 
írótól : 

Kicsoda ez a csinos fiú ? 
— Zágoni Ferke! Jó bará-

tom. Héjjasfalván birtokos, monda 
Valkó Gyula könyedén meghajol-
ván a nő előtt. 

A hajlott orrú, poczakos vö-
rös szemtelenül félrehúzta vastag, 
húsos érzéki száját. Es látván a 
szép fiatal nőnek az érdeklődését, 
melyet maga irányában még nem 
vélt idáig észlelni, elfogta az irigy-
ség és kezével öneltelten meg-
simította kabátját, ahol zsebéből 

• / 



a kövér pénzes tárczája dudoro-
dott és kellemetlen orrhangon 
kicsinylőleg vigyorogva mondta: 

— Tehát, dzsentri? Óh ös-
merem jól ezeket az urakat . . . 
Mondá. És vigyorogva simogatta 
kabátján a dudorodást, ahol kövér 
pénzes tárczája degezkedett. 
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IV. 

; öreg Ferencz ur, a nemes 
Zágoni még a régi puri-

tán kálvinista urak közül való 
volt, Büszke magyar csalá-
doknak ama tűnő sarja, akik 
a magyar nemzeti eszmének szol-
gáltak hűséggel századévek mú-
lása óta. Akik a kegyet, kitün-
tetéseket,czímeket nem hajszolták 
magyar véreiknek elárulása árán. 
De képezték szabad vitézeknek 
azon lelkes csapatát, kik aranyo-
zott pánczélos magyar fejedel-
meknek vezetése alatt villogtatták 
kardjaikat, forgatták buzogányai-
kat, amidőn a magyar hazának 
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szabadsága, a hitűek békéje onnét 
Bécs felül fenyegetve volt. 

Zágoni úr 1848-ban, a dicső 
szabadságharczban ezen magyar 
zászló alatt küzdött többi véreivel. 
Huszár volt. Főhadnagy a Bem-
seregében. Diadalmas csatáknak 
katonája. Részese aztán a buj-
dosásnak is. Majd midőn elfoga-
ték, nehéz fegyver alatt sok időkig 
kényszerített katona volt a csá-
szár seregében az olaszfóldön. 

Mennyi hatalomnak, mennyi 
Hagyományos és erőszakolt jognak 
az összeomlását látta ő. Élte még 
virágjában a tett, erőre felpezs-
dült hatalmas nemesi világot. 
Látott maradiakat befont czopffal, 
m e i y púderezve is volt, mint 
n*ég Mária Terézia királyasz-
szony idejében. És látta a nomes-
s é g színét, virágát, fiatalságát 
°daállani a zászló alá, melvre az 
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egyenlőség, testvériség volt arany 
fonállal kivarrva. Odaállott maga 
is. Egy sorba a domborodott 
mellű jobbággyal, ki az igából sza-
badulván, emberhez méltó büszke 
öntudatra ébredett. Kérges mar-
kába szorította a fegyvert és 
versenyezve küzdött a földért, a 
földnek szabadságáért a nemes 
urakkal, kik benne felismerték 
a testvért és a jogot megadták 
neki emberként élni a földön, hol 
a barázdákat idáig szolga módon 
hasogatta. 

Ezen napok emlékeire gon-
dolván, még ma is büszkén egye-
nesedik ki az ősz huszár. 

De elmúlt ez is . . . 
És megújult a jelenet, mi ha-

sonló a mathényi sík nemzeti 
drámájához. Földig hajolt ismét 
a szabadságért lobogó kurucz 
zászló Máriának csodás képével. 
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Szomorú idők következtek. Fe-
rencz úr végig élte ezeket is, 
mikor tiltva volt még a nóta is. 

Ma ismét más idők. Ma ismét 
szabadnak van hirdetve a föld, 
az ország. De mert lehet, hogy 
az ő feje már ősz, hogy az ő 
szeme már gyönge, hogy e világtól 
ő már nagyon visszamaradott, de 
mintha ez a kor még a legridegebb, 
legdermesztőbb volna minden ál-
tala át élt idők közül. 

A német elnyomatás alatt még 
testvér, egy volt a magyar. A 
kérges tenyerű parasztnak ép oly 
vágáshely volt az arczán, milyen 
a Zágoni ur homlokát ékesítette 
pallosvágása után egy doni ko-
záknak. Egy volt a nóta, egy 
volt, a szeretet egymás iránt, egy 
volt a gyűlölet az elnyomó ellen. 
Egyek voltak az örömek, egy a 
bánat. 



Ma csak fia szavát és felfo-
gását sem képes mindig meg 
érteni. 

Es Ferencz ur gyönge szemé-
vel megfigyeléseket tesz. Körül-
tekint. Keresi, nézi, mikben is 
áll tehát ma a magyar erőnek 
gyarapodása, a magyar nemzetnek 
boldog virulása ? Ugylehet ő té-
ved. De nemlátja beváltva lenni 
ama márcziusi aranyos napok re-
ményeit. 

Züllést, pusztulást lát ő. A 
paraszt, Isten elleni vétek még 
emliteni is, képes megátkozni a 
földet, hol született, de hol sír-
helyet is csak a kegyelem juttat 
neki. Az egykor jobb napokat 
élt zsellérek birtokaikat egymás-
után vesztegetik el, hiúban ipar-
kodásuk, buzgalmuk, oly terhek 
nehezednek reájuk, melyektől alig 
fejlődött erejök satnyák És pusz-
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tul az a nemes osztály is, mely 
viruló erejének büszke tudatában 
ölelte a jobbágyot testvéréül s 
remélt hatalmas jövőt a régi 
rendi ország fundamentumaira fel-
építve ezen erős paraszti karoknak 
közös munkálkodásával az édes 
hazáért. 

Ahol boldogulást, boldogságot 
hit, ottan is a délibábhoz hasonló 
csalfa látszat ez. Szélfuvallat szét-
szakítja a tündéri kastélyokat és 
elmeríti a puszta mélységében 
nyom nélkül a ligeteket, melyek 
messziről oly csábítóan mutat-
koztak. 

Az egyenes beszéd ma már 
ritka. A szemtől szembe való né-
zésre a szemek gyöngék és lé-
hete pápaszem alá rejtőznek. De 
a z alattomoskodás, a törekvés a 
thkos ösvények keresése után, 
elfogadott ma mindenütt. A nemes 
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önérzet helyett bevett erkölcs a 
hízelgés, a képmutatás. Kígyó 
sziszeg ki a virágok közül. Meg 
van fertőzve a levegő is. A tiszta 
kék égboltozatot fojtó ködös párák 
takarják el. Alakok tűnnek elő. 
Kiknek Ferenc/ ur származását 
nem esméri. Jöttek sunyítva, hu-
nyászkodva, mint az éhes kivert 
kutya. Mint alamizsnát kérőknek 
oly siránkozó, könyörgő volt ne-
kik elöljáróban a hangjuk. De 
lám alkalmazkodni tudtak ők. 
Nekik a bérért semmiféle szolgálat 
nem volt megvetett. De kapzsi 
módon megragadtak minden alkal-
mat, hogy gyarapítsák a vagyont, 
az értéket. Ezért a csal árd-
kodás, uzsorák hajszolása a 
gyermekéveit élő köznéppel és 
a könyelmű, a talán ellus-
tult, a talán minden iránt hiszé-
keny, bizalmas úrinéppel szemben 
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náluk megengedeti, használt esz-
köz volt a cselekvéshez. És mint 
a hínár szaporodik a tiszta vizű 
tóban, halálos erővel megakaszt-
ván a gond nélkül úszó embernek 
a lábait, vagy miutahogy a gazdag 
luczerna kaszálóban az aranka-
gyom észrevétlen meggyarapo-
dik és elnyomja végül az életadó 
gyökereket. Ezen módon történt 
Eerenez úr előtt ismeretlen jöve-
vényeknek a gyarapodása. Ma 
már kevélyen néznek a szemeid 
közé, ma már rendelkeznek, pa-
rancsolnak, követelnek ők, mert 
ma már földek felett, a pénz felett 
rendelkeznek ők. És ma a pénz-
nél nincsen nagyobb szentség 
Magyarországon. 

Pénzért vásárolhatsz rút le-
ányod számára daliás katona 
tiszti férjet. Pénzért hirdetett el-
veitől eltántorodik saz általa előbb 
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legyalázott zászló alá odaszegő-
dik a politikus is. A költő szíve 
pénzért hevül, a pénz csilingelése 
ad szárnyat lelke emelkedésének. 
Pénzért az újságíró lehazudja a 
napot az égről. Pénzért eladó a 
czímer, becsület, a nő. 

Ferencz úr már öreg fő. Neki 
nehezére esik a körültekintés. Ő 
nem bonczolgátó elme. Nála hi-
ányzott mindig a kiváltságok lé-
lek ama finomsága, mely követ-
keztetésekből kiindulva, képes 
visszamenni titokzatos mélységéig 
az indító okozatoknak. Ó csupán 
az előtte felmerülő tényeket nézi 
ügyeli és állapitgatja meg, ama 
zűrzavaros sorrendben, amint azok 
előtte feltünedeznek. 

0 nem vádol senkit, ő nem 
agyarkodik, nem irigykedik senki 
ellen. A fajgyűlölet távol áll tőle. 
De hogy a tulajdon fajtája rom-
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1 ásán nem képes vídámulni, vi-
gasztalódni, ha mindjárt annak 
elhagyott pozitiói más talán ügye-
sebb, élelmesebb elemek által 
kellőképpen betöltetnének is, hogy 
ő ebben nem talál megnyugvást, 
azt nem lehet neki rovására felirni. 
Mert Ferencz ur azon idők em-
bere, mikor a szókimondó magyar 
még emelt fővel jár t ez országban, 
és kard csörgött oldalán a ne-
mesnek. 

Erőszakos kitörésekre sem ké-
pes ő. A nyílt egyenes harcznak 
mindig barátja volt a magyar, de 
utálta, megvetette a lappangó ge-
rilla csatározást, mely testét fe-
dezve bokortól-bokorig csuszkái 
és lesből támad a gondtalan el-
lenségre. No meg bekell ismerni, 
hogy ázsiai öröksége még a ma-
gyar fajnak a hite a fatálizmus-
b'an: — senki sorsát ki nem ke-
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íülheti. Es a nyugalom szeretet, 
melyet megzavarni, melyet átlépni 
már csak a végletek ingerlő ereje 
és ki kerül hetet lensége képes a 
virágos puszták mélyéből szár-
mazó, mereugős ázsiai vérben, 
amelyet tüzesnek mondanak, de 
mely a századok példái szerint 
ellanyhul, elzsibbad időnként, mint 
hó alatt derengő vulkánnak a 
heve. 

Ferenoz urnák néha voltak 
ilyen különös gondolatai. Most 
ekként elmélázott. Ezüstkupakos 
tajték pipájában is kialudt az illa-
tos magyar dohány. Alig hogy 
észrevette. Pedig szenvedélyes 
dohányzó volt. És ez az öreg taj-
tékpipája is kedves pipája volt 
neki. Hagyomány szerint Rákóczi 
fejedelemnek egy pipája, melyet 
adományozott kedves emlékül ked-
velt hívének, a brigadiros uram 



A magyar föld urai. 6 7 
; v v~ 

Zugon i kelemennek, kurucz lovas 
vitézek híres vezérlőjének. 

Csak mikor a hintó zökkent, 
ekkor kereste az aczélt, kovát, 
taplót elő a szórakozott öreg úr. 
Csiholt. Az égő taplót benyom-
kodta a pipába. Az égő taplónak 
az illatát némelyek szeretik. Ked-
ves illat ez. Akik a városi palo-
tákban laknak nem ösmerik az 
ilyen illatokat. 

Soliaj tolt az öreg úr. Nyir-
vármegye homokos útján zörgés 
nélkül haladhatott a hintó. Az tit 
homokos volt. A szemhatáron 
buczkák emelkedtek ki a földből. 
És az út mentén a szürkés zöld 
rozskalászok hajlongtak, piros pi-
pacs virág is volt az árkok szélén, 
melyeket gyakorta kikeli ásni, 
mivel a homok összefoly miha-
mar az árkokban. És a vadbor-
sónak karminpiros sötét virága a 

5* 
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gabona földekről oly erős illatot 
árasztott szét a levegőben, hogy 
kábította az idegeket, 

A réteken kerek vontatókban 
rakva sorakoztak az első kaszá-
lás takarmányai. Egyik boglyán 
pusztai ordas, sasmadár emelgette 
szárnyait, mintha azon kétséges-
kedett volna, hogy vájjon érde-
nies-e felrepülni, mikor az egér-
nek oly biztos otthona van a rozs-
kalászok között, hol a fürjek 
hivácsolták öblös, búgó hangon 
szerelmes párjaikat ? 

()reg Zágoni Eerencz úr szom-
széd vármegyebeli régi barát-
jának látogatására hajtatott a hin-
tóban. Születés napja volt az 
öreg barátjának. Tehát meg akarta 
lepni. 

Öreg embernek születés napját 
megérni, ki tudja meg engedi-e 
még a sors? Ezért szánta magát 
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reá az útra. Bárha Feri még min-
dig a Sóstó-fürdőben időzött. 

Az alföldnek nem a legter-
mékenyebb, de legmagyarabb része 
ez. A nevezetes kurucz vármegye. 
A rozs hazája ez a szívós homok-
földben. Tavakat is lehet látni. 
Ezek szíksós tavak. Nádastól is 
árnyékolva, vöcsök, vadrucza úsz-
kál a vízen. És olyan sárga liliom 
virág a víz szélén, mely a kéz 
érintésére megfeketedik, lehervad. 

Nyárfás tanyák integetnek 
beljebb esve az úttól. Lombos 
nyárfák, sudár jegenyék között 
haladt a hintó, bárha a lovak 
süppedeznek az ilyen úton. 

Hullámzó gabona Vetések ma-
radoztak. Falvak, községek követ-
keztek piros bádog fedeles tor-
nyokkal, másnak fehér zsindely-
ből volt a teteje. Nádfedelű 
házikók roskadoznak a- görhe 
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útczákon. Amelyik háznak kőből 
az alja és zsindely a teteje, zsidó 
lakik ma már abban. A korcs-
máros, a szatócs mind Gliick Ja-
kab nevezetű ezekben a falukban, 
hol a népnek egyréSze még ma is 
visszasohajtja azt a' kort, mikor 
a földesúrnak robotolva, legalább 
nehéz esztendőkben megnyitották 
előtte a magtárt és a parasztnak 
volt mindennapi kenyere, vetni-

.való magja. Es a rétségen nád, 
molylyel házikóját befedhette, 
meg a réteken szabad legelő a 
marháinak, disznainak. 

Nincsen most szükség disznó-
ólra sem. 

Zágoni Ferencz úr, ahány köz-
ségen keresztül kocsizott, mind-
hez kötötte emlék. 

Rácsozott kerítesű kert mellett 
halad el a hintó. A rácsok ki is 
rohadtak már. Paraj nőtt belül a 
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parkban. Kitördel vék a félvér 
kérgű nyírfák és a számos vad-
gesztenye, melynek lombja egykor 
árnyékos volt, mint a sátcg. Ks 
a fák közül, amely franczia tetős 
ház kimagaslott, azok felé nem 
is mert már nézni. Oly sok jő 
napot töltött ezekben. És most 
nevét sem tudná mondani, hogy 
kik lakoznak a kúriákban ? Má-
rtii holnapra támadt idegenek. Az 
ősi családi fészkek lakói pedig 
elszéledtek nyomtalanul. Az ezüst 
sarkantyús urak. És azok a piros 
arczú nagy asszonyok, kiknek 
konyhája olyan volt, mint a mű-
terem. Válogatott csemegékkel 
gazdag kamarájuk pedig mint 
ma egy kiállítás. És elfogadására 
mindig készen állottak ők a fá-
radt vendégnek. 

Kíváncsiságból még is meg-
kérdezte Zágoni az utczán ödöngő, 
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rongyolt gatyás parasztot, annale 
is megvolt viselve az arcza : 

— Itthon van az úr ? 
— Melyik ? 
— Hát a tekintetes Kazi úr, 

aki viczispán volt. . . . 
Az öreg paraszt bambán te-

kintett reá. De mintha a régi jobb 
időkre emlékezett volna vissza, 
pillanatra felderült ránezos arcza. 
Hogy annál búsabb, komorabb 
legyen azután, amidőn kalapját 
tisztességgel emelintve, mondta: 

— Az meghalt . . . Más ura-
ság lakik már itt. És szinte da~ 
ezosan hangzott pálinkától rekedt 
hangja, mikor hozzá fűztő még : 
Más már a mi uraságunk. A 
nagyságos Glück Jakab úr lakik 
itt . . . 

Öreg Zágoni Ferencz már nem 
is mert kérdezősködni, a falukon 
keresztül hajtatván, hol látott 
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lerongyolt parasztokat, omladozó, 
rozoga tetőzetű nemes házakat 
vagy vadon új építésű kastélyt, 
melyből ha hintó hajtatott ki, egész 
ösmeretlen arcz bámult abból reá 
iurkészőleg. A tollas karimátlan 
szőrkalap alól mandolametszésű 
szemű úr tekintgetett felé lenéző-
leg, zsinóros ruhás magyar árra. 
lvi mintha csak temetőn kocsi-
kázott volna keresztül, úgy érezte. 

Keszidára igyekezett, 
,•>. Keszida régi nemes község a 

Tisza mellett. Több földesúri csa-
lád lakik benne. Ezek még ösz-
szetartanak. Ezek még éldegélnek 
itt. Glüek Jakabnak még nincs 
itt 

uradalma. A nép józan és 
munkás. Hűséggel munkálja az 
uraságoknak a földjét, hol esz-
tendő számra megterem neki is 
u kenyere. De nem alja, szemétje 
uni a magnak, hanem az apzdos 
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rózsabúza, miból a pompás kalács 
sül. Ebból lesz mérve a rész a 
parasztnak. 

A falúbíró is itt mindig egy 
földesúr. Akire rákövetkezik a 
sor, tartozik az a szerény hivatalt 
elvállalni. Kofteskedésről itt szó 
nincs. A paraszt is örül az ilyen 
bírónak. Mert- mikor például a 
bíró-sor rákerült a méltóságos 
Robozi arany-kulcsos úrra, akinek 
birtoka a községi föld negyed-
részhatára, a gazdag úr is türe-
lemmel viselte a rámért bírói tisz-
tid. Aki akkor kisbíró volt a 
községben, mind meggazdagodott 
az. De meg szegény zsöllér em-
bernek a párnáit sem dobolta el 
ezekben az esztendőkben a vég-
reháj tó. 

Fehérmeszelt magas házakban, 
a zöldzsaluk kivoltak nyitogatva, 
mindenikben nemes urak laktak. 



Ennek a községnek a szava a 
régi jobb világban mindig döntött. 
Ma csak «az öreg diófák bólintgat-
tak sötéten, mint emlékeztetők 
abból a korból. Az ajtó előtt fehér 
kopott malomkő volt felhágóként 
ledobva, a kéményeken gólya-
fészek és a fehér csipke függö-
nyök mögül kibámult a hintó 

«/ • O 
után rózsás, üde fiatal leányarcz 
vagy egy-egy fehér fejkötős 
anyóka, kinek/ csak a szeme ra-
gyogott tisztán. Némelyik asz-
szonykára még a vonások után 
emlékezni vélt Ferenoz úr, hogy 
tánczolt vele . . . Akkor az anyóká-
nak is üde, fiatal kedves volt még 
az arcza. És aki farsangolni akart, 
keresztül tánczolhatott akár hat 
vármegyét is. És dőzsölhetett ho-
moki vinkótól fel a legmézesebb 
aszú borig, amilyen valaha zempléni 
ári háznak pinczéjében édesedett. 
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Tarján Dániel, keszidai elő-
névvel, volt annak az öreg baj-
társnak a neve, kinek látogatá-
sára Ferencz úr ezen messze útra 
elindult. Tarján Dániel idősebb 
volt nálánál. És a reguláris kato-
naságtól úient át 48-ban a honvé-
dekhez. Ferencz úrnak divizió pa-
rancsnoka volt. Yastagnyakú hu-
szártiszt. Alezredes volt. Előbb 
kapitány a császáriaknál. A vá-
gást, melyet a doni kozák az 
alezredesnek szánt, ezt viselto 
homlokán Ferencz úr, mert elébe 
rúgtatott á kozáknak, akit kard-
jával le is szúrt, mielőtt a sebesült 
alezredest megvághatta volna az 
orosz puszták vad lia. 

Nem volt kastély a Tarján 
Dániel nemesi háza. A kastély 
nevezést csak az ujabb földes urak 
kapták fel. Kastélynak nevezvén 
már a csűrnagy földszintes liázu-
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kat, Ez fehérre meszelt földszinti 
ház volt. De meg hajlított és fa-
tornáczos. Zsindelvezett volt a 
tetője. Kicsinyek és még a régi 
ólom keretesek az ablakokon az 
üveg táblák. Egészben véve ala-
csony ház volt, De virágos kertben 
és háta mögött a nagy gyiimöl-
csös kert. Terebélyes körtefák, 
kereklombú almák, sötétlevelű 
cseresznyék, meg a birsalma, mo-
gyoró és som cserjéi a málnával 
együtt igazi erdőséget képeztek 
ezen gondosan művelt kertben. 
A tornáczos ház előtt volt a vi-
rágokkal beültetett kisebb kert. 
Itten egy termő czitromfa, mely 
télen a szobában telelt, külö-
nösen büszkeségét képezte a nagy 
asszonynak, ki nevezetes volt arról, 
hogy szenvedélye volt a háza-
sítás, szerelmes pároknak össze-
hozása. () ismert a vármegyékben 
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minden családot, melyiknek a/, 
ángyáról, melyiknek a vőjéró'l, 
micsoda hírek kerengtek forga-
lomban. Mind ösmerte. És a virá-
gos kert után léczkerítéssel elvá-
lasztva így következett aztán a 
gyöpes gazdasági udvar az ólak-
kal, csűrökkel, magtárral, cseléd-
lakásokkal. 

Zsuzsanna volt a neve a nagy-
asszonynak. Péry Zsuzsánna. Ne-
vetős fekete szeme volt mais. De 
mondják, hogy amidőn az alez-
redes úr nehéz vasban az olmtitzi 
kaszamátában töltötte a súlyos 
ítéletét, akkor nem volt ilyen 
nevetős ez a fekete szem, mely 
ma sem birt megöregedni, de 
szomorú volt, hogy nem is volt 
már annál szomorúbb. A szép Péri 
Zsuzsát nem látta akkor senki 
mosolyogni. Pedig tiatal volt. Az 
élettől, a vértől duzzadt a szíve. 
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Tarján alezredes ur még ma 
is szeret évődni vele: 

— Zsuzsi, Zsuzsi mégis csak 
fáj a te szíved azután a vasas 
német kapitány után. 

Ennek a története az. Hogy 
mikor Világos után ismét úr lett 
a német az országban és az 
alezredes úr felett Ítélkeztek 
Haynauék, ezen községbe is szál-
lásoltak a rend fentartójául egy 
század vasas németet. A kapi-
tány, valami német gróf, a Péry 
Zsuzsi apja házához volt szállá-
solva. Gazdag német gróf volt. 
Megszerette a fekete szemű, szo-
morú kis Zsuzsit. A kezéért is esen-
gett. De a kis Zsuzsi elutasította. 

—- Van nekem vőlegényem. 
Rab az. Nehéz rabságban szenved. 
Láncz van a kezére verve. Ka-
pitány úr adja másnak a gyű-
rűjét' . . . 
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— Maga! Maga, fenyegette 
finom vékony ujacskájával tré-
fás férjét a tekintetes asszony, 
midőn már este vacsora után 
együtt ültek a tornáczra ki-
nyíló üvegezett ajtós ebédlőszo-
bában. 

Öreg bőrös díván volt ebben 
a szobában több. És bőrös székek. 
A kályha közelében nagy puha 
karosszék. Téli délutánonként, 
vagy este is ebben szokott az 
alezredes úr szunyókálni. A szoba 
egyik sarkat betöltötte az ódon 
faragott almárium, melynek üveg 
ablakán keresztül néhány ősi öt-
vösremek ezüst kupa is elő csil-
logott. És egy százfiókos szekrény 
a másik sarokban, magas, mint-
egy szentségtartónak a formájá-
ban, a tekintetes asszony ebben 
szokta a virág magvait, más 
apróságait őrizgetni. És az ablak-
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iiál pedig a rokokokorból szár-
mazó csinos filigrán asztalkánál 
szokott varrogatni, olvasgatni, 
pulia karosszék volt itt is, de 
zsámoly előtte. Az asztalon por-
czellán tartóban illatos, friss sza-
kajtású szép kerti virágok. A 
rezedának enyhe szagát érezni 
lehetett a szobában. 

A szoba szőnyeggel volt le-
takarva. A szoba közepén állott 
a nagy kihúzós diófaasztal hó-
fehér abroszszal felterítve, körü-
lötte székek. A falon fegyver-
állvány. Divatból kiment fegyve-
rek és fringiák voltak rá felag-
gatva. Meg amarébb néhány kép, 
régi irodalmi lapoknak rámába 
foglalt mű mellékletei. Néhány 
aezélmetszet. Mint például egy 
kép azt ábrázolta, hogy Nagy 
Napóleon a császár, akkor még 
generális, a havas pusztában, he-

o 
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lyóre áll a fegyverrel az elaludt, 
elbágyadt őrszemnek. Amidőn 
közelgett a felváltás. Nehogy az 
őrszemet, a kimerült öreg gráná-
tost fejbe lőjjék a szigorú hadi 
regula megsértése miatt . . . 

Néhányan, még a községből 
eljöttek öregebb birtokos urak, 
bárha a születésnapot nem igen 
szokás magyaroknál ünnepelni, 
csak a névnapot. Praktikusabb 
ugyanis ez azért, mert ez a kalen-
dáriumban mindig és könyű szer-
rel feltalálható, míg ellenben a 
születési idó után kérdezősködni, 
fürkészkedni illetlen is volna, 
különösebben nói személyeknél, 
akiknek szokás tavaszaikból le-
tagadni. 

Ferencz urat magával szem-
közt ültette az alezredes, ki már 
jóval idősebb volt nálánál. És mint 
fehér fejét, egészséges tiszta ag-
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gastyán arczát elnézte, szemei 
könybe lábadtak, úgy örült a lá-
tásán. Szíve szinte megfiatalo-
dott és midőn a tekintetes asszony 
az üres kancsó után mellette az 
asztalra akart nyúlni, az alezredes 
úr kedveskedőleg magához szo-
rította a szép fehér asszonyt, 
kinek szinte fehér volt már a 
haja. 

— Menjen ! . . Ugyan édes 
Öregem, feddette a jókedvű öreg 
urat az asszony, miközben fekete 
szemei oly elevenen villantak meg, 
mint egy nap, mikor a Péry ud-
varban a tornáczon búsan kötöge-
tett és betoppant, mellé a nyalka, 
fiatal huszártörzstiszt., aki Deb-
reczenben járván a táborból kül-
detésben, szerelmének már nem 
Uirt ellent állani és lóhalálban 
ki vágtatott, pihenési idejét meg-
kurtítván, a szép Péry lányhoz. 
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— Rontom-bontom asszony, 
durczáskodott, a komolyságot ar-
czára erőltetve Tarján, nézzed 
már ezt a Ferencz urat, mióta 
nem láttuk, egész megfiatalodott... 
Zsuzsi te értesz hozzá, akár meg 
ís házasíthatnád ezt a torzonborz 
katonát. 

— Hamarébb a fiamat, szólt 
mosolyogva Ferencz úr. Eléggé 
megemberesedett már hozzá. 

A tekintetes asszonynak oz 
kellemes alkalom volt átfordítani 
a beszédet a házasságra illetőleg 
a fiúra. Sajnálkozott váltig, hogy 
betegsége miatt a sósfürdőt kell 
használnia. Annál különben jobb 
orvosságot is ajánlott a számára, 
ha a sósfürdő kellő hasznára nem 
válna az úrfinak, ugyanis bizonyos 
nevezetű pusztai füveket sorolt fel, 
melyek forró vízben felfőzetvén, 
betegtagokra osodahatású fürdőt 
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adnak. Sajnálta azt is, hogy nem 
jöhetett el a fiú, akinek külön-
ben a keresztanyja volt. És 
mert a tekintetes asszonyokat az 
Úr nem örvendeztette meg soha 
a szülei boldogsággal, lehet ez 
volt az oka, hogy a magtalan 
asszonyka oly szivesen foglalko-
zott mindig másnak a fijával, 
lányával. 

— Persze, hogy házasítani 
kellene már, mondta és mosoly-
gott jelentősen a kedves arcza a 
fej kötő alatt, miközben egy piros 
ajkú, fitos orrú Péry lányra, a 
legfiatalabb unokahúgára gondolt, 
aki ugyan még csak most ve-
tette le az utolsó bakfis ru-
hát, de kedves gyerek volt, a 
tekintetes asszonynak különös 
kedvencze. 

— Talán már néztél is ki a 
Éérinek valakit, inderkedett az 
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alezredes szörnyű kíváncsi arczot 
mutatva, készen a tréfára. Ámde 
siess a lakodalommal, hogy addig 
elrophassuk a tánczot, mig a lá-
bomba újból bele nem áll a po-
degra, mert akkor bizony nem 
tánozoltathatom meg a menyasz-
szonyt, de tégedet sem ám édes 
öreg párom. 

Elbeszélgettek későig. Az ab-
lakok nem voltak bezárva. Csak 
a zsaluk voltak becsukva, azon 
keresztül besuliant az üde és 
illatos esti szél. Ez legyezgette, 
ez frissítette a társaságot, hogy 
nem is vették észre, miként mult 
az idő. Beszéltek rég mult na-
pokról. Felsorolták a jelenkor 
változásait, miket átérteni nem 
bírtak már ők. Keseregtek az ál-
talános pusztuláson. De tiszta 
volt minden szó, melyet mondot-
tak. Mint tiszta még a sziv, a 
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lélek is ezekben a fehér nemesi 
házakban, ahol még az öregek 
élnek. És az álmos szobalány ke-
resztül botlott az agáron, mely ép 
az ajtóbafeküdt. Az agár felvo-
nyított, A mély hangú óra késő 
időt ütött. Ekkor nyájas szeretet-
tel váltak el egymástól az öregek, 
amidőn mentek feküdni. Kialudt 
az utolsó gyertya világ. A kert-
ben egy tücsök zöngicsélt. Csön-
des volt az éjszaka. 
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V. 

isebb magyar fürdőhelyeken, 
milyenek közé a Sóstót is le-

szólás nélkül lehet számítani, 
könnyű feladat az ismerkedés. Ha-
lálosbetegek nem jönnek ide. A 
többség inkább az ismerkedésnek 
a reményében jön ide, 110 meg a 
lányos mamák azon titkos remény-
ben is, hogy az Anna-bálon a 
szőke Olgának vagy a kövér 
Irmának, hátha sikerülne komo-
lyan is elfogadható gavallért hódí-
tani, aki nem turkál bele a telek-
könyv lapjai közé, hanem meg-
elégszik a csókosszájú, szép fiatal 
menyasszonykával is. 
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Nem sok nap mait el azóta, 
hogy a fiatal Zágoni hetyke né-
gyes fogatán a fürdőhelyre meg-
érkezett, már is ösmerőse volt, 
mondhatni bizalmasabb ösmerőse 
volt annak az érdekes fiatal nő-
nek, kit három gavallérjával az 
erdei tisztáson először látott, 
mikor a kevély dragonyos főtiszt 
a harmatosan szakajtott erdei 
virágot térdenállva, mint király-
nőnek kínálta fel neki. 

Yralkó az író jól ösmerte ennek 
a nőnek az egész élettörténetét. 

Most mint énekesnő szerepelt 
nagyobb vidéki színpadon. Elsze-
gényedett fővárosi gyárosnak volt 
a leánya, kinek bukásával sokat 
foglalkoztak a lapok is. De a 
férjnél még híresebb volt a fe-
leség. Piczinyke, vékony karcsú 
asszonyka volt, nagy szemű ár-
tatlan gyermek arcza volt, de 



9 0 Ifjú Móricz Pál. 

csupa ideg, csupa szenvedély és 
léhaság volt ez a gyerekarczú 
asszony. Fényes öltözékeit napon-
ként változtatta ezen közismert 
divathölgy, kinek nem egy sikam-
lós kalandját emlegették az elő-
kelőbb szalonokban. Hogy szen-
vedélye sohasem tartós. Gaval-
lérjait mindig a vagyon nagy-
sága szerint váltogatja és hogy 
divatos drága ruháinak a szám-
láit, valamint az ékszer számláit 
is mindig ezekkel szokta fizettetni. 
Végül e selyemruhába öltözött 
szép bűnöst a sorvadás pusztította 
el, mielőtt megérte volna köznapi 
férjének bukását. Leányának a 
szívébe azonban már eleget oltott 
abból a veszedelmes, bűbájos mé-
regből, mely az asszonykának lel-
két, érzéseit épúgy áthatotta már, 
mint az erős illatszerek az idegen 
férfiak által fizetett drága ruháit. 
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X gonosz nyelvek mondották, 
hogy a legléhább erkölcsi elve-
ken kívül, — abból indult ki, 
hogy a szép nő minden órának 
szakítsa le a virágát, hogy ezen-
kívül más jobbat és hasznosab-
bat nem hagyott volna fiatal ser-
dülő leányára, mint egyik rossz-
hírű, de dúsgazdag gavallérját, 
a vörös Ahronsohn bankárt, aki 
már magyar nemes is volt buda-
foki előnévvel. Ugyanaz a köp-
czös kövér veres ember, akit. már 
az erdőbeli tisztáson ott látott 
Zágoni Feri Lutz Gizi mellett. 
Mert a szép fiatal erdei nőnek ez 
volt családi neve, melyet szín-
padra lépvén a magyarosabban 
hangzó Lukácsy névvel cserélt fel. 

Húsz évesnél még alig volt 
több, már is több kalandját em-
legették a kuliszák világában, mint 
némely kiérdemesült primadonna-
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nak. Ö különben, hogy joga le-
gyen neki a világban szerepet 
játszani, ezért kereste a színpadot, 
melyen nem annyira énekművé-
szeiével, mint inkább sikkes frivol 
megjelenésével aratott irigyelt 
színpadi sikereket az érdekes ar-
czú, vöröshajú nő, ki a Zóla mes-
ter legújabb regényeit egyenest 
párisi könyvkereskedő czégtől 
szokta sürgős úton megrendelni. 

Viselkedése olyan volt, hogy 
tudtak róla sokat beszélni, de bi-
zonyítani kevesebbet ellene. Mert 
a bűn ösvényén oly büszkén, fel-
emelt fővel és tiszta arczczal tudott 
sétálni, hogy tekintetére több-
nyire a vádaskodók sütötték le 
vizsga szemeiket. 

A Sóstóra csupa szeszélyből 
jött. Betegség ürügye alatt tölteni 
itt a színpadtól távol néhány 
feszélytelen szabad hetet. Mehe-
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tett volna bármely külföldi világ 
fürdőbe is, mert a köpczös Ahron-
sohn gáláns módon felajánlotta 
neki az erszényét, mint a „ebére 
maman"-nak egykori bizalmas ba-
rátja. Könyen cselekedhette, mert 
a veres bankárnak mind a börzén 
csodamódon kedvezett a szeren-
cse, mind azon őserdős grófi ura-
dalomnak megvételével, melyhez 
potom pénzen jutott az uzsorá-
saitól szorongatott Kontli gróftól. 

A bálvány hatalmas erdei fá-
kat most ezer és ezer ember ko-
pácsolgatta a gyilkos irtó fej -
székkel. Nagy robajjal dűltek a 
földre a rengeteg több százéves 
díszei. És a kufár had kopáran 
hagyván a liegyoldalokat, ezrek-
nek értékében úsztatgatía le a 
fákat a szőke folyó vízen. Zakatolt 

v 

és zizegett fűrészeivel a gőzfürész 
gyár íp, mit már az élelmes á j 
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tulajdonos állított fel a vadon 
közepén. És innét külön e czélra 
épített helyi vasút szállította a ke-
reskedelmi piaczokra a már fel-
dolgozott, kikészített fáknak kin-
csoket érő rakományait. 

A Giza szeszélyes választása 
azonban a Sóstó fürdőre esett. 
Ahronsohn neheztelt kissé. Mert 
ha már pénzét kellett költeni, 
szívesebben költötte volna valami 
világ fürdőben. A pöffeszkedő 
parvenü kicsinyelte ezt a helyet, 
melynek patriarchalis egyszerű-
ségében nem nyílt neki elég alka-
lom gazdagságának fitogtatására. 
Ámde a Giza szeszélye előtt jónak 
látta fejet hajtani, mert olyannak 
ismerte meg a „kedves mamának" 
a lányát, ki nem szenvedte az 
ellentmondást és egy tagadó 
szaváért képes lett volna vele 
szakítani. 



A magyar föld urai. 10t 

A dragonyos főhadnagy még 
Budapestről volt ösmerősük. Mint 
fiatal tiszt, még akkor a huszá-
roknál szolgált, szintén megfordult 
a „kedves mamának" a szalonjá-
ban. Később áthelyezték a drago-
nyosokhoz. Most a közeli város-
ban az aranysarkantyús lovas tá-
bornok mellett volt segédtiszt. 
Onnét lovagolgatott ki a fürdőbe. 
Tenni a szépet az eleven, pajkos 
kedvű Gizának, ki hiú volt, kaczér 
volt, ép azért hízelgett neki, hogy 
egy bárót is leigázhatott udvarlói 
seregébe. Ila mindjárt szegény 
másod szülött német báró volt is 
a szőke Waltershirchen Hugó fő-
hadnagy, akit különben egyik 
legjobb urlovasnak tartottak a 
verseny-gyepen. Lutz Giza meg-
engedte azért, hogy a báró a ke-
zét csókolgassa vagy lia magukra 
maradtak, hogy mégis szorongat-



96 Ifjú Móricz Pál. 

hassa a gyönge kacsókat. De ha 
már vakmerőbben próbálta őt szo-
rongatni, gúnyosan kaczagva ez-
zel hűtötte le : 

— Menjen! Nem vagyok én 
afféle szobalány . . . 

Hugó főhadnagy ilyenkor egész 
belepirosodott. Dühében bajuszát 
pedergette és ha ilyenkor a ne-
mes budafoki Ahronsohn úr vé-
letlenül belépett, sok kemény sza-
vakat kellett elnyelnie a dühös 
főhadnagytól, ki ingerült volt a 
bankárra nemcsak azért, mert 
nagy vagyonát irigyelte tőle, de 
mivel sejteni vélte, hogy ez ara-
nyainak varázsa alapján szeren-
csésebb udvarlója a kaczér szí-
nésznőnek, mint ő, az ellen-
álhatatlan főhadnagy, az ezred 
tisztikarának a büszkesége. Hogy 

pedig a szobalányt emlegetni, 
miért volt ingerletes előtte, az 
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egy fücscsba ment házasság tör-
ténetével függött össze. A báró 
már vőlegénye volt dúsgazdag, de 
vén és fogyatékos szépségű gról-
kisasszonynak. Az esküvő napja 
is ki volt tűzve, mikor a gőgös 
vén grófkisasszony este a park-
ban sétálván, vőlegényét a szép 
szóbalánynyal, benső komornájá-
val egyik kerti házban oly bizal-
mas együttlétben találta, melynek 
következése volt, hogy a gőg-
jében sértett kisasszony vőlegé-
nyének epés levél kíséretében 
visszaküldte a jegyűrűt. Tehát 
az ilyen kényes emlékeztetések 
még a Hugónál érzéketlenebb 
embereket sem érintik kellemesen 
az epekedve szeretett, kívánatos 
nőnek az ajkáról. De Gizi emellett 
értett ahhoz is, hogy a főhad-
nagynak ezen kellemetlen érzé-
seit néhány hízelgő szóval el-
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oszlassa. Puha, fehér kezével 
illatos rózsabimbót tűzött a tiszt-
úrnak a dragonjába és mondta: 

— Maga . . . Maga . . . Es fél-
szemmel pedig Ahronsohnra leseit, 
észlelni a hatást. Önelégülten mo-
solygott, amidőn látta, hogy a 
bankárnak miként változik, fa-
nyalog az arcza, mintha csak 
keserű, mérges eczetből kínálták 
volna meg itókával. Négyszem-
közt e íniatt Gizi le is hordta 
többször. 

— Ugyan oktondi, mondta 
neki. Miért vágf olyan szánalmas 
arczot? Talán csak nem képzeli, 
hogy komoly a számításom ezzel 
a Habenichts báróval . . . Szamár-
Ív ám ahelyett jobban teszi, ha fel-
tekint. az üzlete után is már Pestre 
és lehozza nekem ajándékul azo-
kat a brilliánt függőket, melyeket 
az udvari ékszerésznél láttam és 



melyet már rég Ígérget nekem a 
j Citalomj átékomra . . . Ugy, úgy 
öreg barátom, csak menjen ! Men-
jen ! P á ! és kis kezével csó-
kot vetett a távozó vörös ban-
kár után, ki később önhitten el-
gondolkozott az elsőosztályú vas-
úti kocsi puha bársony díványán. 
Körülbelől ilyesmit gondolt ő : 

— Pillangó úrfiak repkedhet-
tek körülte, de ennek a szép vi-
rágnak a mézét majd mégis csak 
én élvezem, a szorgalmas méh . . . 

Valkó Gyula különben azt is 
elmondta barátjának Zágoninak, 
hogy volt idő, midőn látta már 
a léha kaczér énekesnőt, Lutz -
Gizit szomorúnak, megtörtnek is. 
Egy mellbajos színész miatt túl 
adott minden előkelő udvarlóján. 
Pedig fél lábával már a sírban 
volt a szegény színész, mikor 
megösmerkedtek. És oly gyönge 

7* 
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volt, hogy tulajdonképpeni fizikai 
szerelemről szó sem lehetett kö-
zöttük. Nem szeretőre, de ápoló-
nőve volt annak szüksége. És Gizi 
a frivol operetteknek ezen elké-
nyeztetett énekesnője, oly hűsé-
gesen, annyi odaadással megfe-
lelt ennek is, mintha sohasem 
énekelte volna s játszotta volna 
Boceaeio-t, az Eleven Ördögöt, de 
mintha mindig csak mint egy-
szerű, jóságos betegápoló apácza 
foglalatoskodott volna . . . Mi-
dőn pedig meghalt a színész, so-
káig, oly sokáig hordta utána a 
gyászruhát, hogy akik ezen vi-
dám, könnyű gondolkozású ke-
délyt ösmerték, nem győzték 
eléggé csodálni. Máskor ismét 
teljesen elárvult kis színész-leány-
kának fogta pártját, ezt nevelte, 
pedig ezen időben maga sem volt 

fényes helyzetben, t. %/ 
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Hanem aztán . . . Aztán tudott 
volna Valkó szívtelen dolgokat, 
frivolabb kalandokat is e kü-
lönös nőről beszélni, ha Zágoni 
idegesen a szavába nem vágott 
volna. 

— Eli ! Hagyjad! Nem sze-
retem az emberszólást. Meg kü-
lönben micsoda nekünk ez a nő, 
hogy ennyit foglalkozunk vele ? 
Még összevissza alig beszéltem 
néhányszor vele. De a fiúnak be-
csületes, tiszta szemei megha-
zudtolni látszottak a szókat, miket 
kimondott, hogy olyan közömbös 
előtte e nő. 

Délután volt. Éppen vasárnapi 
délután. A hűvös virágillattal el-
telt erdei szellő megbizseregtette 
még a legtunyhábbnak a vérét is. 
Alironsohnt az üzletei még min-
dig fent a fővárosban tartóztatták. 
Re Gizinek küldött atyáskodós 



1 0 2 Ifjú Móricz Pál. 

levelében írta, hogy nagy ha-
szonra spekulál. Magyarország ez 
esztendei termése felett vívta bör-
ziáner ezimboráival a csalfa 
börzei harczot, melynek válto-
zásaitól függ az arany kalá-
szos alföldön sok mitsem sejtő' 
ártatlan birtokos családnak és 
községnek a boldogulása. Kőke-
mény szívű s kőkemény kezű 
börziánerek keveset törődnek az-
zal, mert nekik többször épp a 
romlásból származik a legna-
gyobb haszon és gyarapodnak 
millióik. 

A megyei székhelyről való 
czigánybanda az árnyékos tölgyfa 
alatt húzta a nótákat a sétáló kö-
zönség szórakoztatására. Mások 
már a vendéglői asztal körül te-
lepedtek meg kiránduló családok 
és jóétvágygyal költötték el a 
rendelt ozsonnát. 
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Az elegáns Lutz Giza a park-
ban sétálgatott, hová még elhang-
zott jól a zene. Némely operette 
dallamnak utána dúdolta pajkosan 
a versét, majd egy tarka pillangó 
után szaladt meg. A vadvirágos 
gyöp felett repült a színes sötét 
piros pillangó a tó felé. Zágoni 
Feri ós. Walterskirchen főhadnagy 
könnyű léptekkel ugrándoztak 
utána, mint hűséges apródjai a 
várurnőnek. Gyula az író hátrább 
maradt, egyik megyebeli öreg 
úrtól a Vay kanczellár felől érde-
kes Mária Terézia korabeli törté-
netet hallott elbeszélni. Ezen töp-
rengett, miként kerekíthetne ab-
ból lapjának ügyes tárczát, milyent 
már úgyis sürgetett a szerkesz-
tősége nála. Hangos női sikoltásra 
tekintett fel. 

— Jaj , egy kígyó ! kiáltotta 
reszkető hangon Gizi, aki mellett 
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már ott állott Zágoni Feri és 
mig egyik karjával az aléltan 
megtántorodott szép énekesnőt 
ölelte körül, a másik kezébe szo-
rított lovagpálczájával meg a fű-
ből felpattant kígyó fejére sújtott 
le, de majdnem egyidőben vele 
fényes kardjával a főhadnagy is, 
ki, virágot akarván szakítani, va-
lamivel későbben érkezett oda. 
Gyors kezével Zágoni hamarébb 
leütötte a gyönge bőrű kígyót, 
melynek ép fejét zúzta szét a 
suhogós, hajlós lovagló pálcza, 
melyet azonban meg a főhadnagy 
megkésett kardcsapása vágott 
ketté. 

A két férfi szeme szikrázott, 
mikor összetekintettek. A főhad-
nagy gúnyosan hajtott fejei Zá-
goni előtt: 

— Pardon! Én valóban a 
kígyót akartam . . . 
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— Szót sem érdemel, felelte 
a két értelmű szóra Zágoni, hisz 
nem volt egyenlő a fegyver. De 
kardom még van nekem is, mondá 
fél tréfásan, fél komolyan, miköz-
ben Gizára tekintett. Giza csak 
ekkor bontakozott ki karjai kö-
zül. Előbb halvány volt, most 
lángpiros. És kis kezét oda szo-
rította, hol a szive dobogott. Sze-
neiben még a kony is megragy-
gyant. Üde ajka reszketett kissé, 
mig sikerült mosolyt erőszakolni 
•reá. Aztán lágy, kellemes behí-
zelgő hangon mondott köszöne-
tet. De szemét pillanatig a Zágoni 
szemén felejtette. Oly meleg, hálás 
és érzelmes tekintet volt ez. hogy 
Ferinek az örömtől ragyogott az 
arcza, míg a főhadnagy idegesen 
taszította hüvelyébe a fényes kar-
dot és felindulásában bele is ha-
rapott ajkába. 
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Bocsássanak meg uraim, 
hogy igy megrémítettem önöket, 
mondá a hízelgő asszony. De ir-
tózom a kígyótól. Köszönöm, 
hogy megmentettek tőle. Köszö-
nöm a fáradságát főhadnagy úr. 
Köszönöm Feri, mondta egész bi-
zalmasan és szép kezét odanyúj-
totta Zágoninak, aki megcsókolta 
azt. Majd Yalkó Gyulához fordult 
és kaczérkodva hamiskás hízel-
géssel mondotta az írónak: — 
íme van szerencsém bemutatni 
az életmentőimet, bárha voltakép-
pen mégis Feri ölte meg a kí-
gyót . . . író ú r ! higyje meg, 
Ginevra királynőnek nem voltak 
ilyen hűséges, bátor lovagjai, 
mint nekem itt. ez 'a két lova-
gom. 

Azt azonban nem mondhatni, 
hogy a két hűséges lovag valami 
különös nagy barátsággal tekin-
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tett volna egymásra . . . A főhad-
nagy főképpen akkor komoro-
dott el, mikor napalkonyatkor lo-
vára fel kellett ülni és bevágtatni 
a városba, mivel főrangú lovas 
tábornoknak az érkezését várták 
ekkor. Nem lehet tagadni, elegáns 
lovas volt a báró és Feri látni 
vélte, hogy Giza tetszelgőleg te-
kint a délczeg lovastiszt után. Ez 
pillanatra őt is elkomoritotta, de 
aztán felvidámult, amidőn látta, 
hogy Giza a főhadnagyra sem 
látszott több figyelmet fordítani, 
mint a szép pillangóra, melyet 
az imént a gyepen kergetett. 
Mert a lovas még el sem tünt, 
még is karját kínálta neki, aztán, 
úgy asszonyos ragaszkodással 
reánehézkedve, meghívta, hogy 
kisérje fel a villába. Feri erős 
volt, mégis remegett a karja, 
midőn ezt a meleg női termetet 
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ott érezte karjára támaszkodva, 
midőn hallotta selyem ruhájának 
suhogását és ellágyult, a kaczér-
$ ágtól szelídült hangját és érezte 
az illatot, mely hajából, testéről 
áradott . . . Azért csöppet sem 
volt rá kellemetlen, midőn Valkó 
Gyula halaszthatatlan dologgal 
mentvén ki magát, elmaradt tőlük 
és távozott a nagyvendéglő felé. 
Most Feri Gizára tekintvén, látni 
vélte, hogy őneki is ekkor kissé 
pirultabb az arcza és midőn sze-
mével szemét kereste, a lány 
selyem szempillái alá rejtette azt. 

A Lujzavilla csöndesebb, az 
erdőbe leginkább bemélyedt ré-
szében volt a fürdő telepnek. En-
nek emeleti erkélyes részébon 
lakott Giza. Kedves kis otthona 
volt. Susog«') hangjai a zúgó erdő-
nek itt nem lettek az emberek 
durva lármájától megzavarva. A 
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zene is csak megszakított zen-
géssel hallatszott ide. Egy-egy 
vidám olasz dalt ha énekelt Gizi, 
ha elábrándozott zongorája mel-
lett, akkor azonban mintha életre 
kelt volna a csöndes erdő. Az 
erdei nimfák hófehér testükkel 
a mohával bélelt fa odúkból, 
mintha kíváncsian bujkáltak volna 
elő. Cziczározva szőrös lábú erdei 
manókkal, kik csókot akarván 
rabolni tőlük, üldözőbe vették a 
hófehér testű szép tündéreket. És 
mintha emiatt támadott, volna fel 
aztán az erdőben csodálatos élet, 
minek zaja a Gizi szívét mindig 
remegésbe hozta és ritkán érezett 
vágyakra ingerelte. 

Mert oly csodálatos este volt, 
mint ritkán. 

A szomorú hold varázserejű, 
selymes fényével ilyen éjszaká-
kon lopódzik be a függönyök ha-
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sitékán keresztül a szűzlányok-
nak a szobájába. Csodás tündéri 
alakot ölt a halavány sugár. Ara-
ny osliajú sáppadt tündérkirályfi 
lesz belőle. És mén-mén a lány-
nak fehér ágyához. Bűvös tekin-
tetével földfeletti mesés álomba 
igézi azt, aztán ajkát ajkához 
szorítván, csókolja azt telhetet-
lenül, mígnem sáppadt, hala-
vány lesz aztán a szép szűz 
is, mint a holdvilág sugaraival 
együtt kóboroló tündér király. 

Kedves és enyhe volt az 
éjszaka. Az égi boltozat sötétkék 
bársonyos takaróján ezerével csil-
logtak a csillagok. A hold a 
felhők szélét beezüstözte és már 
mintegy félorczával kibámult az 
erdő suhogó fái felett. 

Az a lánczcsörgés, amely hal-
latszott időnként messziről, az 
erdő gazda békózott lovainak lá-



A magyar föld urai. 10t 

bán csörömpölhetett. Ez nem ha-
tott zavarólag. És a fáknak, lom-
boknak, virágoknak, füveknek 
párái, mint illatos és szem előtt 
ködös homálynál többnek alig 
tetsző felhők lebegtek a villa 
körül. Észrevétlenül illatos pá-
ráikkal be-be is csapódtak a nyi-
tott ablakon. 

Rózsaszín koronája volt a fel-
függesztett éjjeli lámpának, mely 
titokzatos, rózsás csillámmal re-
zegte keresztül a szalont. Puha 
szőnyegek voltak leterítve. Puha 
zsöllék és kerevetek is voltak 
i t t . . . A lámpa szelíd fénye nem 
sértette a szemet, de enyhe, ró-
zsás ragyogással borult a Giza 
arczára. 

Nem is vették észre, miként 
telik az idő. Együtt megvacsorál-
tak. Előbb közönséges napi plety-
káról folyt a beszéd. Aztán ma-
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guk sem vették észre, hogv las-
san, mint tértek át a bűbá-
jos, csöndes éjszaka varázsa alatt 
bizalmasabb és bizalmasabb dol-
gokra. Hangjuk is halkult min-
dig. Mind közelebb húzódtak 
egymáshoz. Feri beszélt előbb 
anyjáról, ki már meghalt, szép. 
húgáról, ki már szintén meghalt. 
Melegszívű volt a fiatal ember és 
ha költő nem volt is, de rom-
latlan szívének megkapó érzéseit 
beszélte. Olyan tiszta, nemesebb 
világról és alakokról, mikhez 
hasonlókkal Giza még nem ta-
lálkozott. soha. Mert ő mindig 
csak az önzés, a kabzsiság, az 
érzéki vágyak bálványozói között 
élt, akik durva érintésükkel le-
törölik a léleknek a zománczát. 
Szíveket szaggatnak szét. Ka-
ezagva beszélnek a becsületről. 
És a vad mámorban keresik 



A magyar föld urai. 10t 

minden ellen az orvosságot és 
a kárhozatos üdülést. Miközben 
drága selymet liurezolnak tagjai-
kon, észrevétlenül kivetkőznek az 
emberi nemesebb érzelmekből. És 
lesznek amaz állatok, kiknek 
ideálja az asszonyban a gyönyörű 
testével szemérmetlenül hivalkodó 
Nana és oly férfiak, mint volt 
Gizi közelében a nemes Ahron-
solm is, a bankár, akiből már min-
den más érzés kihalt a hiúságon, 

ö " 
kincs vágyon és bujaságon kívül. 

Ezen fertőzött levegőjű világ, 
most mint sötét örvény látszott 
felnyílni a Gizi szemei előtt. O 
változékony és különös állhatat-
lan gondolkozású nő volt, az er-
kölcsi alapnélküli nevelés hiá-
nyában, mint pihe a viharban, 
úgy kidobva volt ő a bűnök vi-
lágába. És ekkor valami lesújtó 
érzéstől úgy elfogult, úgy el-
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gyöngült egyszerre az eddig 
nyilván mutatott könnyűvérűsége 
és pajkossága, liogy e perczben 
— bár úgy lehet rövid időig 
tartó volt csak szívében ez érze-
lem — undor fogta el eddigi 
kalandos élete iránt. És megfe-
ledkezett e kábulásban minden-
ről, ami eddig ezen méreg virá-
gos, czifra pompás világhoz 
fűzte és nem látott mást maga 
előtt, mint ennek a nagy erős 
fiúnak a becsületes, szép tiszta 
és hűséges szemét. Annak az 
egyenes gondolkozása és mester-
kéletlen, szeretettel eltelt szavai 
úgy hatottak reá, mint kiszá-
radt mezei vad virágra a kövér 
esőcseppek. És mintha bűvös kör-
bon lőttek volna, úgy húzódott 
közelebb Ferihez. De Feri is 
észrevette az előtte eddig mindig 
pajkos, gúnyoros nő arczán ezt a 
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változást, mely szomorúságot vont 
ugyan arra, de rokonszenvesebbé, 
a bizalomra érdemesebbé tette 
azt. És midőn most Gizi kezdett 
beszélni neki életének posványos 
útjairól, szeretetnélküli ridegsé-
géről. Az elhagyatott, magános 
nőknek nehéz sorsáról, kisértései-
ről. Már egyszer csak mellette 
ült a nőnek. Előbb a kezét szo-
rongatta, de aztán magához szo-
rította remegő derekát és ami-
dőn annak hirtelen jövő szédülés-
től bágyadtan a vállára esett a 
feje, ideg-gyönge nőknél történik 
gyakorta ilyen hirtelen változás, 
ekkor két erős karjával felemelte 
ezen puha édes terhet és úgy 
vitto át a másik hálószobába. Es 
nem birt ellenállani, többször meg 
csókolta hosszasan, édesen forró 
ajkát. Ekkor Gizi magához térvén, 
karjával körülölelte a férfi nyakát 
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és amidőn Zágoni már zavarodot-
tan, érzelmeivel alig bírva tá-
vozni akart. Csókját visszacsó-
kolta. Olelésit visszaölelte. És 
Feri maradt, ott maradt nála. 

A rigó fütyült az erdőben, a 
hajnal pirosodni kezdett már a 
fellér párás égaljában. Ekkor jött 
ki Feri a villából és Gizi az er-
kélyről még csókot vetett feléje. 
Feri mosolygott, mert Ferinél most 
nem volt büszkébb, boldogabb 
ember. Fiatal volt. Hiszékeny 
volt. És szeretett. Minden áldo-
zatra készen érezte magát. Olyan 
szép volt a hajnal is. Midőn a 
molnárkék szürke ég alján a 
piros szin az aranynyal összeele-
gyült és végezetül felbukkant a 
diadalmas, a millió sugarakat 
árasztó nap a tó nádas vize fölé. 
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VI. 

A/T ég mikor az öreg Frieder Már-
A kusz a Homokházi uraság-

nak a nagyapja IIomokházán meg-
telepedett, kevés beleszólása volt 
a zsidóságnak az ország dolgaiba. 
Állott a nemes világ. Robotolt a 
paraszt és restauráltok alkal-
mával csákánynyal törte, zúzta 
egymás fejét az armálisos kurta 
nemes. 

A földesúr adott Frieder Már-
kusznak lakhatási engedélyt falu-
végi zsöllérházban, mert történt, 
hogy épp ez időtáj t meghalt a 
házi zsidója, ki az ügyletek le-
bonyolításánál hasznára volt neki, 
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liát engedte, hogy megtelepedjen 
a faluban Frieder Márkusz. A olt 
Márkusznak egy idó'viselt bár-
sonynadrágja, nem érdemes ku-

' m 
tatni honnét szakadt rá. De tény, 
hogy megvolt a nadrág. Ebben 
alázatoskodott Márkusz legelébb 
az uraságnál. Tréfás, csúfolódás 
nyelvű volt még akkor az idege-
nekkel szemben a nép. Azért 
Fricder-nek is sok ideig nem is-
merték más nevét, mint „Bársony 
nadrág." Szokás volt ekkor, mon-
dom, csúfolódó névvel a zsidót, 
a czigányt, a németet elnevezni. 

Bársonynadrág szegény volt, 
amilyen szegény csak egy vándor 
lehet. De a kitartás, a szívósság 
és a törekvés a vagyon után meg-
volt benne, mint ez jellemző tu-
lajdonsága is sorsosainak. Fele-
sége és egy fiúgyermeke volt 
csupán. Mégis komisz sorsban 
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éltek eleinte. Mértfóldeket kellett 
gyalogolnia, míg olyan községet 
ért, hol már rabbi is volt és hit-
sorsosok, hol tehát végezhette hit-
beli kötelességeit is. Alázatos volt 
a Bársonynadrág mindenkivel 
szemben és sok önmegtagadás, 
sok nélkülözés után, csonttal, 
rongygyal, minden elképzelhető-
vel kereskedve, végre elért any-
nyit, hogy némi pénzt kuporgat-
ván össze, kibérelhette az áren-
dáját a földesúr egyik pusztán 
fekvő, országút melletti csárdájá-
nak. Miként élősködött itt, zsu-
goriskodással miként kuporgatta 
a garasokat, arról keveset je -
gyezett fel a krónika. Érdemesnek 
sem igen tartották még akkor 
egy Bársonynadrág zsidóval fog-
lalkozni. Talán amidőn elhalt és 
fia átvette a -esaplárságot, még 
erről a változásról aligha vett 



tudomást az uraság, ki többet 
nem törődött velük, minthogy 
rendesen megkapja regáléjának a 
hasznát. Es ezt meg is kapta 
(). De a nép sem igen tudta, 
hogy az öreg Bársonynadrágot 
mikor és hová temették el ? 
Mert még akkor a környékben 
nem igen volt, zsidó temető. A 
holttestet pedig a nép babonája 
miatt veszedelmes volt szállítani 
a határokon. így csak lopva 
történhetett az öregnek a teme-
tése is. 

Akik a csárda felé jártak, 
mindössze annyi változást vehet-
tek észre, hogy a söntés ablakából 
az öreg Bársonynadrág fekete 
selyem sipkás és galambfehér 
szakállas areza helyett ezentúl a 
fiatal Bársonynadrág szeplős, vö-
rös areza vigyorgott onnét rájuk, 
mindig kész alázattal szolgálván 
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a fuvaros „János" avagy „Mihály 
szomszédoknak." 

Ez energikus, furfangos fejű 
zsidó volt.Ü lett a családi vagyon-
nak az igazi megalapítója. A 
betyárvilág ekkor virágjában állott 
még. A szabadságharcz utáni 
időben divatos volt a szegény-
legénység, melynek fosztogató 
alakjait még bizonyos regés dics-
csel is felruházta az elnyomott 
nép. Amely örömmel látta a 
puszták ezen vad fiait szembe-
szállani a rézsisakos zsandárral. 

Ilyen híres betyárbanda vá-
lasztotta lesőtanyájául a Kopogó-
csárdát, mely forgalmas országát-

mellé esett, de mégis nagy puszta-
ságnak a közepén. Vásárokra járó 
kereskedők és mesterek egész ka-
ravánokkal jártak erre. Csikós, 
gulyás, pásztor ember is volt elég 
a határban, kiknél a lopott bitang 
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jószágot mindig nyom nélkül el-
lehetett tévelyíteni. 

A fiatal Bársony nadrág a ha-
gyomány szerint ezen betyárok-
nak volt a szövetséges czimborája. 
Az ő kezén fordult meg a sok 
lopott, rabolt vagyon. Értett hozzá, 
hogy még későbben is, amidőn 
már pandúrok voltak a határok-
nak az őrizői, hogy a komiszárus 
is szemet huny ott a csárdának 
szállingó egy és más rossz híre 
felett. A betyár pedig az orgaz-
dáját, hacsak nem volt a legal-
jasabb fajta kapcza betyár, nem 
árulta el. Ha pedig felakasztottak 
egy betyárt, állott a helyére tiz 
más. A pusztáknak, a rétségeknek 
sokáig nem fogyatkozott meg e 
vad, kóbor népe. 

Híres lett a Kopogó-csárda. 
A vásárosok az ördöggel egy be-
csületben emlegették a nevét. 
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Előfordult bizony nem egyszer 
az is, hogy a fiatal Friedert vagy 
amint a betyárok rövidesebben 
elnevezték : a Vörösbársonyt be-
kúlcsolták szintén a vármegye 
börtönébe. A korbács ütéseknek 
sebliedt helyei beborították a 
hátát, melyeket még akkor is 
látni lehetett volna, amikor már 
a betyár csapszék kimérőjéből 
földes uraság lett, ha ugyan az 
ilyen sebhelyekkel dicsekedni 
szokott volna az ember. l)e ko-
molyabb baja az»-rt soha nem 
történt. A ravasz zsidó talált 
mindig alkalmas ürügyet a csá-
vából való kimászásra, bárha a 
létrafokot, amelyen a veszede-
lemből kihágott, aranypénzekkel 
kellett előbb kiraknia. 

v Mikor aztán tűnőiéiben volt a 
betyár világ romantikája és sza-
badabb napok következtek a 
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zsidóságra is, ekkor beköltö-
zött a Kopogó-csárdából Homok-
házra a Vörösbársony. Üzletet 
nyitott itt. Kereskedett ő abban 
mindennel. A pálinka természe-
tesen a legfőbb portékája volt. A 
gabonát is ő liferálta a faluból, 
mely mellett természetesen az 
uzsora haszontól sem riadt vissza. 
Es a szennyes pénzen, melynek 
nagyobb részét a Kopogó-csárdá-
ban kuporgatta össze, mihamar 
lepénzelte a félfalut, melynek 
népe lassan hozzátörődött ahhoz, 
hogy kezdje a íaplósipkás szom-
szédot alázattal köszöntgetni. 

Mikor az emanezipáczió tör-
vénybe hozatott, már ekkor Frie-
dert vagyonos ember hírében is-
merték a környéken. Vásárolt 
földbirtokokat is. Gyermekei mellé 
már nemvolt elég nevelőül a 
Galieziából beszakadt bócher. 
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Mintaliogy ő sem volt már többé 
szomszéd, hanem: 

— Ténsúr! igy titulálta a 
parasztság. 

Nevelőt s nevelő kisasszonyt 
fogadott a fia s két leánya mellé. 
Ilógy azok egész rendesen be-
szélgettek még francziául is. És 
felhagyott a bolti kereskedéssel, 
Terjeszkedett a határban, mint 
birtokos. És ágenseivel már csak 
nagyban, inkább mellékesen fog-
lalkozott a haszonhajtó gabona- és 
gyapjú üzlettel. Midőn pedig az 
öreg Homokházi uraság elhalt, 
különben Friedernek is lekötele-
zett híve és az adósság miatt 
közosztóra került volna a hitele-
zők között ezen ősi vagyon, Frie-
der, sem pénzt, sem fogásokat nem 
kiméivé, magához váltotta azt. 

Földesúr lett belőle. Később 
a nevét is megmagyarosiiotta. Es 
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Homokházi Dénes úrnak, aki az 
utolsó volt a családjából, aligha 
jutott eszébe megfordulni a ko-
porsójában, amidőn Vörosbársony 
Márkusz Homokházira magyaro-
sította a nevét. 

Beköltözött a kastélyba. Me-
lyet, nem találván megfelelőnek, 
átalakíttatott egészen. Pénzével 
ránehezedett a vidékre. Bizalmasa 
lett a vármegye főispánjának. És 
ha megyei gyűléseken nem igen 
beszélt is, mert soha sem tudta 
eltanulni a tiszta magyaros kiejtést. 
Azért inkább nem is szólt, mint-
sem hogy kinevessék. Hanem 
bizottságokban, kortesdolgokban, 
választások alkalmával annál na-
gyobb volt a befolyása. Olyan 
ember volt, kinél a kortes körút 
alkalmával első helyen kopog-
tatott az őseire finnyás jelölt úr. 
Mert Magyarországon választások 
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alkalmával félre lesz téve minden 
finnyásság, minden eló'itélet. 

Hiú, kapzsi ember volt Mar-
kusz úr. Hiúságának hízelgett, 
múltjára visszatekintvén, midőn 
most a megye uraihoz dörzsö-
lődhetett és parolázhatott ezzel 
a gőgös mágnás főispánnal, ki 
felismervén Márkusznak a becsét, 
minden alkalommal hízelgett olcsó 
tömjénnel a hiú embernek, aki 
viszont, bárha kapzsi volt is, 
mégis vagyonával kész volt tá-
mogatni a főispán pártpolitikáját. 
Az alkalmazkodni tudás me«r 

Ö 
bentrej lett ezen embernek a véré-
ben. Annak idején amilyen alá-
zatosan hajtogatta a sáros ország-
úton apjának az egylovas ta-
lyigáját, most épp oly büszkén tu-
dott feltűnni a kényelmes hin-
tóban, amidőn a négy lovon a 
vármegyeszékhelyre behaj t at ot t. 
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Fia azonban nem örökölte az apja 
érzéki és anyagi természetét. A 
fiatal Homokházi Simon, az is-
koláit elvégezvén, gazdászattal 
foglalkozott. Igénytelen, egy-
szerű ember volt. Vasszorgal-
mával már a gazdasági aka-
démián kitűnt társai felett. A 
pénznek ugyan nem tulajdoní-
tott olyan mindent felülmúló erőt, 
mint apja, de azért nem paza-
rolta azt soha. Komoly hallgatag 
fiatal ember volt. Szeretett elmé-
lázni. Volt benne sok érdekesség. 
Mélázó, bús volt a természete. 
Fs sokszor oly keseredett, mint 
némely héber költő, akik olyan 
szívet szakajtó szép nótákat tud-
tak írni népüknek különféle rab-
ságában. Fs az erkölcsöknek a 
romlása és népüknek rideg anya-
gisága miatt. Többnyire a pusz-
tán. a tanyákon töltötte az időt, 
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A nagy birtok feletti gondosko-
dás erősen igénybe vette idejét, 
És ő szívesen fáradozott kint a 
nép között, mely megbecsülte 
őt jobban, mint az apját, kinek 
háta mögött még ma is csak Yö-
rösbársony volt a neve. 

Márkusz úr nem is mond-
hatni azért, hogy valami külö-
nösen rajongott volna a fiáért. 
Az volt felőle a véleménye, hogy 
jó fiú, do élhetetlen. 

— Nincsen benne vér! Nin-
csen benne élet! szokta volt pa-
naszolni méltóságos főispán ba-
rátjának, ki érteit hozzá, miként 
kell a gazdag zsidónak a szívéhez 
férkőzni. Alkalmat adott neki, 
hogy a házi belső dolgairól is 
fecseghessen előtte. Mintha annál 
egyéb más nem is érdekelte 
volna jobban a politikus főispán 
urat. 
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A nagyobbik lánya volt lío-
mokliázi Márkusznak az igazi 
kedvencze. Névszerint Eta. Teli-
vér zsidó nő. Kékesfeketébe ra-
gyogott. a haja. A legpompásabb 
keleti tipusz volt. Nagy tüzes 
szemei voltak. Érzékien telt az 
ajka. Lusta, tunyha egy kicsit a 
puha kereveten való sok heve-
részéstől. Piczinyek a lábai. Kifo-
gástalan a karcsú termete. Vidám. 
Elénkeszű. A pompának, fénynek 
alárendelt szive minden ideg-
szálával. A zsidó nők többségét 
különben is jellemzi ez a pipes-
kedés, pompázás iránti vágy és 
törekvés. 

Az apja' a legjobban szerette 
gyermekei között ezt. a hízelgő 
lányt, ki — a nagy gazdag-
ság már meglévén — hiú apjá-
val együtt rang és előkelőség 
után epekedett. 
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— Etus ! édesem ! szólt egyik 
nap Homokházi Márkusz leányá-
hoz, kérges kezével puha arezát 
megsímitgatva a fiatal lánynak, 
eleven ravasz szemével ped|g 
hunyorított, mielőtt folytatta. Úgy 
hozzákészülj, holnap vendégünk 
jön. A képviselő, a Bodó Berti. 
Nem tudom, mit akarhat ? De 
azt hiszem, nem jön egyedül. 

A homokházi kerületnek Bodó 
Berti volt a képviselője, egy a 
kormányt vezető embereknél ben-
í'entes ügyvéd és földesúr, akinek 
unokaöcscse volt Fóthy Pista. 
Es Bodornak most kilátása volt 
arra, hogy a kegyelmes miniszter 
vak „elvhűségét" magas és jöve-
delmező állam hivatallal fogja 
jutalmazni. Azért jó előre gon-
doskodni akart örököséről a ho-
mokházi kerületben. És tanács-
kozván a család, a Stefi úrfit 

9* 
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szemelték ki a képviselőségre. 
Az úgyis czélnélkül lézengett az 
apja nyakán, akinek érdemeire 
való tekintetből a kegyelmes 
myiiszter ár a maga részéről 
szintén hajlandónak ígérkezett a 
jelölést, annak idején, a legke-
gyelmesebben tá mogatni. 

Bodó ur azért unokaöcscse ré-
szére most a vén Homokházi Múr-
fi usz jóindulata t is ki akart a nyerni. 
Ezen czélból szándékozott, meg-
látogatni az uj földesurat. És ezen 
czélból vitte magával a látoga-
tásra elegáns, de léha, unoka-
öcscsét. 

Homokházi Márkusz szeretett 
volna dobbál a kastély kapujába 
kiállani és ugy kidobolni az 
egész falunak, hogy most is mi-
lyen ári vendég tiszteleg nála. 
Még inasok is voltak a háznál. 
A külső pompa és mód után 
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valóban nem lehetett volna kifo-
gásolni ezt a háztartást. Ha az 
egykori árendás darabos, zsidós 
modora el nem árulta volna 
e nagy módnak a kényes ere-
detét, 

Fóthy Pista a felcsapott mo-
noklival, a leereszkedő, nagyurat 
játszó modorával, pajtáskodó bi-
zalmaskodásával nem feszélyezte 
sehol sem magát. Tudta, hogy • 
szép fiúnak tartják. Beszélni is 
tudott igen jól, afelől sem volt 
kétségben, hogy rokonsága, czi-
mere és a legdivatosabb szabású 
öltözete, azt ugyan hitelbe csinál-
tatta az apja budapesti szabójánál, 
hogy ezek ebbeu a házban eléggé 
takarj ák más hiányait. Azért mind-
járt oly fesztelenül, oly ottlioni-
asan lépett itt fel, hogy az öreg 
Márkusznak még a diplomata 
külsejű Bodó képviselő sem im-
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ponált jobban. Gondolta is mind-
járt. magában : 

— Ez aztán a kóser, finom 
fiatal úr. És sóhajtott: bár az 
enyém is ilyen lenne . . . 

A szép Eta legújabb, legdi-
vatosabb ruhájába öltözött ki. 
Es ha a ruhaszabásán meg nem 
is látszott volna, mely előkelő 
műhelyben készülhetett az, azt 
Márkusz úr úgysem hallgatta 
volna el. Teljesen kivolt fejlődve 
nála a felkapaszkodott emberek 
dicsekedni szerető természete. 
Azért dehogy hallgatta volna el 
szóbeszéd közben azt, hogy Etns-
nak a ruháit „direkt" Bécsből 
szokták rendelni. 

MígBodó képviselő és Homok-
házi Márkusz az uj választás 
esélyeiről beszélgettek. Es a kép-
viselő beavatta Homokházit bi-
zalmasan a tervije öcscse jelölését 
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illetőleg, Homoklúizi elég jóindu-
lattal fogadta azt . . . Addig Stefi 
úrfi. a házikisasszonynyal foglal-
kozott. Volt benne elég tapasz-
talat, elég éles látás és szemte-
lenség is, hogy az eleven termé-
szetű szép zsidólányt mindjárt a 
legbizalmasabban szólítsa. 

— Etus! így szólítgatta, ho-
lott nem mondhatni, hogy oly 
sokszor találkoztak volna már. 
Mindössze egy-két megyebálban. 
De biz akkor még keveset törő-
dött a szép Homokházi Etával, 
mert akkor még színleg tartotta 
magát a családja és Pista a szép 
bárónővel volt lefoglalva. 

Ügyesen tudott zongorázni. A 
dzsentrinek ezen lajta fiatalsága 
mindenhez szokott egy keveset 
érteni, bárha komolyan aztán 
nem művel semmit. Neliúny ma-
gyar nótát játszott el. 
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—- Ezek a legújabbak, mondá 
Etusnak. Nem fukarkodván ké-
sőbb a legvastagabb hizelgések-
ben sem a lány játékbeli ügyész-
ségét, kezének szépségét, egész 
mindenének a bájolóságát illető-
leg. A szép Etus olyan piros is 
volt már, mint a básarózsa. 

A hiú vén Márkusznak ra-
gyogtak a szemei az örömtől, 
a megelégedéstől, midőn Bodó 
képviselővel a szalonban átjővén 
látta, hogy mily egyetértéssel és 
mily jól mulat együtt a két fiatal. 
Sőt annyira bizalmas volt, hogy 
még a kezét is rátette a Pista 
vállára : 

— No kérem, én mondom, 
senki más, de a Fóthy úr lesz 
itt a képviselő. 

Etus nagy szemével bámulva 
tekintett az elegáns, karcsú fiatal 
dzsentrire, volt hangjában szem-
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rehányás is, amidőn enyelgés-
képpen mondta : 

— Lám mily rossz, lam 
mily titkolódzó ember maga. 
Es nekepi nem is szólott volna. 
Pedig a Bodó képviselő urnák 
is én hímeztem a nevét aranyos 
fonállal a legszebb selyem zász-
lóra. 

— De szerencsét is hozott 
nekem, mondta udvariasan Bodó. 

Fóthy pedig lehajolt. Meg-
fogta a leánynak a kezét és gá-
lántul, mint a regénybeli fran-
ozia lovagok szokták, megcsó-
kolta azt. 

— Szerencsére pedig magam-
nak is szükségem volna, mondá 
Fóthy, azért adom ezt a foglalót e 
drága kéznek a munkájáért. Mert 
hiszem, hogy nekem is készit 
majd egy arany fonállal kihimezett 
lobogót. 
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— Oh igen, ha az apus meg-
engedi, felelt, kitéró'leg Eta, kinek 
arcza kipirult és kezén égni 
érezte ezt a csókot. Mert tudja, 
mondotta aztán pajkosan még, 
drága ám itt minálunk az arany 
fonál . . . 

— Bizony á szatying olcsóbb 
volt, amit a táti árult, vélte ma-
gában Fóthy Pista, de persze ezen 
vélekedését magának tartotta fent 
és inkább néhány hízelgő frázis-
sal a vén Homokházi tetszését 
igyekezett kiérdemelni. Ami kü-
lönben sikerült is neki. 

Mikor este a két vendé«: el-
távozott. Fóthy bizonyos volt mind 
a kerületről, mind az Eta hajla-
maira vonatkozólag. Büszkén mo-
solygott. Mily keveset kellett 
neki fáradozni, mégis kerületet 
és gazdag lányt nyert. Ez utóbbi-
ról ugyan hallgatott bátyja előtt. 
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Mert még mint csak terv mo-
toszkált ez a fejében. 

— Mily finom, mily kedves 
úri ember ez a Fótlii, mondta 
leányának Homokházi, kinek 
hiúságát egészen jól tartották a 
vendégek. 

— Igen, helyeselte szórako-
zottan és egészen fel pirulva Eta. 
Mert ő neki is épp e íiatal ember 
forgott a gondolatában. Már neki 
tapasztalatai is voltak vele szem-
ben. llogy mily vakmerő. Azon-
ban elhallgatta apja előtt, hogy 
a parkban kint sétálván, mint ölelte 
őt magához, mint susogott neki 
minden édes, kábító szerelmi sza-
vakat, (j pedig, hogy miként 
akart rá komolyan haragudni, de 
miként nem volt képes haragot 
mutatni vele szemben, aki a sza-
vát, ha komolyan beváltaná ? . . . 
11a egyszer beváltaná V . . . Már 
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miért ne? tépelődött E(a, miköz-
ben szórakozottan hallgatta atyját, 
akiben a spekuláló üzlet ember 
most is megnyilatkozott. 

Szegény ember! Szegény 
ember! De nagy család. Most meg-
választatom képviselőnek. Ügyes 
ember, élelmes ember, nem tudni 
mi méltóság lehet belőle. Miért 
volna hát lehetetlen, — szólni 
akart még valamit. De szavát 
még is inkább elharapta. Hanem 
magához ölelte lányáti Szeretet-
tel megsimogatta kedvenczének 
az arczát a számító férfiú, aki 
maga megmaradt volt ugyan 
atyáinak a hitén, de gyermekeit 
már a keresztény hitben nevel-
tette. Azután tértek át, amikor 
a felesége meghalt. És kiseb-
bik lánya a Vilma most is oda 
volt az angol szüzek kolosto-
rában.' 



lau acauuu íitJVtJiNtJ az. 
bejáró szegény zsidónak. Helie! 
Mondok neked Jokli. Pénz diri-
gál az egész világot! Pénzért 
lehet mindent vásárolni. Jokli! 
Jokli becsüld meg a pénzt. 
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VII. 

F z minden esztendőben igazi 
^ ünnepi nap számába ment 
kántor Lizánknál, mikor mondta 
a kántor: 

No gyermekek, megyünk 
a Sóstóra. 

Mikor ezt most barna láza 
egyik délben meghallotta apjától, 
egyszerre újra éledt a leány. Az 
örömtől ragyogó fényben olvadoz-
tak nagy szemei. Dúdolt és nó-
tázott egész nap. Olyan kedve 
volf, hogy szerette volna az egész 
világot a keblére ölelni. 

Ez hétfői napon történt. Es 
szombatra lett meghatározva az 

\ 



A magyar föld urai. 143t 

indulás. Egyik fiatal tanító, aki 
az énekhez is értett, magára vál-
lalta, hogy az I r szolgálatát 
elvégezi a tiszteletes rektor úr 
helyett a templomban. A tiszte-
letes rektor úrnak nehéz ma-
gyar csizmája volt és az a térdig 
leérő zsinórozott magyar kabátja, 
milyent falusi kálvinista egyházi 
embereken lehet még mai nap is 
látni. 

Minden esztendőben megszokta 
ismételni családjával együtt ezt a 
kirándulást a héjjasfalvi rektor-
kántor. Még mikor fiatal házas 
ember volt, akkor megkezdette 
ezt. Azóta, bárha szaporodott két 
kocsi derékra is a család, azért 
el nem mulasztotta volna soha 
ezt a kirándulást. 

Mindig szombaton szoktak in-
dulni. Útközben este még egyik 
faluban, Bakonyban, a rektor úr 
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volt iskola társánál, a bakonyi 
nagy tiszteletű lelkipásztor úrnál, 
a nagy erejéről liires Csutoros 
Albert nagy tiszteletű úrnál is 
megszállottak. Másnap még pity-
mallás idején elindultak onnét a 
zötyögős vastengelyes kocsijukon, 
hogy vasárnap még korán elér-
hessék a fürdőt, ahol a napot 
aztán délutánig nekik igen kel-
lemes szórakozások között eltölt-
vén, hasonló útiránynyal és meg-
pihenéssel indultak aztán vissza. 
Hazafelé. Még nótázás is volt 
rendesen az uton. Mivel a fürdőző 
kompániához csatlakozott ilyenkor 
rendszerint Csutoros nagy tiszteletű 
úr is családjával. Úgy hogy hét-
főn délre vagy legkésőbb hétfő 
délutánra akirándulásból rendesen 
hazakeveredtek rektor uramék. 

Egész héten igen jó kedvű 
volt Liza. Volt kedve még a 



A magyar föld urai. 1 4 5 

nyegle, esetlen Sapka Bonifácz-
czal is eltréfálni, aki rózsavízzel 
szagosította magát és a jegy-
zó'né asszony kertjéből szakajtott 
sárga violával tűzte tele a gomb-
lyukát.. 

Liza máskor is szívesen, örö-
mest ment. erre a kirándulásra, 
mely egyhangú életükbe mond-
hatni az egyedüli változás volt. 
Most azonban elpirult a gondo-
latra, úgy érezte, hogy repülni 
szeretett volna, mint azok a szép 
aranyos szárnyú kis lepkék, mi-
lyeneket, eleget látott a virágok 
között száll ingani. . . Oly vágyat 
érezett ő is, hogy a fürdőt miha-
marabb megláthassa, ahol Zúgom 
Feri volt . . . Mert ez a tiszta 
SZÍVŰ falusi lány egyre növekedő 
szenvedélyt, vonzalmat érezett 
ezen fiatal ember iránt, kire meg-
szokott volt már gyermekkora 

. 10 
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óta bizalommai tekinteni. A hím-
zés kisiklott a kezéből. Elmélá-
zott. Es csak azon vette észre, 
hogy minden gondolatának az a 
vége, vájjon mit csinál most a 
Feri ? Vájjon gondolt-e legalább 
egyszer reá? Vájjon fog-e majd 
örülni, ha majd egyszer' várat-
lanul meglátja ? Es bohókás gyer-
mek szíve úgy elszorult ilyenkor, 
ha arra gondolt, hogy Feri előtt 
közömbös lesz~a látása, hogy Feri 
talán azóta már valami nagy, elő-
kelő kisasszonynyal ösmerkedett 
össze ? Pedig ha tudná, hogy Liza, 
mint szereti őt, akkor talán nem 
lenne oly hideg ? . . . No de nem 
tudja, nem is fogja megtudni 
soha, sóhajtott Liza. Csak a jó 
Istenke tudja azt, akihez 0 érette 
mindennap imádkozik, meg a se-
lyomkelyhű kis rózsa virágok, 
miknek, ha már megtelt a szíve, 



/ 
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elsusogja érzeineit. Mert l'alusi 
lányoknak vannak ilyen bohókás 
kedves tempói, mikre a nagyvá-
rosi kitanult lány csak nevetve 
gondolna. 

A rektornó a kisebb gyerme-
keknek ruháit vasalgatta, tiszto-
gatta és rendezgette az esemény-
számba menő kiránduláshoz. Li-
zának két nagyobb fiú testvére 
már bent tanult a kollégiumban. 
K nagyobbik az theologus volt, 
az apjának a büszkesége, eminens 
diák, olyan hatalmas koponyával 
és annyi tudománynyal, milyen 
emberre már előre rászokta mon-
dani a kálvinista közvélemény : 

— No ezt az Isten is papnak 
teremtette. De lehet ebből még 
püspök is. 

A másik kisebb fiú, de Lizá-
nak szintén bátyja, világi pályát 
választott. Most iratkozott be a 

10* 
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jogra, józan, erős gondolkodásá-
val, eleven eszével és vasszor-
galmával karmait már is muto-
gatta a kölyök oroszlánnak. 

A rektor no asszonynak ter-
mészetesen jobb keze volt a 
munkában Liza, do anyja most 
neki is inkább időt engedett. Hisz 
már nagy lány. Olyan helyre 
fognak menni, ahol sok kíváncsi 
tekintetnek kilesznek szolgáltatva. 
Azért hát csak hadd csinosítsa, 
hadd takarítsa magát a kedves. 
Es Liza mikor egyszerű rózsaszín 
ruháeskáját felpróbálta, az asz-
szonyi kaczérság és hiúság fel-
támadt szívében. Megelégedetten 
nézett végig magán. Ugy találta, 
hogy megfelelő csinos. És amint 
ott illegette magát a nehéz diófa-
rániás öreg tükör előtt, olyan 
kedves is volt, mint a mesebeli 
kedves kis Hófehérke . . . És 
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vidám kedvében csengő nótázá-
sával, mint a pacsirta teledalolta 
a házat. 

Közbe-közbe aggodalmak is 
támadtak az indulásig. Majd a 
fuvarra vonatkozólag. Az egyik 
fuvarosnak megbetegedett a lova. 
Majd az ég borult el és mert a rek-
tornénak megzsiborogtak a tyúk-
szemei, általános lett az aggoda-
lom, hogy megváltozik az idő. 
Esőre borul. Akkor pedig vége, 
vége a kirándulásnak, melyhez 
olyan kedves ürömöket fűzött 
Liza és a többiek is. 

Mégis a tyúkszem zsiborgás 
nem bizonyult csalhatatlan idő-
jósnak. A felhők elvonultak mind. 
Némi hűsítő zápor után tiszta, 
felhőtlen maradt a virágillatos 
lég, a magyarföldnek ezen mély-
séges enyhe égboltozatja, mely 
sokszor olyan kék, mint a tündéri 
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kék tó. A fuvaros helyett is akadt 
másik kettő. Mert. időközben oly-
képpen módosult a kirándulás 
terve, elhatározták, hogy a rek-
torékhoz csatlakoznak Papp Samu 
a káplán és Sapka Bonifácz a 
segédnótárius. Ugy határozták te-
hát, hogy két kocsival indul-
nak. Az egyik kocsin Lizáék, 
a nők a gyermekekkel, a má-
sik kocsin pedig a rektor a 
férfi kiránduló társakkal. Méltó 
megemlíteni, hogy a segédjegyző 
olyan lovas fuvarosokról gondos-
kodott, minővel még a főszolga-
bírónak sem igen szolgáltak, ha 
az, a községen keresztül utazván, 
forspontot kért. 

Pénteken egész nap sütött, és 
főzött a rektorné. Osszesíitőtt any-
nyi pecsenyét és kalácsot, elég 
lett volna az egész kollégium 
diáknak, amint azt Papp Samu 
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a káplán mosolygós kálvinista 
arczával megjegyezte. Szombaton 
korán megejtették az ebédet, a 
sánta és tudákos harangozó még 
nem is harangozta el a delet, 
már készen voltak az ebéddel. 

'A két uti társ is náluk ebédelt. 
És miután nagy izgatottságukban 
néhányszor elszalajtották a lány-
cselédet a fuvaros gazdák után, 
akik különben a határozott időn 
ful éppen nem késtek, mert elő-
érkeztek idejekorán a rácsos 
kerítésü rektori lakáshoz. 

Majd az utasok is a számos 
czókmákkal, tarisznyával, kulacs-
csal, csurapékkal és skatulyákkal 
elhelyezkedtek tehát. Már el is 
indultak éppen, midőn a rek-
tornak eszébe jutott a pipája, 
meg a dohány zacskója. Azért még 
vissza kellett menni Más egyéb 
szerencsétlenség nem is történ 
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az indulásnál, minthogy a kövér, 
kerek kis rektorné ráült arra a 
skatulyára, melyben a debreczeni 
országos vásárban harmadéve vá-
sárolt nagy mályvarózsás kalapja 
volt gondosan elhelyezve. A ka-
lapnak azonban nem történt semmi 
baja, mindössze a skatulya lapult 
kissé össze. 

Pornélküli, pompás volt az út 
a megelőző' napi eső miatt, Ví-
gan pattogott az ostor és a lógós 
lovak nyakában vidáman csen-
gett az ezüstös csilingelésű csengő. 
A falúban messzire elhangzott 
hangja. 

A jámbor, bekötött fojü falusi 
asszonyok megállottak az utczán. 
Az egyik komámasszony kérdezte 
a másik komámasszonytól. 

— Hát már vásárolni mennek 
a rektor urék ? Oda czélozott 
ugyanis, hogy hát a segédjegyző 
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már tehát megkérte a Liza kis-
asszony kezét és ezen czélból 
indultak volna ki a kelengyét 
bevásárolni. 

— Nem a, magyarázta a má-
sik komámasszony felsőbbséggel, 
mint aki többet tud a másiknál, 
mert épp az ő gazdája volt a 
rektoréknál a fuvaros. Mondotta 
azért az asszony : — A Sóstóra 
mennek. Fürdőzni mennek a lel-
keinek. 

Az ilyen tengelyen való uta-
zás soha nem fárasztó Magyar-
ország ezen részében. Meredek, 
hasadékos hegyi utakon halad-
ván, lassú, óvatos menetben, a 
hideg vidéknek hűvös komorsága 
rátapad az utasoknak a lelkére 

Nem úgy ezen a lapályos és 
dombokkal váltakozó alföldi tájé-
hon. Derűs itt minden. A fehér 
tanyaházak, a mezőség virágos 



154 Ifjú. Móricz Pál 

zöldszíno, ahol a nádas susog és 
vékonylábú gólyák lépegetnek a 
locsogós vizű tó mentén. Falú 
után falú következik. Sövénykerí-
tésekkel meg a vakolatlan istál-
lókkal a görbe utezára. Az is-
tállóknak füstös, nevekkel tele-
farigcsált gyalutlan ajtaja kinyílik 
az utezára, ezen keresztül szokták 
a csordáról hazatérő teheneket a 
jászolhoz beengedni a hátrakö^ptt 
kendős fejű gazdasszonyok. Az 
ajtó mellett, a falmentében végig 
fektetett fatörzs pedig ülőhelye 
ós gyülekező hólye a napi munka 
után este a jámbor falusiaknak. 

Akácz-, nyár- ós nyirfa ked-
vencz fái a vidéknek. Sötét árnyé-
kokat vetvén bólingatnak azok az 
országút meni én és hol nagyobb 
a távolság a falvak között gyalú-
forgáesos czégóre már messziről 
hívogat az esőtől levert falazatú és 
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megkopott meszelésű csárdának. 
Beszédes természetű az alföldi 
magyar ember. Nyilt, mint a tá-
jék, melynek porondján lovait 
hajtogatja. És ha az utasok kö-
zött hallgatókra talál, készseges 
megemlíteni egyik-másik pusztai 
csárdának regényes, betyár tör-
ténetét. 

Szinte észrevétlenül fogynak 
az órák. Következnek egymás 
után ez ösmerős falvak. Néme-
lyikben kereszt van a templom 
tornyán, másikban már a zsindely 
fedél felett a kálvinista csillag 
ragyog. Borjuk bégetnek, a ka-
kas kukorékol. A nép ilyen-
kor a mezőn van munkája által 
elfoglalva, de a sövény mellől a 
kocsizörejre fel-feltűnik kiváncsi 
öreg anyókának a feje, máshol 
az árokoldalában pendelyes gyer-
mekek játszogatnak. A kis szatócs 
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bolt előtt legyeket fogdos unalmá-
ban egy zsidó és a község igény-
telen, földszintes és tornáczos tör-
vényháza előtt a padon, a nyitott 
kapu mellett lustálkodnak a kis-
birók és találgatják a' kalap, a 
bekötő állása, a kocsi, a szerszá-
mok czifrái után, hogy mely vi-
dékről jöhet a fuvaros, ki tisztes-
ségtudóan emelíti kalapját előttük. 

Egyik dombra épített házacs.-
kának az ablakaiban sok az illa-
tozó cserepes virág és a ház vé-
géhez méhes is van ragasztva, itt 
tanító vagy pap lakliatik . . . 
Erős, izmos barnult bokája, lába-
szára kivillan a kurta szoknya 
alól nagyobbacska serdülő leány-
nak, aki a tó felé csapat fehér 
libát hajtogat. Gágognak a libák, 
megáll a leány és nagy szemével 

•után tekint az utasoknak, kiket 
előtte elröpítenek a lovak, me-
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lyeket a községek aljúban és köz-
ségeken keresztül mindig gyor-
sabb menésre szokott nógatni a 
fuvaros. Aki ilyenkor becsü-
letbe vágó dolognak tartja a 
sebesebb menést, de a falún túl-
haladva már lassítja a vágtatást, 
mondván: 

— Szegény párák, hadd fúj-
jak ki magukat . . . 

Egyik falú végi háznál friss 
kenyeret süthetett a menyecske, 
mert a friss rozskenyérnek ezen 
kellemes, ezen étvágyat gerjesztő 
illata ino-erletesen követi még 
messze a háztói is az utasokat, 
akiknek egyszerre megjön az ét-
vágyuk némely rövid időig fa-
latozni. A koesizás oly jótéko-
nyan hat, a testre és úgy növeli 
az étvágyat, hogy alig birják 
már elvárni míg a Rózsás-csűr-

O 
dát elérik és a nagy lombos 
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fák alatt itat óra pihenőt t artanak 
a fuvarosok. Ekkor a tarisznyák-
ból előszedegetik az Ízletes pe-
csenyéket, a korcsmárossal bort 
töltetnek az ürülő kulacsokba, 
aztán a rektor családja, a íiatal 
emberek és a fuvarosok is fala-
toznak, a puha gyepen megtele-
pedve, a hófehér czipóból, a ropo-
gós pecsenyéből. Papp Samunak 
a káplánnak eszébe ju t ezen 
ozsonnáról egy diákkorabeli ked-
ves történet. Mikor még a tlieolo-
giát végezte és mendikáns diák-
jával elindult könyöradományokat 
szupplikálni a kollégium részére, 
messze felsővármegyében miként 
találkoztak vásáros debreezeni 
szappanos, pereczes czivis me-
nyecskékkel és más czéhbeli czi-
vis mesteremberekkel össze. Nagy 
vasládás és fedett szekereikkel 
azok is épp így táboroztak a csárda 
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mellett, a iák árnyékában és 
látván diákjaikat, miként fogad-
ták azokat örömmel. Vendégelték 
czivis barátság módja szerint kol-
bászszal, laczipecsenyével. Oly 
jóízű volt a káplánnak az elő-
adása, hogy még Lizát is meg-
nevettette, aki pedig szinte szere-
tett volna már repülni oda, a 
lürdő felé . . . 

Napalkonyat volt, mikor Ba-
konyt elérték. Az alföldi tájon 
a zon csodás naplemente, amikor 
mint a késsel karaj ázott kerek 
magyar kenyér, azonképpen fogy 
szeletenként a lemenő napnak a 
képe is. Mignem már csak az ég 
a \ j á t halaványan beborító vörös 
sugárzatok jelzik azon helyet, hol 
a nap nyugovóra letűnt. A mező-
ségnek virágos illata betölti a 
Rvegőt. A hazatérő nyájaknak 
a Lolompjai öblös hangon ko-
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lompolnak. A tücskő megkezdi 
az énekét és a bársonyos testű 
denevérek a torony padlásáról 
már kimerészkednek az alkonyba, 
csapkodván a bogarak után és 
munkából hazatérő legények, lá-
nyok valamely fás út felől tavaszi, 
szerelmes nótát daloltak iskolá-
zatlan, de üde hangjukka l . 

Kőoszlopos rács-kerítéses kert 
mellett haladott el a két kocsi, 
mint az őserdő, olyanok voltak a 
kertben a fák. A vörös cserepes 
magas épületnek erkélyes toronya 
kivilágított a lombok sötétje kö-
zül. Ez valami urilak lehetett, de 
még nem kezdettek gyúj togatni 
benne a lámpákat, mert az ab-
lakok tükörüvegén csak az esti 
homály ragyogta vissza szelid 

Lizát a sötétedő égbolt csil-

lagai kötötték le. Amint egyik 
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csillag a másik csillag után, kis-
kertjének nyiló virágaiként, pat-
tantotta ki az égboltozatról lera-
gyogó kelyhét. A paraszt legények 
szerelmes, nótájának a melódiája 
is fiilében zsongott még. Elélett 
elmerengett, hogy amidőn kutya 
vakogás hallatszott és anyja meg-
rántotta a kar já t , akkor riadt fel. 
Körültekintett. Megérkeztek a ba-
konyi parochiára. A kapú már 
nyitva várta jövetelüket. Az ab-
lakok kivoltak világítva. Nagy 
tornáczos fehér ház volt ez, szem-
közt az öreg templommal, mely 
körül a bástya tornyokkal még 
ma is fennállott a községnek és 
a templomnak hajdani védőlielye 
a váracs, mit itten kászamátának 

neveztek. 
Füstölgött a kémény. Csutoros 

l l agytiszteletű úr, öles magas és 
nmllig leérő szakállas, hosszú 

l l 
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fekete, zsinórozott tógás kálvinista 
pap, a tornáczon a bőrös nagy 
karosszék mellé ledobta gyüricze 
száras mészpipáját, melyből az 
imént irigyelni való élvezettel 
fú j ta a zümmögő szúnyogokra a 
füstöt. Vidáman és messze hallatszó 
hangján elkiáltotta, a midőn a 
székből felugrott! 

— A n y j u k ! Szaladj csak bé-
kám. ímhol megérkezének a mi 
eltévelyedett vendégeink. 

A tűzhelynél kipirult a nagy-
tiszteletű asszonynak egészséges 
arcza. 0 fehér kötőt kötvén már 
'szinte dél óta sütte, főzte az Ízle-
tes magyar lakomát. Most fürge, 
aprózott léptekkel előszaladt kony-
hájából ime 0 is. Osszeölelge-
tődztek, összecsókolództak az asz-
szonynépek. A nagytiszteletű asz-
szony kedves magatetszéssel for-
gatta körül Lizát, aztán újból 
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magához ölelte, újból megcsó-
kolta, — nagy tiszteletű úrékhoz 
gyermek dolgában mostoha volt 
az ég, nem adott nekik csak egy 
vakarcska lánykát sem, — aztán 
úgy mondotta az asszony : 

— Már egész kész eladólány ! 
Nézd csak ezt a kis Lízit apa. 

Papp Samunak a héjjásfalvi 
káplánnak a bereg-tiszai egyház-
megye néhai, nagyérdemű espe-
i'ese volt az apja. Jól ösmerte 
nagy tiszteletű Csutoros ur az es-
perest is. Meg is szorongatta örö-
mében ' úgy a fiúnak a kezét, 
hogy az csak ropogott bele. 
Mert Csutoros nagy tiszteletű ur 
nevezetes volt a kézszorításairól. 
\ Mamikor a kollégiumban 0 volt 
a z a veszedelmes hirű és erejű 
nagybotos, aki egy vásári atlétá-
nak a kezét úgy megroppintotta 
ynlt, hogy örökre béna maradt 

11« 
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rá n nyavalyás. Kevés ember 
volt olyan azért, aki a nagytisz-
teletű urnák egy baráti kézszo-
rítását sziszegés nélkül megállotta. 
Szisszent egyet a nyurga Bonifácz 
jegyző is, aki úgy érezte e kéz-
fogásnál, mintha vassotúba prése-
lődtek volna az újai. Es oly sa-
vanyú arezot fintorított, hogy 
mindenki nevetett, de legjobban 
a nagy tiszteletű, aki tréfálkozva 
kérdezte tőle : 

— Mi baja, mi baja drága 
öcsém ? Talán csak nem a foga 
f á j ? 

A bakonyi nagy tiszteletű asz-
szony főzte olyan volt most is, 
megellette volna azt a váradi 
püspök is, ha ugyan .egy ilyen 
öreg pápista püspök egyáltalában 
hozzájuthatna kálvinista papnénak 
a főztéhez. Bizony megnyalogatta 
volna ezek után a pompás ma-
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gyáros ételek után még a váradi 
finnyás püspök is borotvált szélű 
ajkát , a héjjasfalvi kifáradt, jó 
étvágyú utasok legalább mind-
nyájan abban a véleményben vol-
tak. 

Bonifácz jegyző kanalazott, 
viliázott egymaga egész káptalan 
kanonokja helyett. Némely hirte-
len nőtt, bőrhöz tapadt gyomrú 
nyurgát valójában csodálni lehet, 
miként oszlik el benne az a sok 
étel. No ez a megjegyzés azonban 
nem az irigység csúf szenvedé-
lyéből volt odasúgva a káplán 
által Lizának, aki mellette ült, 
hanem mert inkább oly mulatsá-
gos volt elnézni ezt a tüske ha jú 
szöszke fiatalembert, aki testével 
és lelkével egész belemerült az 
evésbe. 

Vacsora után az asszonyok a 

nagy tiszteletű asszony vendég-
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szobájába húzódtak vissza meg-
beszélni, ami őket érdekelte, a 
környék nevezetesebb újságait , a 
papi családokban történt változá-
sokat és a holnapi nap örömeit. 
Egyideig a káplán és Bonifácz 
a segédjegyző is ott lábatlankod-
tak az asszonyok körül. Bonifácz 
úr nagy jámborul hallgatott, csak 
néha bátorkodott közbevetni né-
hány sületlen, esetlen szót, me-
lyeknek a végét mindig hebegve 
és pirulva elharapta, midőn látta, 
hogy az asszonyok elhallgatnak 
és úgy figyelnek rá, 

A nagytiszteletű úr nem győzte 
várni őket. Küldötte Istenes Ko-
vács Jánost, az egyházfit utánuk. 
Mert a nagytiszteletű úr, a rektor 
úr és a bakonyi kurátor nemzetes 
Szólláth Mihály nemzetes úr, 
falusi kurta nemes, szerfölött 
büszke rá, hogy valamelyik őse 
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a Rákóczy nagyságos kékpalotás 
testőreinél tizedesi nagyrangban 
volt, ők úgy hárman már a sző-
lővel befutott tornáczon telepedtek 
meg a kerek asztal körül, melyen 
poharak és czirádás cserép kancsó 
voltak feltéve. Istenes Kovács 
János az egyházfi gondozta a pin-
cze kulcsot és töltötte a kancsót, 
ha ürült. A fiatal urak után 
végül is a nagy tiszteletű úr nyi-
tott be. 

— ücsémék is jók lettek volna 
a guzsaly mellé, szólt tréfásan 
rá juk . Jöj jenek, hagyják már ezt 
az asszony népet, még bizony 
megeczetesedik a poharukban a 
bor. Karonfogta a két fiatal em-
bert, nagy diadallal úgy vezette 
ki őket a kerek asztalhoz, hol 
összekoczczant a pohár és a pipa 
kék füst je mellett elevenedtek 
régi emlékei elmúlt időknek. 
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Elöljáróban természetesen a 
napi politikával bíbelődtek. Benne 
van ez a magyarnak a vérében, 
ha kettő-három valahol össze-
szedelőzködik, mindjárt a politi-
kán kezdi a beszédet. Es ha az 
uralkodó rendszeren változtatni 
nem is képes, keserű elégtétele 
legalább neki, hogy kipanaszol-
hatja magát a rendszer nyilván-
való hibái ellen. 

Azonban hogy ürültek a ku-
pák, mint futó nyári eső után tá-
mad a szivárvány, magukat ki ke-
seregvén, áttértek fiatat éveikre az 
öregek is, amikor még csupán szi-
várvány ragyogta be az ő egüket 
is. Mikor még nem volt ellazulva 
ennyire a magyar önérzet, nem 
voltak ily különbözők az emberek 
és az osztrák nyomás alól még 
alig szabadulva, hevesen pezsgett 
szivükben a megsűrűsödött vér. 
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— Öcsém, ma nincsenek is 
már diákok, ezt — szemöldeit 
összerántván, nagytiszteletű Csu-
toros Albert úr mondta és mikor 
öklét leengedte az asztalra, tánezra 
kerekedtek azon a poharak. 
Emlékezel még a mi időnkre Dá-
niel '? kérdezte a nagytiszteletű 
úr a tiszteletes rektor urat. 

Az fejével bólintott. Hatalmast 
szippantott azután pipájából és 
olyan füstfelhőt fu j t Sapka Boni-
fáczra, hogy az alig győzött tüsz-
kölni a füsttől. A rektor úr pedig 
ráhunyorított szemével a nagy-
tiszteletűre. Mintha csak azt 
mondta vo lna : 

— Lásd! Ilyen nyápicz a mai 
fiatalság. 

— A mi időnkben nagy ma-
gyar világ volt, kezdette a ba-
konyi lelkipásztor. Debreczenben 
deszkázott palló volt még a pia-
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czon. Sáros időbeli, aki nem akart 
ott térni, szempillantás alatt leta-
szította azt a pallóról a diák. 
Olyan fonott hajú, pálczás ha j -
dúk já r tak akkor az utczákon 
még, hogy a hajukról is csurgott 
a zsír. A Barcza Dani csend-
biztos zsíros ködmönös, zsíros 
bőnadrágos vad pandúrjai pedig 
csöppel sem voltak barátságosabb 
megjelenésűek a pusztai üldözött 
betyároknál. Az öreg kollégium 
sem volt így kiépítve. Mint va-
lami köztársaságban úgy éltek 
ott a diákok. Külön volt még a 
bíróságuk is nekik. Ezek Ítél-
tek felettük, ha történt a vá-
rosiakkal összekoczczanás. 

— Berti emlékezel-e arra a 
diákfészekre a kollégium szom-
szédságában, a Lisztes bácsi korcs-
mája mellett, a Dávidházy-féle 
házra, ahol az a sok kint lakó 
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diák lakott, mint kaszárnyában? 
Különösen a hajdúságról a sok 
nyakas diák ? Emlékezel-e a bö-
szörményi Gaál Fercsire, aki 
czifra magyar szűrben járt , jóval 
alább ugyan nálunk, de az alsó 
grádusokban neki volt a leg-
keményebb ökle, de a legkemé-
nyebb feje is? ezt meg a rektor 
kérdezte a nagytiszteletű úrtól. 

A nagytiszteletű úr már 
hogyisne emlékezett volna, hisz 
akkor ugyanő vo l t a diák tűzoltók 
között a nagy botos, aki feje fölött 
képes volt Herkules erővel körül-
forgatni azt az óriásnak való, a 
legvégén ágyú golyóval is meg-
nehezített ősi gerundiumot, mely-
nek egy ütésére beszakadt a kapu 
és bődült a kerítés, ha midőn a 
diákok tűzhöz rohantak árkon, 
bokron, elzárt udvarokon is ke-
resztül. h's ha a nagy botos két 
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kezével megcsóválva botját oda-
sújtott a czivis ház oldalához, 
beszakadt még a fal is. Oly erős 
volt az ütés, mintha csak ágyú-
golyó rombolta volna a falat, 

Fehérre meszelt kisebbb és 
nagyobb szobákban laktak a Dá-
vidházy-féle háznál a diákok, 
kisebbek és nagyobbak. Voltak 
harminczan is. A háziasszony 
olcsón főzte itt a kosztot, De a 
hajdúsági diákok nem költöttek 
erre sem. Mert azoknak, takaré-
kosodul akarván apáik, minden 
más héten társzekérrel hozták az 
elemózsiát. Az oldal szalonnákat, 
a rőfös kolbászt, a kenyeret,1 

kalácsot, száraztésztát és kását. 
Hogy némelyik szoba olyan volt, 
mint az elemózsia liáz. A falra 
voltak felaggatva az oldal sza-
lonnák. Némelyik hajdú diák hét-
számra száraz eledelen élt. Csak 
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mikor megkívánta már a meleg-
levest, ment ki az Arany Bika elé, 
ahol a vásári népeknek nagy kat -
lanban főzték a levest a czivák. 
Volt olyan diák, aki aztán ilyen-
kor leült levesezni, bekanalozott 
egész fazék levest, csak úgy fúvó-
dott tőle. De azután egy-két hóna-
pig megint békében volt legalább 
a levestől. 

A bor is olcsó volt akkor. És 
mivel a debreczeni víz meg min-
dig rossz volt, a diákszobában 
hordóval állott a savanyú bo-
rocska. Nádcső volt a hordóra 
téve. Szipákolhatott aljból minden 
vendég, valamint hogy a polczon 
a kenyér és a falon a szalonna 
rendelkezésére állott szabadon 
minden diák jövevénynek. Mert 
csak igy volt lehetséges, hogy 
oly szegény diákok is kitanul-
hattak itt a kálvinista öreg kol-



1 7 4 Ifjú. Móricz Pál 

legiumban, akik stipendiumokat 
nem kapván, a tandíjra valót, a 
ruházkodásra valót és más esz-
tendei költségeikre szükségeseket 
az ünnepnapi legát iokon keresték 
ki, j ó falusiaknak hirdetvén az 
igét. Ezek itten esztendőkön ki-
éltek és mig sorsuk valamiként 
meg nem javult , addig hálásra 
és tanulni az ilyen diák-szobákba 
j á r t ak be. Aludtak a földön diák-
társaiknak a szűrével vagy bun-
dájával takaródzván. Mindössze 
hogy csak egy gyékény volt a 
derekaljuk. Etellel pedig megint 
szívesen szolgált a ezimbora, aki-
nek hazulról minden héten kül-
dözték a megrakott tarisznyát. 
Még magának is jobban izlett a 
száraz étel, ha volt kivel meg-
osztozni. Mikor pedig vígkedvűk 
volt, megszopogatván a nádcsővel 
a boros hordót, amidőn vidámod-
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lak, előkeresték a hegedűket is 
és ílótáikat is és mihamarabb 
összeverődött a banda. Jó dallos 
diák pedig került egész sereg, 
akik danolgatván, hegedülgetvén 
Csokonai diáknak az ő édes bús 
régi diák nótáit, meg a pusztán 
született szilaj magyar nótákat, 
volt egyszerre olyan konczert, 
ha még operát kivántak volna a 
kerekhású czivisek, akkor sem 
kívánhat tak volna ennél különbet. 

Az összefaragcsált asztalon 
zsiros kár tyával filkózott a kér-
ges diák garasokra az egyik 
csapat, Más .diák az ágyon végig 
feküdve olvasta a latin költőnek 
valami remek könyvét, de zava-
rólag csöppet sem hatott rá az, 
hogy mellette ismét két vasfejű, 
széles vállú diák akaszkodott 
össze, izmos kar jával letörni igye-
kezvén egyik a másikat. Egész 
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csapat gyűlt körükbe. Méter bosszú 
száras mész pipákból köpködtek. 
Efaj ta gyüricze száras pipákkal 
tele volt a szoba egyik sarka. 
Másik sarokban meg ólmos fü ty-
kösök, árvatölgyfák táblás fényes 
rézfokosokkal ékeskedtek. Hűsé-
ges fegyverei voltak a kalandos, 
csintalan diák seregnek, mely 
játszva zavarta ki a csárdából a 
cserepárt, a városi pandúrt, a leg-
izmosabb mészárost és más mes-
terlegényt. Ezen daczos, egész-
séges, büszke arczú, leginkább 
megkopott magyar ruhás karcsú 
fiatalok, akik kaczagva biztatták 
a két birkózót. 

— Ne hagyd magad pandúr ! 
ri valtak az egyik bikanyakú, 
kipirult arczú tömzsi diákra, 
aki olyan volt, mint a vasülő 
és kit azért liivtak pandúrnak, 
mert mint pandúr szolgált vala-
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melyik nemes hajduvárosban az 
apja. 

A másik az magasabb volt. 
Karcsúbb, de szintén aczélizmú 
és fürge. Mint aczélpenge, úgy 
hajlott az. A tömzsi vasülő nem 
birta letörni, hanem a vasülővel 
nem bírt ő sem. Mignem kifá-
radva elengedték egymást. Ek-
kor mondta ez a karcsú hajdú 
diák : 

— Látom pandúr erős vagy, 
mint a bivaly. Hanem ebben még 
nem áll a magyar diák virtus. 
Verekedtünk mi már mindenkivel 
ebben a városban. Pandúr, ha 
vau mérid, mondta a zömöknek 
a karcsú hajdú, gyösz te velem 
a vásárba, — országos vásár volt, 
— tudod a tizenhárom városba, 
a kis korcsmákba szoktak já rn i 
a hortobágyi pásztorok ? Düljiink 
már egyszer azokkal is össze 
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pandúr ! ott mulassuk meg mi az 
igazi diák virtus. 

— Ebben a verekedésben én 
is részt vet tem, vallotta be sze-
mérmetesen a fehéredett ha jdú 
kántor, kinek ártatlan kék sze-
méből most az idők multán nem 
igen lehetett kiolvasni ezt a nagy 
harcziasságot. Azonban mondotta 
mos t : Előbb a botokat válogattuk 
össze. Csak ezt is nézni kellett 
volna. Mily szakértelemmel tör-
tént a haj l í tgatásuk. A penderi-
tésük a kézben, vájjon könnyen 
és kézügyre penderednek-e ? A 
kalapra pedig, mint esős időben 
szokták a parasztok, a bőrös ha jdú 
kucsma tétetett, fel. A czifra szűrt 
aztán a nyakba felvetvén, úgy 
indultak neki a kalandnak a diá-
kok, néhányan öklösebbek, akik 
összeverődtek. A czifra szűr há-
rom okból volt igen jó. Mert el-
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takarta, hogy aki viseli az diák. 
Meg alatta a botot kényelmesen 
ellehetett rejteni és végül a nyak-
ból lelehétett szempillantás alatt 
lökni, ha úgy fordult a vesze-
delem. 

Csillogott a szeme és szinte 
szemlátomást fiatalodott a rektor, 
mikor továbbá előadta, hogy ala-
csony, gerendás korcsmaházbán a 
hosszú tölgyfaasztal mellett, mint 
ültek le a pásztorok mellé a diá-
kok. Csontos, ragyás és subás 
emberek voltak a pásztorok. Az 
egyik mellé a pandúr czimborája, 
a magas, karcsú hajdú diák esett. 
Ez vágott egyet a szemével, mert 
körülbelül megfelelő szántban vol-
tak a diákok a pásztorokkal, 
mintha csak mondani akarta 
volna : 

— Vigyázzatok. No most mind-
já r t kezdődik a táncz. 

12* 



180 Ifjú. Móricz Pál 

Kezdődött is. Mert a könyö-
kével úgy levágta az asztalról az 
egyik pásztornak a kar já t , melyre 
már az előbb felkönyökölt volt, 
hogy a pásztor orrát, előre buk-
ván, szinte a tölgyfa asztalba 
vágta. Káromkodott a pásztor és 
öklével felé csapott a diáknak. 
De az sem volt rest, mert már 
ekkor felugrott, lelökte a nyaká-
ból a szűrt, megcsóválta feje 
lelett az ólmos botot, aztán harsány 
hangján kiadta a je lszót : 

— Czoki paraszt ! Rajta diák ! 
Botra kapott mindakét csapat. 

Es a legvégén bizony, bizony nem 
a diákok kérték a pardont, ha-
nem a bevert fejű pásztorok, ak ik-
nek, mint később maguk beös-
merték, szerfölött imponált ez a 
je les diák virtus, daczára hogy 
kölcsönösen beverték az egymás 
fejét. 
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Előhozódott ezután a nagy-
tiszteletű úrnak is a nagybotos-
korabeli kalandja, amikor a vá-
rosi rendőrök által elfogott diák 
miatt megostromolták a város-
házát és a nagybotos nagybotjá-
val már félig beverte a városház 
vasas, óriás várkapujá t , de be 
is verte volna egészen, ha a vár-
nagy ki nem ereszti menten a 
lecsukott kollégiumi diákot. 

— Meg a Dulházi nemzetes úr 
leányára, a fekete szemű Kalárira 
emlékezel-e? hunyorított a sze-
mével a nagytiszteletű úr, milyen 
magas kerítéseket megmásztunk, 
csak hogy egy-egy ritka virág-
gal kedveskedhessünk neki, sze-
nátor uraimék féltve őrizett kert-
jeiből. Hajh a fiatalság, fiatal-
ság, sóhajtott , elkomolyodván a 
nagytiszteletű úr, ki úgy érezte, 
hogy szíve olvadni kezd meg ma 
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is a kis pártás czivis lánynak az 
emlékére . . . 

Megegyeztek végül az öregek 
abban is, hogy sáppadt, könyv-
faló, éretlen a mai diákság mind, 
kiknek tüzére, heviilésére nem 
lehet mit építeni, mert akként 
nevelődnek, mint az óramű, per-
ezenetet sem szabad nekik hibá-
san félrecsúszni, egyenletesen ha-
ladnak azért, mint a kerék. 
Csakhogy az egyik sorvadtabb, 
mint a másik. Csakhogy az 
egyik jobban hajszolja a pro-
tekcziót, mint a másik. Meg-
hódolnak minden majom divat 
előtt, mi utat enged az el-
nemzetietlenedésnek. Ritkul a 
felemelt büszke fej, de egyre 
sokasodnak, kik gerinczükben 
meghajolva járnak és alázatoskod-
nak minden előtt, akitől kegyet 
lehet remélni. 
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Sapka Bonifácz csak bambán 
bámult rájuk. A szolgabíró előtt 
hajlongani, ez előtte már termé-
szetes volt. A káplán is hallgatott, 
mert a fiatalságnak satnyulását 
0 szinte látta, Ő ezt szinte ta-
pasztalta a kollégiumban és kol-
légiumon kívül. És hogy e helyett 
az émelyítő finomság, alakosko-
dás helyett, férfiasabb s a jövőre 
biztatóbb volna, mint annak ide-
jén a régi diák virtuskodás köz-
ben, úgy ma is némi kevés durva, 
erőszakos kitörés; mert hajdan 
legalább tűzről, erőről mutatott 
bizonyságot az ilyen villám szikra, 
szomorúan elismerte 0. 

Már éjfélre kurjantottak a 
községben a kakasok. Ezek az 
elevenidőjelzők falúhosszant egyik 
a másiktól veszik át a jelhangot, 
mint régi időben az őrszemek a 
várfalán. Hűvös volt már az idő. 
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Tehát koczintottak még egy szent 
János áldást és mikor a nagy-
tiszteletű úr a két fiatal ember-
nek megmutatta a szobáját, nem 
mulasztotta el a figyelmeztetést: 

— Bonifácz ecsém aztán meg-
számolja a padlás gerendákat. 
Mert amit ma álmodik, az akkor 
beteljesül . . . 

Valahol a falú végén kóbor 
ember vagy kóbor állat járhatott, 
mert dühösen vakogtak a kutyák, 
a háznak, a községnek ezen hű-
séges őrizői. 
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VIII. 

tiszteletes és nagytiszteletíí 
család a tomáczos fürdői 

vendéglőház előtt, a terebély 
lombos öreg tölgyfa alatt telepe-
dett meg bosszú terített asztal 
mellett, Pinczérek nem igen lá-
batlankodtak körültök, mert ilyen 
kisebb magyar fürdőhelyeken 
szoktatva van ahhoz a vendég-
lős, hogy családok jönnek, egy-
napos, két napos fürdői vendégek 
a környékből, akik mindennemű 
ételt és a legtöbb esetben italt 
is szoktak magukkal hozni feles-
leges hőségben, hogy még ők 
kínálhatnák meg a rózsásra ki-
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sült minden jókkal az álmos 
képű vendéglőst és lusta pin-
czéreket. 

Már fürdőzés után volt a tár-
saság. A napsugár kellemesen 
bizseregtette vékony nyári ru-
háikon keresztül a vízben megpu-
hított, kirózsázott. t agj aikat. A gyo-
mor hatalmasan működik ilyen-
kor és ez az egészséges, korán 
ébredt falusi társaság éppen a 
tiz órai ozsonnázást akarta a leg-
derültebh, legvidámabb hangulat-
ban megejteni. Bonifácznak oly 
hatalmas pulykaláb ékeskedett a 
kezében, mint valami buzogány. 
Liza a sült kappannak a zúzáját 
csipegette. Papp Samu a káplán 
pedig megtekerd vén a csikóbőrös 
kulacsnak nyikorgós nyakát, ru-
bintszinű piros bort töltött a két 
öregebb urnák, a lelkésznek és 
a rektornak a poharába, akik 
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épp a sunkaczubákon próbálgat-
ták debreczeni bicskáiknak az 
éléi. Miközben a két asszonyság 
a gyermekeknek tálalt inyencz 
falatokat a tányérjaikra, mikor a 
legkisebb rektor fiú, a Peti, az a 
hires verebész és madarász, aki-
nek nem győzte eleget foltozni a 
nadrágját Liza, mert örökösen a 
fák tetején mászkált fiú, ez most 
felugrott az ültőhelyéről, honnét 
belátott messze a parknak zöldes 
szinben összeolvadó, összebomló 
lombjai közé és mint kis fiók rigó 
madár úgy rikoltotta : 

— Nini! a Feri bácsi! Ahol 
jön a Feri bácsi. 

A Liza finom arcza lángba 
borult, mintha csalánnal csipked-
ték volna meg. A villa kicsúszott 
a kezecskéjéből a tányérra, mely 
megcsörrent. A kedvencz falat 
azonban leesett a földre a villa-
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hegyről, egy kóbor kutya men-
ten felkapta. Bonifácz a segéd-
jegyző, ha közelebb érte volna, 
szerette volna oldalba rúgni a 
kutyát. 

Csakugyan a Feri jött ki a 
parkból a vendéglőliáz felé. Nem 
egyedül, hanem egész társaság-
gal. A rektorok mire észrevették, 
a Petike mint a szilajcsikócska, 
már szaladt is feléje. 

— Feri bácsi! Feri bácsi, 
kiáltotta a gyerek, közelebb érvén 
a társasághoz. Itt vagyunk ám 
mindnyájan. Itt van Liza is. 
Már kerestük is a Feri bácsit. 
Nézze, micsoda szép szarvasbo-
garat fogtam amoda a nagy 
cserfánál . . . 

Pfuj . . . Dobja el, sik-
kantott a gyerekre Lutz Giza, il-
latos battiszt kendőcskójével felé 
is csapván Petinek, hogy a gye-
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rek dobja el a bogarat. Mert az 
énekesnő idegeit borzongatta min-
den bogárka. Neki csak a pil-
langók tetszettek. 

— Nem szabad ám, mondta 
a szép néninek határozottan és 
nyakasan Petike, mert a Liza 
néni azt mondta, hogy otthon 
majd jó lesz az iskolában. Majd 
tanulni lehet róla. 

Már ekkor a társaság, mely 
Zágonin kivül az énekesnőből, 
báró Walterskireheu főhadnagy-
ból és Ahronsohn bankárból állott, 
kinek ezúttal is szerencsésen be-
vágott a börzei spekulácziója, 
ekkor már kiért a cserjék kö-
zül és a tölgyfa alatt ozsounázo 
társaságtól alig tiz-tizenkét lépés 
választotta el őket. 

Zágoni Feri szinte megzavaro-
dott, Ezen világfi társaságban 
akként hatott rá a váratlan ta-
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lúlkozús a jámbor, egyszerű fa-
lujabeli ösmerősökkel, akiknek, 
mivel látta, hogy mindnyájan ki-
váncsían feléje fordultak, félszeg 
kézmozdulattal köszönt, leemelte 
már messziről a kalapját, 

— Hozta Isten ! Hozta Isten 
tekintetes uram öcsém, ekként 
szólta el magát a rektor ur, 
kinek nyelvét a bakonyi pi-
roságyas is bátrabb mozgásra 
bizseregtette, annyira, hogy fe-
lejtette, miszerint idegen, tár-
sasághoz nem illik így mesz-
sziről átkiabálni, holott felesége 
nagyot is rántott ezért a rektor 
úr lévitás atillájának a hátulsó 
szárnyán. 

A főhadnagy a bankárral mo-
solyogva összenézett. Az énekesnő 
pedig kaczér hanyagsággal és kí-
váncsian emelte szeméhez finoman 
metszett lorgnettéjét. Mint csak 
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valami operettebeli berezegné oly 
fesztelenséggel hordozta végig te-
kintetét, a falusiak társaságán. 
Arcza azonban mintha kigyulladt 
volna valamitől, midőn szemébe 
feltűnt a rózsaszin ruhás Lizának 
kedves, tiszta, gyermekes, ártat-
lan arcza, egész egyszerű, bájos 
megjelenése . . . Mintha ekkor 
piros telt ajkát összeharapta volna. 
Mert éles szemei látták, felfedez-
ték a lányka arczán piruló szint, 
az izgatottságot és az alig lep-
lezett örömet, mely nagy szeme-
bői kisugározott, amidőn Feri felé 
tekintett. 

Lutz Giza fehér kezének egy 
mozdulatával lecsapta a lorgnet-
tet. Szép ajkát gunyorosan ösu-
csoritotta össze és félig kaczagva 
súgta Feri felé: 

— Istenemre, kedves kis Hamu-
pipőke ez a leány . . . Fz a 
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Liza . . . No menjen liát Zágoui. 
Látja, hogy hívják, látja, hogy 
várják, inderkedett a zavart fiatal 
emberrel, kinek egyik kezét már 
megkerítette Peti ke. Es t ürelmetle-
niil rángatni kezdte azt, mondván: 

Gyerünk hát! Gyerünk 
hát! Még van abból a lekváros 
piskótából, amit a Liza sütött . . . 
Améket a Feri bácsi is olyan 
nagyon szeret. 

Feri, mivel már a helyzet fe-
szélyezte, nem habozott tovább, 
hanem mosolyt erőltetve fordult 
Gizához, hűséges tekintetével ke-
reste annak kaczér tekintetét. És 
mondta : 

Bocsásson ineg, ha rövid 
időre távozom. De falumbe-
liek . . . A rektorék ! — mondta. 
Aztán köszönt. Adieu Uraim ! 

— Csak vigyázzon ! Meg ne 
boszorkányozza az a kis Hamu-
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pipőke, kiáltott még az énekesnő 
németül és tréfás komolysággal 
Feri után, mert rettenetes tudok 
lenni, ha féltékenykedem. 

Kísérői kaczagtak. Felpirult a 
Liza arcza, mert szintén megér-
tetette a szót és fürkésző tekin-
tetet vetett az elegáns, karcsú 
úrinő után, aki két kísérőjével 
bement a nagy étterembe, meg-
nézni a teremnek a díszítését. Mert 
ezen napnak estéjére bált terve-
zett a fiirdőbeli fiatalság. Még az 
ajtóból azonban egyszer vissza-
fordította Lutz Giza a fejét és 
szikrázó tekintete' találkozott a 
kis Hamupipőke tekintetével. < )k 
már tisztában voltak egymással. 
Hogy ellenségek mindörökre. A 
nők szívében ösztönszerűleg szü-
letik meg az ilyen ellenszenv. 
Kegott tudják, hogy életutjaik 
keresztezni fogják egymást. De 

13 
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reszketett Lizának a keze, mi-
dőn Feri végre hozzákerült, mi-
dőn kezet szorítottak bizalmasan, 
melegen, mint gyermekkori czim-
borák. Liza nagy barna, szép 
szemeivel kiváncsian, de tapin-
tatos gyöngédséggel fürkészte a 
liatal embernek tekintetét, voná-
sait és. viselkedését. Halkan fel-
sóhajtott, midőn látta lopva ve-
tett tekintetét az étterem léié,, ahol' 

a fiatal nő eltűnt. A kis Hamu-
pipőke olyasvalamit érezett a szi-
vében, milyent a berzenkedő 
kisgalambok érezhetnek. Elborult 
a tekintete. Szórakozott volt, mi-
dőn hallotta Ferinek magyarázó 
szavát. 

Talán ismerni is fogják? A 
Lukácsy Giza, a kitűnő énekes 
művésznő. A primadonna, akit 
másként nem is igen neveznek 
már, mint a kis Blaha . . . 
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Nagy Dániel, a rektor ur öreg 
diákkorából még emlékezni vélt 
a Blahanévre. Pap}) Samu azon-
ban, a fiatal káplán, mindjárt 
tudott erre is egy históriát. 
Az 6 „bagoly" korában történt 
volt, a kollégiumban a felsőbb 
gymnazista diákoknak „bagoly" 
ugyanis a gúnynevük, mikor 
a nemzet csalogánya a kálvinista 
város színpadán játszogatott, a 
diákfiatalság kocsijából kifogta a 
lovakat és úgy búzta haza a 
lakásáig kocsijával a mű-
vésznőt. Papp Samu ekkor fent-
ült a bakon és onnét dirigálta a 
művésznőért rajongó fiatalságot. 

— Enyje ! Enyje! csóválta a 
fejét a kövér rektorné asszony, 
kárhoztatásképpen vagy helyes-
lésül mondotta ezt, nehéz lett 
volna azt a szavaiból megérteni. 
Annyit azonban megjegyezhe-
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tünk, hogy neki úgy átalában véve 
nem valami különös jó fogalmai 
voltak a komédiásnékról, meg a 
komédiáról, mivel világtelj es életé-
ben egyszer volt színházban. Egy 
debreczeni nagy vásár alkalmával 
vitte el a theátrumba a szolid és 
erkölcsös falusi papi leányzót 
atyja, a nagy tiszteletű úr. Akkor 
este éppen Ninis-t adták, azt a 
hires operettet, amelyben fürdőző 
nők is szerepelnek. Ebben a szín-
padi gavallérok úgy hordogatják 
végig a színpadon karjaik között 
az egy szál trikóba kiöltözött 
fürödő színész dámákat. . .Hogy 
jujj ! A nagy tiszteletű úr meg-
botránkozva felkelt a harmad-
rendű zártszékből, ós felháborodva 
vitte ki lányát ezen gáztól be-
világított és aranyozott Sodomá-
ból. Hiába zúgolódott azonban. 
A bilétáknuk az árát csak nem 
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adta vissza a kasszéros. Aki ka-
czagva mondotta: 

— Hát miért nem nézte meg 
jobban a tiszteletes úr athéátrum-
czédulát, akkor legalább látta 
volna, hogy milyen „stücköt" ád 
elő a társaság . . . 

Zágoni Feri aképpen helyez-
kedett el az asztalnál, hogy szem-
közt esett a vendéglő kiugró 
tornáczos nagytermével, hol előbbi 
társasága eltűnt, És a melegség 
mindjobban tűnt szivéből, melyet 
eleinte Liza közelében, a szép 
gyermek szomszédságában kez-
dett érezni, midőn annak nagy, 
hűséges szemébe beletekintett. 
Mert mind szórakozottabbá lett. 
Tekintetével ideges türelmetlen-
séggel kíváncsiskodott át a ve-
t'enda alatti sarokasztalhoz, ahol 
Lutz Giza a társaságával helyet 
loglult és az uri ozsonna mellé 



pattogott már a pezsgős üvegnek 
vaskos, ledrótozott dugója is. A 
Lutz kisasszony néha, midőn 
szép ajkához odaemelte a kar-
csú pezsgős poharat, kaczé-
ran úgy fordította fejét, mintha 

Ferinek 
volna a felköszöntés. Ezt a ka-
czérkodást észrevette Liza is és 
látván ilyenkor a Feri becsületes, 
nyilt arczán felvillanó örömet, 
elszomorodott a lány. A sok szép 
ábrándjai, miket ezen fürdői ta-
lálkozáshoz fűzött a kedves, vi-
dám, de ártatlan együttlétről a 
lombos öreg fák alatt, most mind 
szertefoszlottak szivéből. Szere-
tett volna sírni. Ámde tudott 
uralkodni magán és a káplánnal 
kezdett közömbös, reá kínos, 
kínzó beszélgetést. 

Feri nem is melegedett fel a 
jámbor falusiaknak a társaságá-
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ban, akikkel kénytelen illendő-
ségből együtt költötte el még 
délebédet is. Majd ebéd után még 
sétáltak egyet a fák alatt. Ekkor 
történt, hogy előbbre menvén Feri 
Lizával, valami vizes gödröcsken 
kellett átlépniök. És mint a lány-
ártatlan zavarral és arczban íel-
piruló bájjal kissé felemelte egy -
szerű rózsaszín ruháját, keskeny 
piczi lábai, kerek szabályos bo-
kái kivillantak. Ezt Feri is 
meglátta és nagyobb érdeklődés-
sel tekintett végig a lány szép 
alakján. Önkénytelenül hízelgő 
bókot mondott neki. 

— Kis Liza, hisz te már egész 
nagy lány vagy. Mint megszé-
pültél. Gyönyörűség téged nézni 
kedves pajtikám . . . 

A lánynak ez a pár szó is 
végtelen örömet szerezett és ha 
szemérmét öntudatra ébredő sze-
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relme le birta volna küzdeni, 
akkor leginkább szeretett volna 
Ferinek a nyakába borulni és 
körülölelni azt, mondván a nagy 

' fiúnak : „Gyere innét! Nem neked 
I 

való az a társaság. Nem szeret-
het téged igazán az a kaczér, az 
a brilliántos, számító színpadi 
dáma. Neki csak játék a szere-
lem is. Neki csak szórakozás a 
szíveket maga felé vonzani, édes 
mámorba ejteni, aztán önző vá-
gyait, hiúságát kielégítvén, eldobni 
azt, mint a hervadt virágokat 
szokták . . Ámde nagy, kerek, 
tiszta szép szemeivel így csak 
reá tekintett Ferire a kis falusi 
lány és félig súgva mondta, mi-
dőn a rejtett féltékenység is ki-
tört szívéből: 

— Feri! tudja, hízelegni nem 
illik. Hamupipőkét bolondítani 
kegyetlenség . . . No hiszen adna 
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is magának az a jégtündére, ha 
most ezt meghallotta volna, igye-
kezett tréfálkozni aztán az elke-
seredett leány. 

Az emlékeztetés Lutz Gizára 
egész elfanyalította Ferinek a szűz 
tiszta szomszédságában már-már 
ébredezni kezdő régi kedvét. És bár 
estelte önmaga előtt is beösmerni, 
megkönnyebülve sóhajtott fel, mi-
dőn a rektorék a csörgés, zörgős 
paraszt kocsikra felczihelődvén, el-
hajtattak mulatságos, zajos modo-
rával a búcsúzkodó falusiaknak. 

Tűnődni kezdett. Pillanatig 
valami kimondhatatlan édes vá-
gyódást érezett a barna Liza utáu, 
kinek gyönge kis kezét reszketni 
erezte, amidőn búcsúzáskor ke-
zet szorítottak. Tiszta gyermeki 
szemében pedig, mintha künyet 
látott volna lopva megvillanni, 
mint midőn kis fecske fájdalom-
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mai nézi rossz gyermekektől el-
fogott és gyötört párját . . . 

— Mint megszépült ez a kis 
Liza! Micsoda kedves leány! 
Micsoda pompás nővé fejlődött a 
gyermek ! . . Ejh, badarság rá-
gondolni, sóhajtott elmélázva Feri, 
aki csak egy a vállát ért 
kézcsapásra rezzent össze. Meg-
lepet ion fordult vissza. Lutz Giza 
állott ott mellette. Lovagló ruhá-
jában volt, mely órzékzávaróan 
tapadott oda hajszálig szabályos 
és telt fiatal testéhez. Szemeivel 
kíváncsian, fürkészőleg tekintett 
a Feri arezába. Felindult hangon 
kérdezte : 

Ejnye, barátocskám, miért 
szomorkodik? Ugy áll itt, mint 
bús szerelmes apród. Talán a kis 
Hamupipőkéjét fájlalja ? 

— Giza ! Ne említse őt! Szinte 
parancsolólag és büszkén mondta 
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ezt Feri. De hangja mindjárt el-
lágyult és kérőleg folytatta tovább. 
Ne legyen olyan kegyetlen. 

— Feri, maga gyermek, szólt 
Lutz Giza és kezét odanyújtotta 
Ferinek, ki mohón, vagvgyal csó-
kolta meg azt. Az énekesnő pe-
dig szenvedélytől ziháló hangon 
mondta: Én magához kegyet-
len? . . . Feri, hát nem eléggé 
szeretlek ? Feri, hát már nem 
szeretsz ? 

— Mindenem vagy, súgta a 
nagy fiú, ez a becsületes, tiszta 
tekintetű magyar nemes, aki most 
Giza mellett feledte egyszerre a 
Liza búbánatos, édes leányarczát, 
szerelmes nézését, az ősi kurialis 
házat, apja büszke magyar alak-
ját és a keresztanyja által emle-
getett terveket a legszebb, leg-
kisebb Péry lányról, kinek mint 
az arany, olyan a haja és ki ősi 
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birtoknak, ősi búzatermő falú 
batárnak rózsagödrös arczú örö-
köse is. Csak ennek a vöröshaj ú 
nőnek a szenvedélytől lángoló, 
villogó két nagy szemét látta ő, 
mely mint igézet hatott reá, mely 
két csillag után démoni erőt 
érezett magában utána indulni a 
kárhozat ösvényeire is. Egyelőre 
azonban csak lovagolni hívta őt 
Giza. 

— Győjjön Ferim! Siessünk, 
nógatta a férfit. Nézze! Amazok 
már ott mind türelmetlenkednek, 
mondá, édes tekintetével még egy-
szer delejesen végig simította a 
férfi elborult szerelmes szemét és 
a tisztás felé mutatott, hol a fér-
fiak, a főhadnagy, a bankár kér-
ges szürke paripán és Valkó Gyula 
táuczoltatták már a felnyergelt 
tiszti lovakat, míg a lovász gye-
rek, lapos porosz sipkája volt 

/ 



v A magyar föld urai. 20? 

neki, két karjával is fékezte a 
Giza és Feri nyerges lovát, melye-
ket ez alkalomra szintén tiszt-
pajtásaitól kölcsönzött ki NVal-
terskirclien főhadnagy. 

. . . Éjszakai szünóra ideje 
volt. Enyhe, balzsamos volt a fák 
alatt a lóg. A lampionokkal meg-
világított tánczteremből több tár-
saság kihúzódott a vadszőlővel 
befuttatott verendára. Az aszta-
lok mellett férfiak és kimelege-
dett piros arczú fiatal nők szo-
rongva foglaltak egymás mellett 
helyet. A fiatalok súgva beszél-
gették meg a bál est pletykáit. 
A barna Olgával, hogy kitán-
ezolta a második négyest. A so-
vány Matild, mint árulta a pet-
rezselymet és hogy a primadonna 
mily feltűnően kaczérkodott Zá-
goni Ferivel, ki viszont a fürdői 
közvélemény mindentlátó szemei 



2 0 6 Ifjú. Móricz Pál 

szerint, mintha csak belevakult 
volna ennek a komédiásnőnek a 
sötét vörös dús hajfonatába, mely 
a hófehér kövér női nyakon, mint 
a selyem palást úgy zizegett. 

Ferinek a hevítő táncz után 
kimondhatatlanul ellágyult a lelke. 
Még érezni vélte karja között a 
csábos nő meleg testét, mint táncz-
közben egymást ölelve forog-
tak . . . Most a fejét úgy sze-
rette volna az ölébe lehajtani. 
Tekintetükkel szinte falták egy-
mást. A főhadnagy és a bankár 
emiatt sértődve próbáltak a tár-

.saság más nő tagjaival szóra-
kozást keresni, akik Lutz Giza 
ösmeretségéből való művésznők 
voltak a legközelebbi nagy városi 
színházból. Feri ekkor az asztal-
hoz intette a barna körszakállas 
Gyula prímást, aki a hegedű ér-
zelgő zenéje mellett már sok ősi 
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nemes vagyont látott szerte fosz-
lani. A prímásnak az ujján, a vár-
megyében a leghíresebb prímás 
volt, sugarakat szórva villogott a 
hatalmas brilliánt, melyre büszke 
volt a czigány, mint ajándékára 
a gavallér Welszi berezegnek, 
akitől kapta a gyűrűt, amidőn 
londoni főúri estélyen játszogattak 
volt. neki mi vadvirágos, árva 
fűzfás és Tiszamenti nótáinkból. 
Parancsolt Feri a prímásnak. Az 
szemével csak visszaintett a ban-
dára és közel az asztalhoz Feri, 
de még inkább Giza felé fordulva, 
ráhúzott egy még a bujdosó kuru-
ezok idejéből leszármazó sóvárgó, 
vágyakodó virágnótát. 

Gyula prímás hegedűjén epe-
kedve, sírámosan zöngött kérész-
iül a nóta, a brács meg utána 
zümmögte, a czimbalom pengett, a 
klarinét halkabbra fogta rikoltá-
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sát, a nagybőgő felbúgott olykor, 
de leginkább a violin zengése 
zsongott a szívig. Ezt a nótát 
játszották. 

Túl a Tiszán se lyem kendő integet, 

Által mennék kis angyalom 

S nem lehet! 

Széles a víz, n incsen sajka, 

N e m mehetek által rajta 

Tehozzád! 

Mert ez volt a Feri nótája! 
Az ilyennóta maga egy vallomás. 
Lutz Giza is mohón, szívdobogva 
hallgatta azt és igazán elérzéke-
nyült, amidőn látta a férfi sóvár, 
szerelmes arczát. A kaczérság 
azonban csak kitört belőle, mert 
arczát legyezőjével félig takarva, 
szinte kihívólag kérdezte Feritől: 

— Feri, hát magát még az a 
sajka is visszatartaná? Es talán 
anélkül nem is merne neki vágni 
a folyónak ? 



A magyar föld urai. 2 0 9 t 

— Csak integetne selyem 
kendő, mondotta határozottan és 
szerelmesen Feri, által mennék 
én a zajgó Tiszán is. 

A vallomást nem folytathatták 
tovább, mert a budafoki új nemes, 
a vörös bankár, akit a lovaglás 
igen megviselt, közeledett feléjük 
és elbúcsúzott, hogy bágyadtsága 
miatt elmegy feküdni. 

Majd később társalkodónőjével 
Lutz Giza is bazakésziilődött és a 
főhadnagy nagy ingerültségére 
kísérőjéül Zágonit kérte fel. A fő-
hadnagy ekkor ujabb bontás pezs-
gőt rendelt. Duhaj kedvvel kínálta 
czimboráit, akik között voltak 
huszártisztek is a közeli garni-
zonb'ól. 

Hosszabb idő eltelt, talán egy-
éni is bele telt, míg Zágoni vissza-
tért. Mosolyrgó, derült volt az 
arcza. Valami vigabb legény-nótát 

14 
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iütyürészett. Egyedül azért jött 
vissza, mert még Valkó Gyulával 
akart beszélni. A részeg Wal-
terskircben. báró azonban amint 
meglátta, röhögve kiáltotta paj-
tásainak : 

— Ejh! Ni a Franczi! De 
hamar visszajött . . . 

— Nekem mondod ezt, kérdezte 
fölhevülve Zágoni és közelebb lé-
pett az asztalhoz. 

— Igen ! mondta a báró gú-
nyosan, indulatosan. 

— Aztán miért ? 
•— Mert azt hittem, hogy mint 

mások szokták, te is ott maradsz 
a kis Gizánál ogész éjszakára . . . 

A báró már ekkor fentállott 
és a pezsgős poharát felemelvén, 
sértő udvariassággal akarta Ferire 
köszönteni. De mielőtt bárki köz-
beléphetett volna, Feri egy orosz-
lánerős ugrással a dragonyos tiszt 



} 

előtt termett. Az arcza egész 
lángba volt borulva, mert a fő-
hadnagy gyalázó szavai felhá-
borították a vérét és indulattól 
fátyolozott hangon kiáltotta : 

— Nyomorult, hogy mered 
sérteni a menyasszonyomat! Es 
az asztalról egy telt pezsgős po-
harat felragadván, a meglepett 
tisztnek balálrasáppadt arczába 
vágta azt. 

14* 
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IX. 

omokházi Simon, a fiatal 
gazda, összetűzött kemé-

nyen és keserűen apjával az önző, 
számító és gőgös Márkusz úrral, 
aki pénzének összeköttetéseinek 
egész kárliozatos hatalmával szál-
lott pártra Fóthy Pista mellett. 
Mert Boöó képviselő a homok-
házi kerület mandátumáról le-
mondott és rokonát a léha, stréber 
dzsentrit, az üresfejű, üresszívű, 
de sima Fóthy Pistát jelölték 
helyette a pártbeli urak. Homok-
házi Márkusznak a háza lett a 
Fóthy-pártnak, a kormánypártnak 
az első kortestanyája. Itten volt 
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kitűzve a selyem zászló, amelyre 
az igéret szerint a szép Eta, az 
ingerletes Homokházi Eta hímezte 
ki aranyfonalakkal Fóthy István-
nak a nevét. 

A kerület beavatott úri csa-
ládjai ©lőtt nem volt titok többé, 
hogy a dúsgazdag Homokházi 
Márkusz a mandátummal együtt 
a leánya kezét is odaígérte Fóthy 
Pistának. Erről a pikantériáról 
a kortes mozgalmak élénk epi-
zódjai mellett sokat beszéltek a 
nemesi házak asszonyai, akik 
bár már az régebbi történet volt, 
szinte felemlítek még sokszor 
egymás között a Zágoni Feri 
házasságát is a kalandos hírű 
énekesnővel, a vörös hajú Lutz 
Gizivel, akinek néhány érdekes 
himlőhelyét nem is mulasztók el 
„ragya verésnek" kiszólani. To-
vábbá izgalmas esélyeit erősen 



m 

Wé 

kiszínezték a fiatal Zágoni és a 
báró Walterskirchen között meg-
történt pisztolypárbajnak is, mely 
a fürdő vendéglő verendáján le-
játszódott izgató jelenet után folyt 
le a két végsőig felindult férfi 
között. És végződött életveszélyes 
sebesülésével a dragonyos főhad-
nagynak, akinek tüdejét fúrta 
keresztül a Zágoni Feri piszto-
lyának golyója. Beszédtárgyát 
képezte továbbá az a szakítás is, 
mely az öreg tiszta jellemű kon-
zervatív nemes, az öreg Zágoni 
és íia között történt, a Ferinek 
ezen szenzácziós házassága óta. 
Ilogy azóta Feri az anyjától örö-
költ birtokán apjától külön foly-
tatja a gazdálkodást, vagyis in-
kább takarékos, fehér fejkötős 
nénik szavai szerint, az ősi va-
gyonnak a pazarlását a könnyelmű, 
kaczér, vörös hajú komédiás dáma 

k 
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mellett, akinek már az anyjáról 
sokat tudtak beszélni Budapesten 
élt s világban tapasztalt képvi-
selő uram öcséimék. 

Az eseménye azonban a na-
poknak mégis a homokházi kép-
viselő választás volt, ahol a Fótliy 
Pista kormánypárti zászlajával 
szemben az ellenzék néhány ma-
kacs kálvinista nemes urai a 
megyebeli születésű és szintén 
kiterjedt rokonságú fiatal irót 
léptették fel, Valkó Gyulát, aki-
nek a hazafias történeti magyar 
tárgyú drámáit a színházakban 
szép sikerrel játszogatták a szín-
művészek. 

A fiatal Homokházi Simon s 
apja az öreg Márkusz között is 
épp o választás miatt esett a 
meghasonlás. Az egyenes gon-
dolkozású, a magyar népet be-
csülni és szeretni tudó fiatal 
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Hcmokházi szivéből undorodott 
ezen lealacsonyító, az erkölcsöket 
mételyező lélekvásárlástól, mely-
nek atyja bármely liatalompárti 
jelölt vagy ezél érdekében szíve-
sen kufárkodott. De viszont is-
merte Simon a szívtelen üressé-
gét Fóthy Pistának is és fájt 
neki az a tudat, hogy a kerü-
lettel együtt hiú buga keze is 
ott forog e vásárban, hol egy-
részt a pálinkával feltüzelt és 
pénzen megvásárolt romlottság a 
hatalomtól támogatva ülte a le-
bujokban, a csaj »székekben, a 
magánosok házainál az orgiáit, 
elszomorító, erkölcstelen módon, 
szemben az érdemesnek zászla-
jával, ki mellé sorakoztak a komo-
lyak, a föld igazi művelői, öreg 
urak, fiatal birtokosok azon ősi 
nemes családokból, kik ezer küz-
delmek között képesek voltak 
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még az imádott rögöket meg-
őrizni. És így megőrizni függet-
lenségüket is, melyért küzdöttek 
már őseiknek ősei és mely csalá-
doknak története egy azon el-
nyomottakéval, akik névtelenül 
is a szabadságnak barczosai vol-
tak. Mely nemes családok minek-
utána ezeresztendőn keresztül fen-
tartói voltak az alkotmánynak, 
védelmezői a magyar baza sza-
badságának, ma ba csak nem 
alacsonyak a Fótby Pista-féle 
kapaszkodó, minden eszköznek jó 
stréberseregbe belekapaszkodni, 
csúfolva lesznek búsmagyarok-
nak. Kicsinyes módon üldöztet-
nek s mellőztetnek hatalomra 
került jövevényektől és jövevé-
nyek miatt, kik a becsületes, 
hazafias küzdelemből nem vették 
ki részüket, mégis mindent, mit a 
föld, folyó ós begyek teremnek, 
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maguknak akarnak tulajdonítani, 
de csak kihasználása, kiélése vé-
gett a természet által áldásként 
adott kincseknek. 

A Valkó Gyula pártját azért 
a lelkes gazdáknak javarésze, a 
kálvinista tanítóság, az ügyvédek 
és a független, a birtokaikat még 
szabad tulajdonaikként élvezó' 
nemes urak képezték. 

Homokházi Simon hozzájuk 
csatlakozott, miután előbb nyíltan 
megmondotta volt véleményét ap-
jának mind Fóthy Pista felől, 
mind azon eszközöknek alacsony-
sága felől, mit apjáék használtak. 

Csodálatos is az, különösen 
ma, a zsidóság egyrószénél, hogy 
oly készek minden hatalomnak a 
támogatására, holott jogaikat, sza-
badságukat, mindent, mit elértek, 
inkább és elsősorban azon lelkes 
férfiaknak köszönhetik, kik az 

J 
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úgynevezett „ellenzéki név" alatt 
küzdöttek a népek szabadságáért 
és segítők voltak a zsidóságnak 

O C7 

is a jogegyenlőséghez a század-
évek elfogultsága által eltorlaszolt 
ösvényt megnyitni. Simon meg 
is mondta egész nyíltan erősza-
koskodó apjának: 

— Ezzel apám te és egy több-
sége a zsidóságnak csak politi-
kailag való éretlenségeteket árul-
játok el, amidőn készek vagytok 
tolni a szekerét minden főispán-
nak . . . A szabadság volt az, 
a nép szabadsága, amelyért 
hajdan Mózes népe küzdött és 
szenvedett. Ma ti apám gyülölté 
teszitek a nép előtt a neveteket, 
aki a lélek kufárt, az elnyomót, 
a megrontót, a hatalomhoz dör-
zsölködő szolga lelket látja csak 
körötökben. Oh nem a fajgyűlölet 
cz, de ti alattomos, fondorkodó 
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viselkedésetekkel magatok vagy-
tok azok, akik kihívjátok a 
gyanút, az ellenszenvet. 

Az egykori pusztai korcsmá-
rosnak, a betyártanya orgazdájá-
nak azonban beszélhetett elvek-
ről, hazafiúi kötelességekről az 
érzékeny lelkű fiatal ember, mert 
számításra volt az öregnek ala-
pítva az egész élete. És mivel 
hasznát csakis a hatalomnak az 
árnyékában vélte elérni, más ide-
áljai- ennek a rideg léleknek nem 
voltak. Egyszerűen azzal fizette 
ki a fiát: 

Szamár vagy te! Értesz is 
te az üzlethez. 

Megzendültek a kortesnóták. 
A mágnás főispán, a Dogenwelti 
kálvinista gróf maga is megkez-
dette a kerületben körútját. Nem 
volt alacsony neki a falusi es-
küdt embernek az ajtó szemfája. 
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Hízelgő szavakkal a földes paraszt 
szobákba is behatolt. A jegyzők, 
a szolgabírák, a hivatalos kai-
kisebb s nagyobb hangú bil-
lenttyűi mind megszólaltak a 
Fóthy Pista érdekében. Az öreg 
Boruth, az elcsapott vármegyei 
irnok, csakúgy fürdött a potya 
jókban. Kalapja mellé bosszú zöld 
toll volt dugva. Könnyen bánt a 
pénzzel is és használta a hitelt 
a korcsmákban, mit ezúttal kor-
tes czíme nyitott neki. Ha midőn 
azonban a duhaj társaság köze-
pette, a kecskelábú asztal mellett 
elmélázott, a szesztől elérzékenye-
dett, ilyenkor érdemes volt hall-
gatni. Midőn visszasóhajtotta 
napjait az elmúlt időknek, mikor 
még ő is kuruez volt és bárba 
a megyefőnök sandaszemmel nézte 
is, mégis állandóan sarkantyús 
csizmában és zsinórozott atillában 
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járt. De úgy jártak mindnyájan 
a többi irnok társai is, akik a 
zugíráskodással foglalkozva, a tal-
léroknak nem voltak soha hiá-
nyában. Mennyi sós és bőrös te-
pertőt meg is ettek zöld papriká-
val. Mért erre a legmegfelelőbben 
fogyott a tinóm, tüzes érmelléki 
bor. Aztán ha következett a reg-
gel, kik mások voltak azok az 
utczán elesett és boldogan, jó-
ízűen szendergő részegek is, kiket 
a kofaasszonyok, a talyigás em-
berek szedegettek össze, hát ugyan 
kik mások voltak, mint a várme-
gyei, a városi írnokok? 

Oesék! Ez volt azután a 
boldog idő. Eldorádó volt még 
akkor Magyarország. Az irnok 
mindig nyakhaj lásig volt és mégis 
mindig volt pénze. 

Búsan hajtogatta az öreg 
Boruth léjét. Az orra rezes volt. 
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Hosszú szakálla kóczos és fehér 
volt, mint a kender. Valamikor 
betyárosan, szépen tudott dalolni, 
de most már csak recsegte a 
nótát, melynek versét maga írta, 
melódiáját maga dúdolta Össze a 
nagyságos uraöcscsének, Fófchy 
Pistának a tiszteletére. 

Mikor azonban józanabb volt, 
az fájt neki, hogy régi honvéd 
társai az utczán kikerülték. Ka-
lapját a szemére húzta ilyenkor 
és bús keservében mit tehetett 
más okosabbat, mint elment költ-
séget kérni az öreg Homokházi 
nagyságos úrtól, kit azonban háta 
mögött még mindig csak a régi 
\ örösbársony csúf néven titulált. 
Ha ki aztán néha a pumpolást 
megsokalta, a vén elcsapott iruok 
mindjárt rövidesen kitudta fizetni. 

— Ezt a néhány rongy 
forintot is sajnálja az ur! Hát 
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akkor ahhoz a költségekhez mit 
szólott volna, mikor liatal ne-
mes legény koromban a diétára 
a követet választottuk. És hogy 
el ne bukjunk, hát felgyújtottuk 
a várost, azt számítsa fel, hogy 
akkor mennyit kellett kártérítést 
íizetui a felgyújtott házakórt 
és egynémely bevert koponyákért, 

— No, 110 Borutli űr, csak 
nem kell mindjárt olyan gyilkos 
módon kezdeni, mondá elhűlve 
Homokliázi és megvakarta fejét, 
de fizette az alkotmányos költ-
ségeket. 

A választás aztán a szokott 
módon folyt le. Egyrészről a 
megvásárolt, az elkábított, meg-
félemlített vadtömeg, más rész-
ről a rajongók, a hevűlékeny, 
a kitartó, a kísértőket meg-
vető föld népe, kik régi uraiknak 
vezetése mellett törtettek a vá-
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lásztási helyiségbe, ahol sokat 
áliirügygyel is visszavetettek kö-
zülök. Másokat be sem eresztettek 
odáig, úgy hogy néhány szónyi 
busásan megvásárolt többséggel 
a föld ősi tulajdonosai ellenében, 
a Valkó pártja ellenében meg-
választották Homokháziék kép-
viselőnek Fótliy Pistát. 

Oszi hajnalra virradott fel. A 
dér belepte a füvek hegyét, a 
fák fonnyadt leveleit, melyek már 
kezdettek aláperegni. Szürke pá-
rák lebegtek. A szunnyadásra haj-
lott termő földnek, a nedves föld-
nek liűs párái. Az átvirasztott 
éjszaka után fakó volt az embe-
reknek- az arcza, mert kortes fo-
gásból az egész éjszakán át búzták 
Fóthyék a szavazást. De emitt a 
győztesek szótalanok, némák vol-
tak és közömbösök, míg amott a 
Valkó párton a keserűség hangos 

15 
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szitkokban morajlott végig az 
ajkakon. Alig birták a felháboro-
dott népet a vezetők a kitörés-
től visszatartani. 

Az öreg Boruth írnok pedig 
végig dőlt a földbe letíízött zászló 
mellett, ahol csapra ütött hor-
dókból folyt egész éjszaka a bor. 
Elaludt, hortyogott a részeg öreg 
ember a nedves gyepen. Oly jó-
ízűen, oly elégedetten hortyogott 
ott, mint hajdan, hajdan szokták 
a vármegyei Írnokok, akik elsózva 
ették a ropogós disznótöpörtőt, 
mert arra sok finom bort meg-
lehetett inni. 

Fótliy Pistát más baleset nem 
érte, mint kortes kőrútjában né-
hányszor záptojással megtisztel-
ték elegáns császár kabátját az 
ellenzéki indulatu kálvinista me-
nyecskék és hogy most amidőn 
megválasztották s e választást 



A magyar föld urai. 2 2 7 

a homokhúzi patika lépcsőjéről 
megakarta köszönni, a piaczra 
felgyűlt választók, többnyire el-
lenzéki választók voltak, ilyen 
élj önzéssel fogadták : 

— Éljen Fóthy István követ 
úr! De pirulával éljen ! 

Nem is nyújtotta sokáig be-
szédét. Sietett azt lehadarni. Aztán 
a hintón a tisztes zsandár kiséret 
mellett áthajtattak a Homokházi 
kastélyába. Kipirulva, izgatottan, 
ragyogó szemekkel fogadta a 
szép Eta őket. Pista megragadta 
kezét s megakarta csókolni, 
de a tulboldog 1 lomokházi Már-
kusz nem birta volna ezt a 
hatásos jelenetet elengedni, ha-
nem közéjük lépett és egymás 
karjaiba taszította őket. És ön-
telten, mosolyogva mondta a 
kísérő, néhány hivatalos úr-
nak : 

15* 
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— Kérem legyenek vendé-
geim ! Eljegyzést is ünnepe-
lünk ma. 

Eta pirulva, zavartan bonta-
kozott ki a Fótliy karjai közül. 

— Oh papa! papa! csak 
ennyit mondott és elfutott be 
a szalon felé, de Feri, az új 
képviselő, utána sietett. Fiatal 
dzsentri szolgabirók, akik ott 
voltak, nem egy irigyelte őket, 
bárha másként czimborája előtt 
bevallani szégyenlte volna bár-
melyik is, hogy vágyódást érez 
az öreg Homokházi rokonsága 
után, kit különben a volt kép-
viselő, a miniszter kodves ba-
rátja Bodó Ferencz biztosított 
arról, hogy aranyos nemesi czi-
mert fog kapni és a szép hang-
zású homokházi előnevet. 

Yalkó Gyulát, a bukott je-
löltet, kárlátóba a szomszédos 
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Bodomba vitték át czimborái 
Péryékhez, ahol az aranyhajú 
Péry lány, a hamvas arczú kis 
leány, Zágoni Ferinek egykori ki-
szemelt szép meny asszonykája 
lakott, az üde, serdülő lány, 
aki mindig áhitattal olvasta Gyula 
bátyja véreikéit, regényeit — va-
lamelyik szép anyjukról rokon-
ság is voltak — és sajnálta a 
szép süldő lány, hogy a bok-
rétát, melyet kiskertje legszebb 
virágaiból kötött, most nem ad-
hatta át a bukott képviselő je-
löltnek. 

A szó ráfordult ezen közben 
sok mindenre. Volt öreg úr, ki 
pesti jurátuá életét emlegette. 
A pesti sokadalma kat azon ósdi 
házak között a pozsgás arczú, 
zsinórozott bekecses magyar ala-
kokkal, milyenekről már gene-
rál Gvadányi is kedvvel nótázott. 
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— Azonban ma már, mondta 
egyik fehérhajú öreg úr, idegen 
én nokem Pest. Ha egy hétre 
felmegyek, két napot alig birok 
ott eltölteni, panaszlotta. Pedig 
oly szép, oly szép város, de 
hideg ám, mert hol ott a magyar ? 
Hol a magyar kedélyesség, de-
rültség ? Ami hajdanta a Duna 
és Tisza melletti virágos földet 
oly kedvessé, ellenállhatatlanná 
tette. 

író mesterember lévén a tár-
saságban, áttértek aztán irodalmi 
dolgokra is. És újból panaszkod-
tak az előttük érthetetlen, élvez-
hetetlen idegennek a terjedése 
ellen és hogy híjában emelik fel 
odafönt a sok ujabbnál-ujabb 
siitésű írót, ők azokat nem képe-
sek megérteni. Mert hiúban ke-
resik könyveikben az elevent, a 
tisztát, a magyart, legfeljebb a 
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külső zsinorozás magyar azon, 
de a magyar érzés, a magyar 
lélek hiányzik teljesen a leg-
többnek a könyvéből, aki pedig 
névjegyére büszkén szokta oda 
biggyeszteni a magyar író nevet. 

Óh ha pedig csak egyszer 
érezni tudnák e mi buzakalászos 
földünknek a varázsát. Ha be-
szívnák egyszer tisztán, por nél-
kül a szivükbe a virágos rétek-
ről, a lombos erdőkből lengedező 
illatos párákat. Ha képesek volná-
nak elmerengeni a magyar daloD, 
lelkesedést, ihletést meríteni a 
földet szántogató népnek az életé-
ből, valamint ha éreznének szere-
tetet ama urí családok pat-
riarohalis élete után, mely csalá-
dok hála Istennek félreeső vidéki 
nemesi házaikban még ma is él-
nek. És ha elég magasérzésűek 

volnának gondolkozni e mester-© 
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ségesen gyöngített nemzet sorsa, 
lassú pusztulása felől, mely sors 
olyan, mint a láz, amely az 
arczot rózsásra kipirítva emészti 
az életet, akkor talán nem maj-
molnák az idegent. Akkor talán 
nem csupán a torzított hibáit 
vennék szemügyre a törzsökös 
magyar életnek. Hanem az erőt, 
azt a nemességet, azt az erkölcsi 
ós testi szépséget is, mely e 
nemzetben él, mely e nemzetet 
egykor virágoztatta. 11a ez a 
magyar virágoktól illatos szellő 
egyszer meglegyinthetné őket, 
akkor talán nem szegődnének 
meggondolatlanul úttörőivé ama 
fakó, halovány ós émelyedést 
keltő beteges nemzetközi szel-
lemnek és irányzatnak, mely rom-
lására esküdött a magyar iroda-
lomnak és mételyezőjévé vált a 
magyar erkölcsöknek. És hideg, 
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idegen légáramlattal töltötte meg 
a régi kedélyes Pestnek az ut-
czáit, ahol urunkbátyánk oly vigan 
jurátuskod ott, hátához verdesvén 
a kései bakternek az alabárdot, 
miközben vígan énekelgették a 
szőke pesti burger lányoknak 
az ablaka alatt Csokonainak ama 
bohókás és kedves szerelmi nó-
táit, melyeket nagyanyáink lány-
korukban gitárnak pengőzenéje 
mellett énekelgettek, préselvén 
virágokat is kis kezükkel megbe-
csült ^¡erses könyveiknek immáron 
sárgult levelei közé. 

Valkó Gyula volt, aki ekként 
magyarázta meg jó vidéki bátyja 
urainak, nénjeinek és hugocskái-
nak, — az aranyos hajú kis Péry 
lány majd elnyelte a szemével 
ezt a nevezetes és érdekes fiatal 
írót, — hogy miért hat reájuk 
oly ridegen a fényes Budapest, 
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miért nem tudnak ott többé 
felmelegedni, miért menekülnek 
sietve onnét vissza a nyirfa lom-
boktól, akáczfa lomboktól árnyé-
kolt fehér falusi házaikba, me-
lyeknek udvarán túl már kez-
dődik a rozszsal bevetett föld, 
a pitty-palatty dal< ;̂, pipacs vi-
rágos szép mező. A magyar 
mező! Az igaz magyarságnak 
sok század évek óta való böl-
csője és sirja . . . 

Volt ott az ősi földfoglalók 
ezen meleg családi körébdh egy 
idegen, komoly, szomorú arczú 
új ember is, Valkó Gyulának ki-
tűnő barátja és a lefolyt válasz-
tás alatt a legtevékenyebb párt 
liive, a gazdag új földes úr Homok-
házi Simon, kit komolysága s 
szerénysége miatt szívesen, barát-
sággal fogadtak és megbecsültek 
bárhol. Ö mohón szívta szivébe 
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ezen meleg magyar szavakat. 
Mert rontó hatását maga is ta-
pasztalta az idegen szellemnek. 
Helyben is hagyta ezen szavakat. 
Mert szomorúan ismerte el, hogy 
a hazában még sokan vannak, 
különösen éppen az ő vérei közül, 
akik megcsábulnak a kozmopoli-
tizmus aranyos léha porától, akik 
idegen földön keresik a köve-
tendő példát, az ideált és nem 
birják még ma sem érezni, kellő-
képpen átérezni, hogy mily va-
rázsa van a hazai göröngynek, 
melyhez polyva, szennyes salak 
minden arany, hogy mily varázsa, 
mily csodaszerű szentsége van an-
nak az áldott hazai földnek, mely 
magasra növeli a kalászokat, mely 
virágokat fakaszt a sírokon és édes 
gyümölcsöktől megterhelt lombos 
fáival árnyékot nyújt a játékban 
kifáradt magyar gyermeknek. 
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Homokházi Márkuszéknál más-
ként folyt le a déli lakoma. Ott 
rekedt szavú és bepecsételt ka-
bátos kortesek ültek a hosszúra 
felterített, nehéz ezüsttel meg-
rakott asztal mellé, melynél a 

• 
választás és az eljegyzés kettős 
ünnepét ülték. Jelen volt a fő-
ispán is. Homokházit per kedves 
barátom uram szólintgatta és az 
„r" betűket mágnásosan meg-
recsegtette, midőn gratulált szí-
véből a magával eltelt öröm apá-
nak és a szép menyasszonynak, 
kinek keleties metszésű szép 
arcza ragyogott az örömtől, mint 
ahogy fehérnyakábaií ragyogtak 
a villogó, tiszta keleti gyöngy-
sorok. Vőlegényének Fóthy Pis-
tának, a képviselő úrnak a nász-
ajándéka. Azonban valószínű, hogy 
hitelben vásárolta e drága gyön-
gyöket. 
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A szép menyasszony a liázi-
urnó' felügyelettel elfoglalt sze-
repét játszotta, azért csak időn-
ként tekintett be, - hogy Fóthy 
Pistával egy-egy sokatmondó sze-
relmes tekintetet váltson és hogy 
ellenőrizze a vendégek jó kiszol-
gálását. Az ebéd alatt számos 
öblös hangú felköszöntő lett 
mondva. Az óriás patkóalakú asz-
talnak a legvégén csupán az öreg 
Borutb irnok kelletlenkedett. Mert, 
délidejére ő is előkerülvén, azt 
a nótát akarta a háziúrnak el-
danolni és a czigánynyal elhu-
zattatni : 

— Veres bársony süvegem . . . 
Nehogy azonban a veres bár- , 

sony szó által az ujabb időkben 
már felette érzékeny háziúr találva 
érezze magát, hát az öregnek a 
ezimborái nem engedték meg a 
dalolást. Amin elkeseredett és 
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mihamar úgy leitta magát, hogy 
úgy kellett karon kiszállítani, 
miközben sírva panaszolta az ina-
soknak, hogy hajdan milyen jó 
dolguk volt az Írnokoknak. Mert 
ami részeg embert a kofák, haj-
dúk és korai reggel járók az 
utczán fekve találtak, azon ré-
sziig emberek többnyire Írnokok 
voltak. Akik bárha heringként 
elsózottan ették a tepertőt és kupa 
számra itták a finom hegyi bort, 
mégis tallér nélkül nem voltak 
soha. . . Óh hajdan, hajdan igen 
boldogok, igen boldogok voltak 
az írnokok. 

I , • 
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X. 

TF aluliéi yen gyümölcsös kertben 
üldögélni, mikor még az ősz-

nek vannak enyhe sugarai, úszkál 
az ökörnyál a levegőben és a 
sárgult levelek között piroslanak 
még az almák, faluhelyen ilyen-
kor, milyen érzékeny, milyen 
finom, milyen megtisztult a gyön-
géd leány szív. 

És a Zágoniék csűrös kertjé-
ből szakadatlan bugással zúgott 
át a kántorék gyümölcsös kert-
jébe a gabonát cséplő gőzgépek-
nek búgó kerepelése. 

Faluhelyen ezen gőzgépnek 
búgó morajlását hallgatni, van 
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ebben valami álomra kábító, ál-
madozásra indító mély hangulat, 
mely hasonlítható azon érzéshez, 
midőn sűrű, csöndes erdőben jár-
ván, a messze bokrok közül 
halljuk mormolását a rejtett pa-
taknak, ahol is selymes tarka 
virágok nyílnak. 

Ez a hang a falu csöndjében 
elragadja a szívet, Gondolatokat 
szakít fel. Régi emlékeket, Keserű 
elfogódást érezünk előbb. Ez azon-
ban nem tartós érzelem. Mert 
hogy búg, búg tovább a gép és 
az arezra reácsapódik az úszó 
fehér ökörnyál, zsibbadozni kezd 
a szív. Zsibbadozni kezd a gon-
dolat, Édesen csengő hangok csen-
dülnek a fülbe. 

A szem lecsukódik és követ-
kezik egy kellemes állapot az 
ébrenlét ós álom között, amely-
ben a titkolt álmok, a rejtett 
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vágyak, mini megvalósulva tüne-
deznek fel. Ami kedves, mind 
ott látszik mutatni képét ezen 
zsongó-bongó zenétől kisért szen-

o o 
derben. A lány arcza, mely elébb 
szomorú volt, most bájoló mo-
solytól felderülni látszik. Kis sza-
bályos ajka mellől elsimul az a 
két kemény vonás, mit a bán-
kódás, a vigasznélküli, remény-
nélküli napok húznak oda vas-
kézzel a gyönge hófehér leány 
arczra. 

Mintegy hullámokat verve, 
úgy morajlik keresztül a levegőn 
a gőzgépeknek búgó kerepelése. 
Lizát az almafa alatt a nagy-
fonott szalma karosszékben álomba 
zsibbasztja e hang. 

Mily komoly-, mily kedves, 
mily szeplőtelen tiszta leány 
arcz ez ! Rezegős fekete selyem 
szempillái bosszú árnyékot vetnek 
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halaváriyult, kissé megf'ogyott ar-
czára a lánynak, kit valami édes 
érzések ragadhatnak el e szen-
derben, mert a boldogságtól mo-
solyra vidámul ajka, midőn súgva 
rebegi e nevet: 

— Feri . . . 
Oh, de megszakítva a meren-

gés varázscsöndje, mi félénk szár-
nyaival néhány boldog perczig 
ott lebegett a falu fehér házai 
fölött. Álomba ringatólag zaka-
tolnak, búgnak ugyan még a 
gőzgépek, de riasztólag rikolt 
közbe a kazánnak éles, vékony 
füttyszava, melynek sivítása minél 
érczesebb, minél harsányabb, a 
gépészmester annál büszkébb arra. 
A gyermekek mint örvendenek 
a hangnak, de Lizának az álmait 
riasztotta el. 

Összerezzent. Megborzadva fel-
riadt a néhány pillanatig tartó 
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kellemes szenderből. A varrás oü 
hevert ölében. Legkisebb öcscsi-
k(íjének varrogatott valami ing-
félét, De nem azután kapott, 
hanem kiskendője után nyúlt 
elébb, hogy megtörölje nagy 
barna szemét, melyből perge-
dezni kezdett alá a köny. Oh 
ebben a nagy barna lányszemek-
ben az igazi szerelemnek, mély 
tiszta érzéseknek a története volt 
e perczben megírva, de akinek 
hajlandó volna Liza ezt szóval is 
elmondani, az nem kérdezőskö-
dött tőle soha, annak úgy lehet 
nem is fog eszébe jutni soha az 
igénytelen kis kántor leányt meg-
kérdezni. 

És a meleg könyek még sű-
rűbben égették arczát, amidőn 
ruhájára is rátekintett. Saját ke-
zével összevarrott egyszerű fekeie 
gyászruha volt az. Mikor édes-

16* 
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anyja, a tiszteletes asszony olyan 
hirtelen, olyan váratlan meghalt, 
akkor varrta. Könyeket hullaj-
tott a lenyes aczéltűnek szorgal-
mas öltéseire. 

Mert mióta Ferit a Sósfürdő-
ben utoljára látta, már a máso-
dik ősz ez a mostani, mely be-
következett. Azóta anyját is elte-
mették. Szép tavaszi délután hir-
telen szívszélhűdés ölte meg jó 
anyját, a kis kövér tiszteletes 
asszonyt. Igaz teliát, hogy a bá-
nét, a csapás soha nem jár egye-
dül. Akkor Feri valahol kint Pá-
risban szórakozott feleségével. Az 
öreg Zágoni azonban nem leve-
lezett vele. Ezt is úgy olvasták 
az újságból, hova a híres prima-
donnának, a feleségének révén 
került bele a jó Ferinek neve. 
A vöröshajú asszony a párisi 
magyar egyletnek a czéljaira 
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működött közre valami hangver-
senyen, melyen a nagykövet, 
továbbá a párisi társaságoknak 
számos előkelő tagja megjelent. 

Feri anyai örökség birtokát 
haszonbérbe adta ki. De a bérlő 
nyíltan panaszolta a faluban, hogy 
a fiatal úrnak soha sem bir ele-
gendő pénzt küldeni, bárha a 
haszonbérrel jóval túljárnak min-
dig az esedékes részen. 

Ebben a szomorú, meghala-
ványult fiatal leányarczban volt 
valami igéző báj. A komolyság, 
a szomorúság, mely annak vo-
násait határozottabban kiemelte, 
a bánatos Madonnának arczához 
tette azt hasonlatossá. 

0 neki itt csöndes robotban, 
egyhangú munkálkodás között 
teltek napjai. Mióta anyja meg-
halt, fiatal vállaira nehezedtek a 
kis háztartásnak minden gondjai. 
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Ajnározni a kis testvérkéket. 
Oszlatni komorságát atyjának, 
ennek a jólelkű, igénytelen em-
bernek, ki réveteg, epedő tekin-
tettel látszott keresni az asszonyt, 
a hűséges gondos feleséget, aki-
hez a több mint negyedszázados 
együttélés alatt szivének minden 
szálával hozzá nőtt. — Aztán 
viselni még a maga titkolt, rej-
tegetett bánatát is, reménytelen-
nek hitt, sorvasztó, első lánysze-
relme miatt . . . Csodálatos-e 
hát, ha olykor boldogtalannak, 
végtelenül boldogtalannak és ár-
vának érezte magát, mint kinek 
reménység© nem is lehet már 
többé az örömhöz ? 

A terebélyes almafa, mely alá 
fonott karosszékével odaült, duz-
zadt, fiatal törzsű volt még, szinte 
egyidős a lánynyal. És emlékezni 
vélt még rá, midőn a vékonyka 
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sarj áfáról az első piros almács-
kát leszakították. Mily büszke 
volt erre a gyümölcsre apja. A 
Feri is és a Feri testvére, az 
Emili is ott voltak akkor náluk 
és az apja az almát megosztotta 
velük. Akkor volt rá idő, hogy 
gyermek módon játszottak férj 
és feleséget. Es Feri, az erős Feri 
édes húgát, a kis Emilit irigy-
ségbe ejtvén, többször is mon-
dotta : 

Tudod Liza, lia majd meg-
növök, én huszárkapitány le-
szek, te meg a feleségem, a ki-
rályné . . . 

Még délutánonként volt így 
ideje magánosan félrehúzódva kö-
tögetni, himezgetni, varrogatni ós 
azon közben el-elgondolkozni. 
Ilyenkor a kis testvérek az is-
kolában voltak, vagy a falusi 
gyermekekkel a libalegelőn ját-
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szőtták harozi játékaikat, a be-
tyárfogósdit, a török, a német, a 
muszka háborúkat. Apja pedig, 
ha hivatalos teendői engedték, 
fent az udvarházban az öreg 
Zágonival pipázgatta keresztül a 
délutánt. Ok tudnák, hogy miről 
beszélgettek. Lizát, mint lányá-
nak, Emilinek legkedvosebb ba-
rátnéját felette szerette az öreg 
Zágoni úr. És midőn Liza apjá-
val együtt fent volt az úri ház-
ban, gyakorta megtörtént, hogy 
multak perczek, mult az óra, míg 
egy-két szót váltott a két szo-
morú öreg úr. Fústfelhó'kbe bur-
kolták fejüket. Lizának a szive 
úgy sajgott, úgy eltolt valami 
gyűlölethez hasonló keserű ér-
zéssel, midőn a megtört, szomorú, 
komor öreg Zágoni urat látva, 
arra a kihívó, kevély, igózetes 
nőre gondolt, kivel már a Sóstón 
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szikrázó ellenséges tekintetet vál-
tott és aki elszakitotta ettől a 
kedves öreg úrtól is szélesvállú, 
becsületes tekintetű erős fiát. 

Azonban . . . Hisz neki nem 
volt joga azt az asszonyt gyűlölni, 
akit Feri úgy szeretett. . . Nem ! 
Mégis lányszíve megmondta, hogy 
azon asszony által nincs Feri oly 
igazán szeretve, mint megérde-
melnó ez a fiatal ember, aki talán 
soha nem is fogja megtudni azt, 
hogy egy lány, egy igénytelen 
kis falusi lány mennyire szereti őt. 

Ekkor feltűnt előtte a Sapka 
Bonífácz szögletes, savanyodott 
arcza is. A zöld vadászkalapja, 
rikító piros nyakkendője és az a 
semmitmondó savószeme a pel-
bárthidi jegyző úrnak, akit a 
jó múltkoriban választottak meg 
jegyzőnek ezen krumplit, babot 
bőven termő községbe. 
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Ő súlyút, méltóságát hivatalos 
állásának azonnal át is érezte. 
Gálába vágta magát. A sárgaczipő 
helyett gombos, valódi lakkczipő-
ket húzott, Ilyen gáláns gaval-
lér módjára tette azután tiszte-
letét Nagy Dániel rektor úrnál. 

Liza éppen maga volt otthon. 
Érdemes Sapka Bonifácz úr, mi-
kor a kísajtón belépett, olyan 
peozkesen emelte közönséges fe-
jét, hogy a kisnjtó homlok fájába 
szinte belevágta a jegyző úr a 
homlokát. Azonban amidőn kifelé 
jött, le volt horgasztva a feje és 
valami, de valami kesernyés volt 
az arcza. Megalázva érezte hiva-
talos állásának a méltóságát. 0 , 
a pelbárthidi jegyző úr, ő Sapka 
Bonifácz úr ettől a kis sze-
gény, szomorú kántor leánytól 
kosarat kapott. Még azt mon-
dotta neki: 
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— Jobbnak vélem mindket-
tőnkre, ha nem mondok igent ; 
mert érezem kedves Bonifácz úr, 
hogy nem szeretem és úgy nem 
is szerethetném meg soha, hogy 
mi ketten valaha igazán boldo-
gok lehetnénk. 

Később híre jött, hogy Sapka 
Bonifácz jegyző úr jegyet váltott 
a főszolgabíró úr egyik szegény 
rokonának a lányával. Elhihető, 
hogy Sapka Bonifácz pelbárthidi 
jegyző úr e rokonság révén idő-
vel még első tekintély lesz a 
megyebeli jegyzők között és nem 
lehetetlen, hogy számos évi buzgó 
hivaialoskodása után elnyeri még 
az ezüst-koronás érdemkeresztet 
is, tulajdon azon szegletes Sapka 
Bonifácz úr, a savó szemű férfiú, 
akinek a rossz nyelvek szerint 
csakugyan valami sekrestyés volt 
az apja. 
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Most a ház felől hangos sírás 
hallatszott. Liza megismerte a 
Petike hangját. Petike volt a 
legkisebb testvéröcscse. Valami 
vásott, eleven falusi íiúcska. Aki-
nek sírását hogy meghallotta Liza, 
azonnal hozzája futott. A cseléd-
lány csitítgatta már a gyermeket, 
de a fiú egyre bőgött. Játék köz-
ben betörték az orrát. Az vérzett, 
az fájt a vásott, csintalan kö-
lyöknek. De Lizát egészen elré-
mítette. Letérdelt a gyermek 
mellé. Mosogatni kezdé az arczát 
az úrfinak, aki azonban csak 
akkor csöndesedett, mikor Liza 
csókokkal is csitítgatván, mézes 
kenyeret ígért neki és vezette a 
spájz felé. — — 

Odaát a Zágoni-házban a pó-
kok nyugton eregethették, szö-
hették hálóikat az öreg Zágoni úr 
felöl, kinek egyenes, kemény 
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nyaka már meghajlott, ltógi de-
rűs kedve tovatűnt. És lia házá-
nak széles tornáczán elüldögélt, 
néha oly ösmerős hangok csen-
dültek fülében sejtelmesnek tetsző 
messzeségből, mintha csak titok-
zatos, láthatatlan szellemajkak 
hívogatták volna a nevén. 

Fiáról tudni nem akart még 
sem, bárha minden napnak múlá-
sával érezte edzett erejének ha-
nyatlását. Ámde megkeményítette 
a szívót. Vannak ilyenek sokan 
öregek, de fiatalok is, kik sértődé-
sükben inkább elepednek, mint 
hogy szívük igazi sugalmának en-
gedve, karjuk közé öleljék azt a 
rosszat, azt a kegyetlent, ki meg-
gondolatlanul a sértést, a fájdalmat 
okozta, de akit kivetni mégis kép-
telen az a makacs, szerető szív. 

Mégis felmelegedett olyankor 
az öreg úr, midőn Liza fel-fel 
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nézvén rideg lakásába, ott ren-
dezkedett, gyöngéd kezekkel ké-
nyelmét igyekezett megadni az 
elhagyott urnák, ki a lányt köze-
lében tudván, szinte ösztönszerű-
leg erezte, hogy van valaki, aki 
lelki "gondjainak osztályosa és 
azért hálásabb, melegebb volt Liza 
iránt, mint bárki más iránt kör-
nyezetéből. Nem is tudta másként 
szólítani. 

— Nézd kis lányom ! Kérlek 
kedves lányom . . . 

Azután gyöngült, egyre gyön-
gült az ősz. Hajnalonként hideg 
fagyos leheletét érezni lehetett a 
közelgő télnek. Llőbb esőzött is. 
Komor napok voltakezek. Az eső-
cseppek, amikor verdesték széles 
ablaktábláit az urasági háznak és 
midőn régi gyötrő betegsége a 
köszvény és a szívbaja is újból 
sajgatni kezdették Zágonit. A kösz-
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vényt ott szerezte ama dicsőbb 
napokban még a Bénit óborában 
az elöregedett, megtört huszár. 
Oh mily kedves volt ilyen-
kor fájdalmai között ez a puha, 
gyöngéd kis ápolókéz, a kis kán-
torlány keze, ki az orvosságot 
gonddal nyújtotta neki, nem oly 
mogorván, mint az öreg vénlány 
rokon, ki maga is liol az oldalát, 
hol a lábát, hol fejét, hol fogát 
fájlalta minduntalan. 

Liza gondosan betakarta a nagy 
karosszékben, ha ajtó nyilván a hűs 
levegőtől összeborzongott az öreg 
úr. Majd a kedves pipáját is meg-
tömte, meg is gyújtotta neki. 
Azután odaült puha kis zsölyére 
a lábához. Onnét olvasta fel az 
öreg urnák a báró Jósika hazafias 
regényeit. Néha kézimunkán dol-
gozgatott és történt, hogy lopva 
feltekintvén búsongós, szomorú 
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tekintetük találkozott, A lány el-
pirulva sütötte le szemet, Az 
öreg úr pedig zavartan köhécselt. 
Másfelé fordította fejet., hogy az 
előtóduló könyeit elrejtse. Okolta 
azonban a dohányt, mely nem a 
régi finom illatos szfizdoliány 
már, hanem csak trafik, komisz 
trafik, bárha mint jóféle sáfrány-
nak akként is megveszik az árát. 

Megérezték ilyenkor, hogy 
gondolatuk összetalálkozott. Hogy 
akinek nevét egyikőjük sem akarta 
kiejteni, a Feri emlékével állan-
dóan közöttük van. De megke-
ményítette az öreg Zágoni a szí-
vét és nem akarta megérteni kérő, 
fájdalmas tekintetét a lánynak. 
És az ösmerős férfias írással bár-
hány levelet is hozott a posta, 
annak egy lett mindnek a sorsa. 
Visszaküldték az írójának. Ez nem 
épp nevezhető keresztyéni erény-
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nek. Ámde makacsok, kemény-
fejűek voltak mindenha a Zá-
goniak. Nem hiúban is tartották 
az öreg. urat, az egyházmegye 
kurátorát, a legvastagabb nyakú 
kálvinistának. 

Róth Jakab azonban kivételt 
képezett, az öreg udvarház házi-
zsidója. Őt abban nem lehetett 
korlátozni,, hogy nebeszéljen a 
Feri úrfiról az úr előtt. Zágoni 
ilyenkor csupán pipájával látszott 
törődni, líogy miként karikázik 
belőle a füst. De füle ébreu vi-
gyázott és nem kerülte el figyel-
mét az öreg Róthuak egyetlen 
szava sem. Pedig az vajmi ke-
vésbé volt örvendetes, mit Róth 
a Feriék életéről mondhatott. 
Csupán a Feri bérlőjétől hallot-
takat, az újra és újra megújuló 
pénzkérések, követelések felől. 
Párist, Olaszországot a fiatalok 
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bekóborolták és most legutolsó 
levelét a íiatal úrnak az olaj lige-
tes Nizzából vette a bérlő. 

Do Ivótli Jakabról érdemes ma-
gáról is külön megemlékezni. 
Szikár öreg zsidó volt. Veres volt 
és szeplős. Hosszan a melléig 
lelógott durva, göndör és bozontos 
szakálla. Csupa szeplő volt a 
veres arcza. Hegyes orra élel-
mességet, í'urfangosságot árult el, 
do viszont becsületes kék szemo 
bizalomra indító, jámbor szem volt 
és a vörös szakállát kisebb korá-
ban sokszor -megtépázta Feri úrfi 
is, ha az öreg nem hozott neki 
kedve szerinti csecsebecsét, játok-
szert a híres debreczeni vásárból. 

Ezen zsidótipusz is kihaló-
félben van már. A Róth Jakab-
nak zsiros, fényesre koptatott 
kaftánja szinte már a legutolsó 
a környéken. A selyemkaftánl 
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csak ünnepnapokon vette magára. 
Volt neki térdig érő esattos zsidó 
bugyogója is, meg olyan borz 
vagy rókaprémes bársonysapkája, 
milyent szent ünnepeken falusi 
zsidóimaliázakban még lehet látni. 
Mikor fehér rojtos lepedőjükbe 
beburkolóznak a vének es az 
énekesfiúk a Jehova dicsőítésére 
sivítják fejletlen, jajgat ós szop-
ránbangjokon azokat a bús, 
keserves héber melódiákat, me-
lyekből kelet vadrajongása ja-
jong elő. 

Fényes szőrből való széles 
karimás kalapja volt öreg Rótli 
Jakabnak. Annak alatta kis házi 
bársony sipkát viselt. Ezt még 
akkor sem vette le, ha O a szo-
bában az urasággal beszélt. Zá-

OO 
goniék házához mar mint gyer-
mek kezdett bejárogatni. Már az 
apja házizsidó volt ott. Az lett 
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a fiú is, aki jóval idősebb volt az 
öreg Zágoni urnái. 

És hogy voltaképpen mivolt a 
magyar uriházaknál a házizsidó, 
nehéz azt körülirni ? Mert ha 
százoldalú tehetsége volt is az 
élelmes zsidónak, az uriháznál 
érvényesíthette azt mind. A gyap-
júra ő kerítette a kereskedőt. A 
termésnek a mintáját ő ajánlotta 
be a malomnál vagy a termény-
kereskedőnél. Ha az uraságnak 
hátas paripára vagy futós agárra 
jött kedve, annak a legkitűnőbb 
példányát a harmadik várme-
gyében is kiszimatolni, ezekhez 
összeköttetései révén mind értő 
volt a házizsidó. A selymet a 
tekintetes asszony ruhájához ő 
vásárolta, valamint a vászonnemüt 
is. De ha a hegyaljára vagy a 
felsőhegyre bort, pálinkát vásá-
rolni elküldték az urasági pincze 
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számára, nem lehetett ellene ek-
kor sem panaszkodni, hogy hor-
dószagú volt a bor és nem az az 
aranyszínben csillogó zamatos 
nektár, melynek gerezdit valahol a 
tokaji begyek oldalán érlelte meg, 
mézesíteite meg a tüzes nap. A 
tormáról, a zöldségről is ő gon-
doskodott télére. Meg a fűszere-
ket, a czukrot is kellő szakérte-
lemmel, az utolsó latig kimérhető 
pontossággal () vásárolta be a 
megyeszékhely első nagykeres-
kedőjénél, ki bár maga keresz-
tyén ember volt. nevezetes volt 
arról, hogy üzletében különös 
rituális imádkozóhelyét tartott a 
zsidó vevőinek, amely imaháznak 
még külön általa fizetett rebbéje 
is volt, 

A vásárlásoknál alkusz, a ház-
nál tanácsadó, ha kellett felvi-
gyázó, majd kész szolga, szóval 
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mint az ezer jó fű, mindenről 
hasznos volt az olyan becsületes 
házizsidó, mint Róth Jakab, ki 
eleven volt, mint a higany és 
élelmes is, felette élelmes, ámde 
a sok gyereken és kaftánjain 
kívül alig volt. mégis neki más 
egyebe. Német kiejtéssel vegyí-
tette a magyar nyelvet Róth Ja-
kab. A szombatot, híven megülte. 
Hogy főtt tojásnál, sós kenyérnél 
azonban egyebet ennivalót va-
laha elfogadott volna a Zágoni 
háznál, ahová jóval több mint 
félszázadesztendő óta bejárt, an-
naR ellenkezőjét nem tudta volna 
soha senki ellene bizonyítani. 
Büszkeségét képezte, hogy a 
szabadságharczban, mint őrsereg 
a vasalt végű sátorruddal ő is 
odajárt a muszkát tartóztatni a 
Tiszáig, ahonnét azonban már az 
első ágyú dörrenésre hazáig sza-
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ladtak. Kérdezték aztán tőle, hogy 
a táborban mivel éltek ők zsidók V 

Büszkén mondta az öreg Jakab : 
— Hát mint a katonák lióssal. 
Ezt egy ízben aztán valami 

hunczut tréfából szemére is ve-
tette a jámbornak : 

— Akkor maga már megeheti 
a kolbászt is, hisz akkor maga 
úgysem tiszta zsidó többé . . . 

Látszott az öreg héber arczán, 
a fájdalmasan, zavartan révedező 
tekintetén, hogy nehezére esik 
neki a hazugság, mégis, hogy a 
ritust sértő bűnét fedezze, elkö-
vette a másik bűnt és naivui, 
jámborul hazudott, midőn szinte 
diadalmasan visszamondta : 

— Igen ám ! Csakhogy mine-
künk a táborban a sakter vágta 
le a tehenet . . . 

Még Liza is elmosolyodott 
erre. Mikor ravaszul hunyorított 
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kék szemével az öreg és a „ki-
vágás után" lopva, önelégülten 
csípett egy szippantást a tubákos 
szelenczéjéből. E gyönyörűségé-
ben a szemét is behunyta, orr-
czimpája kitágult és még a sza-
kálla is rezegett, olyan jól esett 
neki ezen szippantás. 0 volt aztán, 
aki újságolt a Feri úríiékról, azok-
nak messzel'öldeken való lakozá-
saikróJ, költségeskedéseikről. () 
újságolta azt is, hogy a Homok-
házi Márkusz uraságra éjnek ide-
jén álarczos rablók törtek és ki-
fosztották a vén uzsorást, épp 
amidőn már ki is volt állítva 
számára, a veje közbenjárásával, 
a nemesi diploma. Meg volt ez 
ugyan az újságokban is írva, 
azonban újságot az öreg Róth 
Jakab sohasem olvasott, hogy 
első lesz a híradással, gondolta 
azért. Majd a hegyesgáti csoda-
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rabbinak az esetéről emlékezett 
meg, ki előtt megjelent volna a 
fényes lángoló arczú próféta, mi 
miatt Rótli Jakabék következtet-

i 
ték, hogy. Izraelnek ismét rom-
lása lészen, mert e népnek fiai a 
Jehova igaz Ösvényéről újból le-
törlek és tiltott bálványozásába 
merültek az aranyborjú kárhoza-
tod mételyező imádatának, akinek 
áldozatként tüntette fel különben () 
a homokházi vénuzsorást is, a meg-
gyilkolt Friedert. Elbeszélte a szép-
halmi kovácsné esetét is, akinek 
gyermekfejű csirkét költött a kot-
lája, Panaszosan hozta fel a búza-
árának a pangását és ugy anekkor 
zsémbel! az öreg uraság ellen, hogy 
nem hallgatott reá, holott a ta-
vaszkor a tavalyi búzát oly an ritka 
szép áron el lehetett volna adni. 

Végül mint ki dolgát jol tel-
jesítette, héber áldó imát mormog-
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ván távozott az öreg Róth. Kívül 
az udvarban erősen megugatták 
fényesre koptatott, zsíros hosszú 
kaftánját a kutyák, ama farkas-
í'ogő falusi kutyák, melyeknek 
úgy leliet. gyönyörűségük tolt 
abban, hogy az öreg ösmerős 
házizsidót, a vén veres Rótli Ja-
kabot ismét megijesztették. Mert 
el lehet hinni, hogy tréfálkozni, 
ijesztgetődni szeretnek a falusi 
kutyák, ha tudják, hogy vala-
kinek tartása van tőlük. Ez az 
oka aztán, hogy mindig meg-
ugatják a hosszúkaftános falusi 
zsidót, a vékonylábikrás drótos-
tótot és a ravaszczigányt, aki a há-
zak körül sunyítva ott settenkedik. 

A természet így lassan maga 
is átzsibbad a nagy téli szender-
gésre. 

A mezőség le van tarolva már 
ilyenkor. Kései szántás feketéllik 
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barna zsíros barázdáival az egyik 
táblában, másikhelyütt gyöngén 
sarjadó zöld fejét elődugta már 
az őszi vetés. Helylyel-belylyel a 
hepehupás kukoricza földeken ki-
piroslik a csutkatorzsák, a va-
konddurásoklioz hasonlatos kuko-
ricza feltöltések között az ott fe-
lejtett, félig már elrohadt vörös-
tök, mely bibircsós kérgét kimu-
togatja még a hó alól is, csaló-
dásba ejtvén a gyakorlatlan mohó 
vadászt, hogy ravasz róka rejte-
geti ott a vörös bundáját vagy 
nyúl, mely a hideg miatt vacz-
kát bevájta a puha hóba. 

Aztán oly rövid ilyenkor már 
egy nap hossza. Véres, egészség-
telen színű a téli napnak a ragyo-
gása, alighogy kivillan a gyakori 
fojtó nehéz ködből, mely ráne-
hezedik a nádasfedelű házakra, 
betakarja a pusztaság messze ki-
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magasló dombjait, ahonnét hajdan 
kópjás daliák lesekedtek> sólyom-
szemekkel csatangoló törökha-
dakra, zordon német zsoldosokra, 
kiket illettek itt a labanczság 
csúfondáros nevével. 

Ez a szürkeség a magyar pusz-
tát, a magyarföldet óriás szár-
nyakként takarni látszik. Felkölti 
a ridegség, az elhagyatottság ér-
zett bús nyomasztó léhangoltság-
gal a pusztában, hol pedig nyári 
szép napokon vidám nóták csen-
dülnek és vihogva tánezolnak a 
virágos, a kórós gyepen a ménes 
festői szép, hajlékony nemes lovai. 

Varjú károgást lehet hallani 
ismeretlen messzeségből, át, nem 
tekinthető szürkeségből néha. 
Vagy a csengőnek szakadozott 
csilingelésit a pusztai utas ember 
lovának a nyakáról, melynek 
sörényit lcliérre belepi a dér. 
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Aztán elhangzik ez a esengő 
szó is. El az az utolsó varjú 
károgás is. A majorságokban 
az álmos béres a jószágot alig-
hogy megitatta, megetette és el-
takarította a hallás körül, az ólból 
a rothadó almot, miben a bosszú 
éjszaka nehéz folyása alatt hen-
tergett a jószág, már ismét vége 
van a napnak. Eltűnik az a láz-
vörös, a ködből alig kiesillanó 
gyönge fény is. Homály köpönye-
gében előbaktat a téli éjszaka. 

Az istállókban meleg párák 
terjengenek. A lovak a jászolból 
jóízűen ropogtatják a takarmányt. 
A szénatartókba vagy a subákra 
leheveredve vagy végig nyúj-
tózva a sarokba lehányt szalmán, 
meglehet kezdeni a mesemon-
dást, melyhez értők az öreg bé-
resek, kocsisok, de különösen 
azok a tapasztaltak, öreg pász-
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torok, akik kiint a pusztaságban 
a nyáj mellett töltötték cl fiatal 
éveiket és a meglett férfinak 
deresedő napjait. Ezek előtt úgy 
lehet megnyilvánult a pusztának, 
a csöndes pusztai éjszakának és 
a titokzatos természetnek nem 
egy csodás titka. Koresetion sza-
vukat tehát meghallgatni nem 
egyszer érdemes a mécs pisla 
világánál. 

Ezek a szürke, ezek a véghe-
tetlenséggel határos hosszúsá-
gúnak tetsző téli éjszakák az 
emberek lelkét eltöltik misztikus 
érzelmekkel, de még inkább talán 
akkor, ha eziist szálakkal fonja 
keresztül az elejbe eső tárgyakat 
a delejes, halottszínű hold az 0 
méla, sárgult fényességével. 

A csillagok őrjületes zavaro-
dással látszanak az égen fel és 
alá és össze-vissza keringeni, 
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hololt pontos, határozott -ösvé-
nyen halad az mind, nem okoz-
ván zavart pályájukon az az alá 
hulló csillag sem, mely mint 
sziporka suhan végig és szipor-
kázik szét a tiszta, fagyasztóan 
tiszta téli égen. Mondják, hogy 
szerelmesnek a szíve szakad itt 
a földön ilyenkor szét, mely szív 
csalódott, mely szívre már csábító 
volt a halál is. 

Virradásra azonban az ily tiszta 
téli éjszakákat aczélos erős és 
friss levegőjű téli nappal követi, 
mikor is a, köd szertefoszlik és 
merész legény bemutatni a teljes 
ábrázatját a fényes nap is, mely 
azonban lűában mosolyog, dereng, 
de az enyhe, a melege kevés neki 
letörölni a vadászoknak az ar-
czárói az üvegezett fagyos szint, 
mely azonban a vas egészségnek 
h> a jele. Ilyenkor mint csak 
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ragyogós gyémántszikrákkal be-
hintett lap az egész hóborított 
pusztaság, melyben a tündérvilág 
gárdistáiként peczkeskednek, me-
rengenek messzeségbe el a tanya-
házak melletti magas nyárfák. 
Látni lehet tanyaházak kéményé-
nek sugár füstjét is. Itt azonban 
a sikságon, hol nyaranta a ménes, 
a gálya legel, most szabadon 
szaladhat végig a szem a domb-
oldal melletti fekete madár cso-
portig, amely varjak, krákogó szar-
kák elvérzett nyúl teste felett 
viongbatnak ott. Puffan a szánkó 
felől néha a puska is, de a tüzes 
vérű lovak már meg sem bor-
kannak a dörejlésre, mert meg-
szokott már a kényes fülük előtt 

1 
e zajos sport, a szánkó mellől • 
lőni ki a nyulat, midőn a ravasz 
füles a vaczokban meglapulva, 
úgy kiséri éles gyanakvó te kin-
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telével a körben haladó szánnak 
az útját. Azonban a szánról le-
szállva, a szán mögött hátrább, 
gyalogosan ott ballag az öreg 
vadász úr, ki fegyverét biztos 
kapáshói emeli. Talált a lövés, 
mert a nyúl még felugrik, de 
hiába való erőtlen kísérlet ez a 
menekvésre, mert visszaesik a hóra 
és piros lesz, piros foltos lesz a 
vértől a fehér hó. 

Máskor ismét a fiatalabbak 
felnyergelt lovakkal hajszolják 
keresztül a síkságot. Büszkén 
emeli lábát a ló. Megnyúlik a teste 
és felkerekedik a zendülő szélnek 
sebességével, ha az agarak a 
buczka mellől kiugratták a ravasz, 
az erős, csontos és sötétes bun-
dáju öreg réti nyulat, Nem kell 
a Kárét biztatni ilyenkor. Szinte 
repülni látszik, olyan a futása a 
lovacskának. És az agarakat is, 

is 
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ezeket az elkényeztetett úri ku-
tyákat is elragadja a vadászszen-
vedély, szinte kettészakadnak, 
úgy hajtják a nyulat. Ha a kapós 
agár eléri az öreg réti fülest, 
akkor biztos a halála neki, mert 
az ilyen agár mindjárt elkapja a 
nyúlnak a derekát, De van más 
futósabb agár is. Ennek gyönyö-
rűség a futását nézni. Futásra 
nincs nálánál gyorsabb sem lóban, 
sem nyúlban. El is éri az a li-
hegő vadat rövidesen, de mivel 
a kapáshoz gyönge a szája, csak 
keresztül szalad a vadon. Néha 
felhenteredik ilyenkor a nyúl is. 
De ritka eset, liogy az ilyen agár 
bundáját megvérezze a nyúlnak, 
mely, ha nádast, réti ligetet 
érhet a ravasz íiczkó, gyakorta 
el is menekül. 

Hajdan persze az agárral haj-
ait ak az ordasra is, a réti vidé-
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kek e veszett fenevadjára, ajuli-
akloknak legvéresebb rablójára 
és mely úrlovas vadásznak meg-
felel ü volt a vad ászlova, nem en-
gedett az sem az agaraknak, sem 
az ordasnak, hanem nyomát ad-
dig tapostatta a zöldszemű irtó-
zatos pusztai dúvadnak, míg an-
nak a fejére, testére karikásával 
lesújthatott, Es ha erős volt. ha 
ügyes volt a vadász, egy csapásra 
képes volt lesújtani a fenevadat. 
Kz megtörtént . . . Ez volt aztán 
az igazi lovas vadászi viadal, 
milyenről a mai robbanó golyós 
világban nem is lehet hallani. Ha-
nem bűzös volt az ordas. Óriás 
dög volt a farkas és a nemes 
paripának reszketett az izgalom-
tól, az iszonyodástol minden izma, 
midőn az úr lovával ott jártatta 
körül az elejtett vadászzsákmányt, 
a rétség félelmetes rablóját. 

it>* 
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Öreg Zágoni Ferencz úr szeme 
előtt, mint a valóság, elvonultak 
ezek a hangulatos képek. Fel-
elevenedtek i f júságának letűnt 
napjai. Midőn virág illatos úri-
kertben feleségével, az öreg kuri -
alis háznak ezen karcsú leány-
ká jáva l megösmerkedett . Aztán 
az együtt átélt vidám, nyá jas téli 
esték. A meleg barátikör, mely 
csilingelős, könnyű száriakon har-
madik batárból is sereglett téli 
napokon a Zágoni házhoz. Beke-
eses magyar urak, kiknek ezüst 
sarkantyú pengett kordován csiz-
májukon és asszonykák is, tiszta-
vérű, tiszta arczú nemes asszony-
kák, nehéz, meleg rókamálos bun-
dácskáikban. Hogy pedig az a 
piczi lábacskájuk fel ne hűljék, 
arra való nézvést hasznos mentség 
volt a szánkaderókbaű a pokró-
czok közé betakargatott , bepólyált 
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melegített tégla, mely kellemesen 
bizseregtotte melegével a piczi, 
gonddal beburkolt női lábakat . 

Napeste a nagy ebédlőházban, 
ahova a vendégek nagyszámára 
való tekintetből szintén volt betéve 
nvoszolya, megpendült a czim-
balom. Zendült a czigányhegedű, 
mikor a magyarosan terített hosz-
szú asztal mellett már megtele-
pedtek a mosolygós tiszta arczú 
párok. Öregek és fiatalok ve-
gyesen. Andalgós nótát játszott 
elöljáróban a czigány, de átsiklott 
a vonója aztán tüzes, hevitöbb 
magyar nótákra is. A fiatalok 
szeme összetévedt. Őnekik már 
emésztő láz volt az asztalbontást 
várni. 

Oh te deli, óh te szép, te bű-
bájos magyar táncz ! Az igazi 
tiindér-táncz egyedül te vagy a 
nemzetek táncza között. Az ázsiai 



2 7 8 Ifjú Móricz Pál 
i 

ligetek tündéreitől tanulhatták el 
a barna szemű, selymeshajú ősök 
ezt a deli magyar tánozot. 

Néhány méltóságteljes ma-
gyaros forduláshoz felállottak az 
asztalfőről bizony maguk az öre-
gebbek is. Csavarintott fehér-
bajuszú öreg urak és csipkefejkö-
tős asszonynénik fekete selyem 
derekakban. . . . 

Mint páraszerűleg szétfoszló 
ködkép meglebbent szeme előtt 
az «óles, az elhunyt feleség gyönge, 
kedves areza is és a kis aranyos 
ha jú gyermek lány is, annak 
a kékszeműnek finom vékony 
alakja . 

Meghaltak. 

Fiának, Ferinek az olajban 
megfestett képe pedig a szemközti 
falon volt felakasztva. Mint hu-
szártiszt volt ügyeskezű festőtől 
megfestve. 

* 
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xV maga fiatalságát látta e 
képen újraéledni. 

De az öreg úr csüggedten eresz-
tette mellére a lejét, És sóhaj-
tott . . . 

Az iromba, nagy kókályha 
mellett ült, a bőrös karosszékben. 
Lábánál ott lustálkodott a ked-
vencz agár, a legjobb a tálkából. 
Az szunyókált. Csak néha 11 yö-
szörödött el. Mert a kutyáknak 
is vannak álmai, néha a titkok, 
a sejdités világából kiszakított, a 
kutya előérzetót felriasztó álmok. 

Az öreg Ferencz ur bágyad-
tan, összetörten, az elhagyatott-
ság bús érzéseivel, ami facsarja 
a szivet, úgy mélázott az ólom-
karikás ósdi ablaküvegek felé, 
melyekre szeszélyes, csodálatos-
virágokat rajzolt a tél. 

És a kakukkos óra a falon 
bús csöngéssel kakukkolni kez-
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dett. Valami régi, régi óra volt 
már ez az igénytelen időmutató. 

Tél volt. Szürke tél. Az öreg 
Zágoni úr egyedül volt a szobá-
ban. Magára hagyatva. — Egye-
dül. Í gy vélt emlékezni, hogy 
ez az öreg, ősi óra már rég nem 
volt felhúzva. Mert oly rozoga, 
kopott volt már a szerkezete neki. 
Ki indította tehát meg a szer-
kezetét az ősi órának ?• Miért 
kakukkol t tehát az ó ra? 

Ezen az öreg Ferencz úr lá-
zasfővel, beteges idegrendszerével 
tépelődni, gondolkozni kezdett és 
fagyasztó hidegséget erezett a 
tagja in keresztül futni. Osszebor-
zadt. Sejtelmek fogták el afelől, 
hogy miért kakukkol t az öreg, 
romlott óra ? E perczben érezte, 
hogy titokzatos túlvilágból jövő 
intés ez. Ügy lehet jelentése a 
közeledő végórának . . . 
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A kakukkos óra valósággal 
igazat mondott . . . 

Mert nem sokára meg is halt 
az öreg Zágoni Ferencz, a kis 
kántor Lizi ott. sírt mellette és 
mint a ty jának oly szeretettel 
csókolta meg a haldokló nemes 
úrnak a kezét, aki fiának most 
már megbocsátott, Utolsó szavá-
val is csak őt említette. 

A kakukkos ősi óra pedig ez 
éjszaka leesett a szegről. Másnap 
úgy találták a szobapadlóján ösz-
szetörve. Szürke, ködös, havas 
téli nap volt, ilyenkor a háborí-
totta pusztaságban el is lehet 
tévelyedni. 

* 
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XI. 

' " p o m p á n , egyenletes ütemben 
A zakatolt a vasúti kerék. Té-

len, éjszaka és egyedül utazni 
félhomályosán bevilágított vasúti 
kocsiban, ilyenkor a sötét hangu-
latoknak, a komortépelődéseknek 
ki van szolgáltatva az álmatlan 
ember, még ha nem így temetés-
ről, az apjának a temetéséről uta-
zik is idegenbe áthelyezett ott-
hona felé, amint éppen Zágoni 
Feri. 

Kivül havazott, A farkaspré-
mes bundát még a langyosmeleg 
elsőosztályu kocsiban is fázéko-
nyan húzta magán össze Zágoni. 
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Pedig a feje láztól égett és mé-
gis fázva borzongott össze. A ke-
rekük zakatolásán kívül csak a 
zsibbasztó nagy csönd. Ez az é j -
szakai személyvonat éppen az 
alföldi rónán haladott keresztül, 
a kun-pusztákon, hol egyik köz-
ség, egyik állomás oly messze 
következik a másik után. 

Ál nem tekinthető sűrű havas 
felhők ereszkedtek, mint nehéz, 
titokzatos kisérteti lepedők ez 
elhagyott kunpusztákra, amelyek-
ből időnként hangzó kutya vonítás 

O 
a legizgatóbban hatott a Zágoni 
feszült idegeire, melyekén az 
utóbbi átélt napok izgalmai, ese-
ményei a nehéz, a kétségbeejtő em-
lékek görcsös erejével vonaglottak. 

A beborult, havas éjszakában 
csak akkor lobbant világosság, 
mikor a pusztaságon keresztül 
száguldó szél a kocsi ablaka 
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mellett végig szaladt tüzes, csil-
lagszerű sziporkáival a gó'zkocsi 
vaskéményének. Ezek a rikító 
piros (üzszikrák pedig a szürke, 
át láthatatlan éjszakában olyanok 
voltak, mint apró lidérczek tüzes 
fejei, mint pusztai rémek kari-
kázó tüzes szemei, melyek titok-
zatos módon származnak s lebeg-
nek elő a magános utas izgatá-
sára, rémítésére és megtéveszté-
sére, ha lápos réti vidéken, süp-
pedékes vizborította tájon, nádas-
tavak szomszédságában meglepte 
a magános tévelygőt a rej télyek 
Szülő anyja, az alkonyat, amely-
nek méhében már kisérteteivel 
ott. szendereg a feketeselyem álar-
czos éjszaka. 

Némelyik piros, égő szemű 
sziporka oda is csapódott a vasúti 
kocsi tükörablakához, melyen 
még nem bírta szeszélyes jégvi -
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rágait kirajzolgatni a havazás 
miatt megenyhült tél. Olybá tűn-
tek fel előtte azok az ellobbanó 
piros sziporkák, mintha csak a 
magyar föld apró lidérczei in-
cselkedtek volna vele, esuióndá-
roskodtak volna vele, apró piros 
nyelvüket nyújtogatván ki reá, 
amiért képes volt felejteni a 
délibáboktól beúszott mezőséget, 
a pirosvirágos katángoktól beár-
nyékolt pusztai buczkákat, hová 
a nyári melegben szívesen behú-
zódik a vad is. 

És vélte, mintha csak a fülé-
ben esengene még most is a bús 
kálvinista halotti ének. Mert a 
kollégiumi kántusnak az a dörgő 
basszusa és az a lányosan gyön-
géd, magas, ezüstös tiszta szop-
ránja a kripta kinyitott vas a j -
ta ja előtt, mint az égi megnyilat-
kozás úgy hatott reá. 
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Ugy felrázta ez a gyászének 
zsibbadásából, mi a tyja koporsója 
mellett elfogta, Mert már csak 
a koporsóhoz szólíthatták haza 
Bécsből, ahol épp ekkor felesé-
gével töltötte a farsangét. Őneki 
kedve el lenire volt az itten való 
időzés ebben a buja osztrák fő-
városban, de az asszonyt, a Oizát 
ismét elfogta a művészet iránti 
rajongás s csillapíthatatlan vágyat 
erezett valamelyik bécsi operettó-
színpadon tündökölni, mint tün-
dökölő ott már más magyar szár-
mazású diva is. 

Csupa fekete alakot látott 
Feri maga körül. Ezek az 
egyházmegye papjai voltak, akik 
a szuperintendenssel együtt meg-
jelentek a temetésén az egy-
ház, a kollégium iránt min-
dig oly bőkezű gondnok-
nak. 



A magyar föld urai. . 2 8 7 

Zugomnak elébb még mintha 
csak titokzatos kéz szorította 
volna össze a mellet. De most 
ezen hús énekhangokra megin-
dultak kényei. Ezek a környező 
komor fekete alakok elmosódtak 
előtte. El a hideg, rideg, fagyos 
emberi arezok mind, melyek oly 
idegenkedve néztek reá, mint a 
tévelygőre szoktak, aki a családi 
tűzhely szent tüzét méltatlan mó-
don odahagyva, idegen világban 
keresett magának életcélt, életsor-
sot, hasonlókig az elvakult kincs-
keresőhöz, ki a rét biztos sziget-
jéről, a pásztorkunyhó biztos fe-
dele alól lidérczláng után szaladt 
meg éjszakának idején a csalfa in-
goványba, mely halálthozó iszap 
örvényeit virágoknak leveleivel, 
színes, illatos szirmaival rejtegeti. 

Most a selyem talláros espere-
sek, a hófehér, az öles magas 
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öreg püspök és a földesúri csa-
ládok gyászba kiöltözött tagjai , 
az egykori szeretetteljes jóbará-
tok, Zágoninak légalább úgy tet-
szett, mint ha ezek mind kérdőleg, 
szemrebányólag és kétségeskedve 
néztek volna reá, hogy váj jon 
méltó örökösét fel talál ják-e benne 
a derék apának ? 

Ez fáj t Zágoninak. 
De hogy könyei megindultak, 

mégis enyhülést érezett, E fekete 
alakok elmosódtak előtte, csak a 
Liza karcsú, szerény, fiatal alakját 
vélte mindenhol látni, aki az 
egyel len volt környezői közül, 
akinek nagy barna szemében nem 
volt semmi szemrehányás, csak 
a hűség, barátság vagy úgy le-
het, Feri legalább szerette volna 
ezt hinni, valami más mélyebb 
érzelem is az egykori já tszópaj tás 
i rán t? . . . 
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Feleségéről, Gizáról nem is 
igen beszéltek. Zágoni egy ízben 
maga hozta elő. Liza csak ámult 
és hallgatóit, de a szive belefáj-
dult, mikor a keserű vonásokat 
látta a férii arczán és kiérezte 
hangjának érdes, komor, panaszos 
elváltozásából a titkolt bánatot, 

az elégedetlenséget, > 
— Nem akartam ennek a liosz-

szas téli utazásnak kitenni, hisz 
ő különben úgyis teljesen idegen 
itt. mondotta Feri sajgó keserű-
séggel. fis szenvedélyében nem 
tartóztathatta magát, hogy még 
hozzá ne tegye e pár kegyetlen 
szót: Különben most újból éne-
kelget és maga is aggódott, hogy 
az utazás károsan hathat a hang-
já ra . . . 

— Feri! Az apja Önnek meg-
bocsátott, én mellette voltam, 
súgta ekkor Liza, de a visszatartott 

19 
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sírástól reszketett a hangja. Sze-
mét, azonban már elborították a 
meleg könyök. És vájjon van-e 
férfi, akire ne hatna a szép, fiatal 
leány arcz, midőn a lány piros 
a jkát fájdalmában összeszorítja 
és a fehér, üde arezán alápereg-
nek a könyek ? 

Zágoni is megindultan hajolt 
le. Megcsókolta a lány puha, 
fehér kis kezét. Nem is mondott 
mást : 

— Köszönöm . . . Edes — itt 
megállott, de látszott, hogy még 
mondani akart volna valamit, de 
helyzetében nem tartotta ezt most 
illőnek. Hanem látván a meg-
indult. lánykának édes arezát, 
fejét, az egész karcsú, pompás 
bajadoni termetét az egyszerű 
fekete ruhácskában is és a sze-
méből kivillanó meleg érzést, oly 
erővel hatott ez reá, mintha csak 
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szeméről valami hályog hullott 
volna le és a közvetlen közelben 
megpillantott volna egy mindenek-
nél szebb, szendébb, bajosabb csil-
lagot, mit eddig más büszke, na-
gyobb bolygócsillag vakító fé-
nyességétől elkábítva észrevét-
lenül, figyelem nélkül hagyott 
maga előtt keringeni, mint a 
tudós csillagász a legkedvesebb, 
legszebb kis bolygóesillagoí. mire 
aztán csak így letűntekor lesz 
figyelmes. 

Azon pár hét alatt is. mit a 
családi ügyeknek a rendezése 
miatt otthon kellett töltenie, még 
több ízben találkozott Lizával, 
mert hogy komorságát űzze, á t -
átnézett még néhányszor a rek-
toréit hoz. 

A kis leány azonban most 
már tartózkodóbb volt hozzá és 
Feri is meghányogatváu élete 
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eddigi lépéseit, mikor az asztal 
mellett, a lámpától tisztán bevi-
lágított hamvas, kedves, kifeje-
zésteljes arczát el-elnézte a lány-
nak, ilyenkor sóhajtásait alig 
birta elfojtani és keserűségre vált 
minden gondolata. Ks mikor ott-
hon a családi Írásokat rendez -
getve virrasztott, nem egyszer 
restelkedve észlelte a töredelmét 
annak a meggyőződésnek, mit 
nemcsak a világ előtt, de maga 
előtt is szeretett volna örökre 
eltitkolni, hogy vaunak az okos, 
higgadtabb embereknek is tévedt 
lépései. Sőt egynémelyík egész 
élete útját eltéveszti. 

Méla egyhangúsággal zakatol-
tak a gőzös iromba vaskerekei. 

, i 
De az éjszakának és a kunpusz-
taságnak mintha sem hossza, sem 
vége nem lett volna, oly lassú-
sággal teltek a vasúti kocsiban 
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Ferinek az órái. Az ablakhoz ve-
rődő sziporkák, melyek egyedül 
vetettek pisla világosságot a kö-
dös, havas téli éjszakába, már 
ingerelték a szemét, mint a káp-
rázat hatottak reá. Az egyes 
kicsapódó, vörös lángsávok pe-
dig, mintha csak vörös asszonyi 
hajszálak lettek volna. 

Sóhajtott, 

Pedig egyidőben, nem is olyan 
régen, őneki mindennel drágábbak 
voltak ezek a vörös asszonyi ha j -
szálak. 

Ma másként ítélte meg e ha j -
szálakat. 

Visszaemlékezett a Sóstón át-
élt rövid, de mámoros időkre, 
amely Walterskirchen báróra oly 
végzetesen végződött, de reá még 
végzetesebben, mert ugyan kifűr-
dőzte itten a csúznyavalyát, ha-
nem e tölgyfás, nyírfás magyar 
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fürdőhelyen támadta meg a szívét 
az a sorvasztó érzéki szerelem, 
mely rabjául fűzte annak a kábító, 
szenvedélyes fiatal nőnek, Lutz 
Gizának, aki miatt megtagadta 
múlt ját , megtagadta csa 

barátjait, elveit, a földet, melynek 
hűséges munkásául szegődött fia-
talkori rajongással, do e nő miatt 
vakon kerülte el azt a kedves 
leány arczot is, kire most már 
neki még gondolni is bűn, akinek 
pedig hozzá való nagy szerelmét 
most már ki érezte s akire most 
már vágygyal , az elvesztett ked-
ves iránt mindig érezett fá jdal-
mas, emésztő vágygyal volt ké-
pes csak visszagondolni. 

Azok a sötétvörös asszonyi 
hajszálak, melyek érzékét elbó-
dították, lelkét lenyűgözték, most 
mint kígyók, sütkérező élve-
teg kígyók, olybá tűntek fel 
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neki, melyek táplálkoznak a szív-
nek véréből. 

Hamarabb elmúlt az az érzéki 
mámor, amint azt szenvedélyük-
nek első nagy fellobbanása után 
lehetett volna ítélni. És minden 
elmúlt óra, mit együtt átéltek, 
most növelte közöttük az ürt, 
bárha időnként még a régi vak-
szenvedélylyel tapadtak is össze 
ajkaik az égő csókban. E mámor 
azonban megszokottá, unottá vá-
lik, ha a léleknek a vonzódása 
nem közös vele, hogy azért vál-
tozatosságot lopjanak be színte-
lenedé életükbe, a pénzt nem ki-
méivé keresték a szórakozást. 
Utazgattak. Bejárták az elsőbb 
világvárosokat. Az asszony pipe-
rékre, ékszerekre, szeszélyes szó-
rakozásokra szórta ki a sok 
pénzt, Zágoni pedig, mit azelőtt 
meg nem tett volna, most hogy 
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más egyéb tépelódéseitől szaba-
duljon, a kártyához fordult és 
nizzai, párisi hosszabb tartózko-
dásuk alatt egész kis vagyon volt 
az, mit feláldozott ezen szenve-
délyre. 

Azonkívül volt mindkettőjük-
nek titkolt vágyuk, mely miatt 
idegük ál landóan felizgulva emész-
tődött. A nőt a színpad, az öltöző 
szoba után fogta el buja vágy, 
Feri pedig a nagy városok asz-
falt ját já rva , az ezercsilláros ven-
déglői termekben vacsorálva is 
visszagondolt kimondhatatlan vá-
gyódással és érzéssel a pusztára, 
a tánezolós lovakra, az agarakra, 
melyek midőn nyeregben ült, nyi-
fogva szökdeltek körülte. Aztán 
bántotta őt mindig az a helyzet 
is, mely házassága miatt szeretett 
apjával őt oly kellemetlen ellen-
tétbe sodorta. 
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Giza könyűvéríí, szeszélyes, 
változékony, mélyebb, állandóbb 
érzelmek nélküli színésznő volt, 
akire eleinte amily nagyhatással 
volt a Zágoni tiszta, egyenes, fér-
fias jelleme, de később, az igazat 
megvallva, unalmasnak, prediká-
torosnak, kissé egyhangúnak ta-
lálta azt és egy kis léhaságot, 
egy kis csélcsapságot inkább meg 
is bocsátott volna neki, mint 
látni, hogy minden — szerinte — 
kicsinyes lépésre szemöldökeit 
összehúzta . . . Maga azért el-el 
is kaczérkodott a j ó Feri háta 
mögött. 

Szóval érezték már mind a 
ketten, hogy nem a szerelem volt 
az, mi őket összekötötte és lassan 
a hidegség így férkőzött a szí-
vükbe. Ez a Zágoni részéről nö-
vekedett, amidőn a szeszélyes 
asszony erőszakolta, hogy újból 
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felléphessen a színpadon, de még 
inkább akkor, amidőn apósának 
temetéséről álürügyek .alatt ki-
vonta magát és otthon maradt. 

Zágoni most az éjszaka csönd-
jében jól végig gondolt mindent. 
Erősen elhatározta, hogy végét 
szakítja e költséges, munkátlan 
életnek, mely anyagilag megren-
dítette, de különben is elvonta őt 
minden hasznos, méltóbb munká-
tól. Elhatározta, hogy most már 
haza megy, hazaviszi feleségét 
is. I j életet kezd, de csak kese-
rűséggel tudott gondolni erre az 
ú j életre is, melyet mélyebb érzés 
nélkül kell leélnie az ősi házban 
egy szeszélyes színpadi királynő 
oldalán, ki úgy lehet, tréfás gúnyt 
űz majd a bogláros főkötős szép 
anyák egyszerű emlékéből is ? . . . 
Azután a Liza iránt most feltá-
madott vágy is ott sajgott, fész-
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kelődött egyre növekvő hévvel a 
szívében. 

Virradóit immár. Szünetelt a 
havazás. A kelő nap halavány 
fénynyel, mint a szitakérgen át 
a gyönge mécsvilág, csak úgy 
szűrődött keresztül a borongó 
ködön. Mely magas feketeségek 

mellett a vasúti kocsi elrohant, » 
azok már gyárkémények lehet-
tek. A vonat közeledett tehát 
Budapesthez, ahol Feri hivatalos 
ügyeiben s bajaiban eltöltötte a 
napot. Este volt midőn Bécsbe 
érkezett. 

Érkezését nem tudatta. Nem is 
várták. Oldalajtón a saját kulcs-
osai ment be lakásába, mely az 
előkelő negyedben volt. A cseléd-
ség mind el volt távolitva. Ez 
meglepte, de feleségét nem ta-
lálta egyedül. A bécsi társasá-
goknak igen előkelő, de annál 
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léhább, erkölcstelenebb elegáns 
gavallér ja volt nála. Zágoni, hogy 
váratlanul belépett, mindjárt látta, 
hogy kellemes légyottot zavart 
meg . . . 

Zágoni máskor talán nem bírta 
volna türtőztetni szenvedélyét és 
úgy lehet még emberhalál is lett 
volna itt, de most fagyosan, der-
mesztő hidegséggel tekintett a 
zavarodott párra. 

A nő hangosan felsikoltott s 
lehanyatlott a kerevetre, mint az 
ájult . Zágoni azonban ügyet, sem 
vetett reá, hanem az ideges fel-
indulástól halott sápadt férfihoz 
lördult, aki különben a kár tya 
asztaltól czimborája is volt neki 
és ennek mondta : 

— U r a m ! Talán idejo is 
volna, hogy már távozzék! A 
lakása czímét én már úgyis tu-
dom. 
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Ezzel ajtót mut atot t a gavallér-
nak, aki zavartan, megindultan bo-
torkált ki az ajtón. 

Maga Zágoni az éjszakát szál-
lodában töltötte, mert a fele-
sége fogadkozásai, sírása többé 
nem bírták megindítani, sőt azzal 
búcsúzott, hogy közöttük örökös 
a szakítás. 

A veres hajú nő. a könyelmű 
nő, ekkor végig dőlt a koreveten 
és úgy sirt keservesen. 

Néhány nap múlva a lapok 
telve voltak egy párbajnak a hí-
rével. Kard párbaj volt. Es mint 
pikánsán megírtak a lapok szem-
füles tudósít ói, a legsúlyosabb 
feltételek mellett folyt le e pár-
baj, melyet Z., az előkelő birtokos 
magyarnemes vívott a nevezetes 
bécsi gavallérral S. H. lovaggal. 
A párbajozófelek mindketten ve-
szedelmesen megsérültek, mert 
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többszöri heves Összecsapás után 
a magyar nemes fején, S. II. 
lovag pedig a mellén sebesült meg 
veszélyesen. Továbbá hogy a fe-
lek nem békültek ki. Volt lap, 
melyik még azt a köznyelven 
forgó megjegyzést is hozzáfűzte 
a Iliihez : A párbaj oka, keresd 
az asszonyt . . . 

Később más pikánsabb hírt 
hoztak a magyar fővárosi lapok, 
hogy egy ösmeri, híres prima-
donna ellen válóperL indított az 
ura, a gazdag vidéki földbirto-
kos . . . Majd később már azt 
újságolták, hogy az ösmert éne-
kesnő Lukácsy Giza asszony 
visszatért a színpadhoz, melyen 
már oly fényes múlt ja volt. Azon-
ban a magyar színpadot cser-
benhagyta, mert most fényes felté-
telek mellett egyik bécsi népszín-
házhoz szerződött mint énekesnő. 
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Zágoni súlyos sebével sokáig 
őrizte az ágyat. Abban a megko-
molyodott, balavány arczú kör-
szakállas férfiban, akinek a hom-
lokán még a kalap alól is kilát-
szott a piros forradás helye, régi 
ismerősei közül alighanem kevés 
ösmerte volna lel azt a gondtalan 
tiszta, mosolygós tekintetű, sima 
arczú magyar nemes fiiit. akit 
pár évvel azelőtt oly szívesen, oly 
reményteljesen beczézgettck min-
denütt. Az öreg Gáspár kocsis 
azonban fel vidáméivá cserdített 
a suhogóval a négy tánczos tüzes 
ló közé, mikor az enyhe tavaszi 
napon a nyírségi állomásnál ura. 
a fiatal úr a könnyű homokfutó 
kocsiba felszállt . . . . Az öreg kocsis 
erősen köszörülte a torkát, ne-
hogy hangján kiérezzék a felin-
dulás, amidőn hízelgőleg magya-
rázta a kedves urának : 
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— Tulajdon, az a tekintetes 
uram. Ez a kis hóka csillagos 
fejű tulajdon azon erdélyi kan-
czánknak a fia . . . A Dali ez ! 

Színes pillangók repdestek a 
korai virágos réteken. A lakadás 
illatával volt eltelve a levegő, 
ama páratlan éltető illatárral, me-
lyet egyedül a magyar föld vi-
rágai lehelnek ki ilyen balzsamos 
erővel. A Zágoni halavány arezán, 
beesett, bágyadt kék szemén meg 
is látszott, hogy minden kocsi 
fordulásnál, minden újabb belé-
legzésnél éled, színesedik, amint 
az ösinerős tájon hova-továhb 
behaladt. 

Szántóvető magyar parasztok 
az út melletti földön fényes ekével 
hasogatták a barázdákat, midőn 
a hintó mellettük elrobogott, ál-
dott munkájukban pillanatra meg-
állottak. Becsiilettudóan emelin-
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tették a kalapjukat és nem volt 
semmi irigység az ő szivükben. 
Zágoni pedig szeretett volna örö-
mébon felkiáltani, hogy újra lát-
hatta ezt a szép magyar vidéket, 
amelyhez nincsen sehol a világon 
több hasonló, mert olyan virágos, 
olyan megáldott föld ez. Csak a 
magyar földön ilyen szép, ilyen 
bűbájos a tavasz. 

20 
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XII. 

Navarre Adrién báró, a kis 
barna huszárhadnagy lova-

golta az akadályversenynél a 
Fóthy Pista tüzes, fekete ver-
senylovát a Villámot. A regiment 
kis francziájának, a Navarre-
pubinak sárga-fehér, széles se-
lyemszalag volt a mellén ke-
resztül kötve. A habos selyem-
szalag lenyúlt oldalvást liosz-
szan. A nemes vérű, arabs ere-
detű lónak kis szikár fején ki-
dagadtak az erek, orrczimpája 
pedig reszketett a kiállott izga-
lomtól. 

Már elérte a czélt. 
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A versenyező lovasok közül 
volt olyan ur is, aki az egyik 
sövényakadálynál lemaradt és a 
karját eltörte. Lóverseny alkalmá-
val keveset törődnek az ilyen 
esetekkel, mert a nézők az első-
helyeken, ép]) mint a karfával 
csoportba szorított tömeg, a köz-
rendbeliek, izgatottan kiabálják 
össze-vissza a győztes lovasnak 
vagy a győző lónak a nevét: 

— Bravó Xaverre! Bravó Vil-
lám ! kiáltozták. Ls bizonyára 
volt a tömegben nem egy, ki 
azzal sem volt tisztában, hogy a 
ló-e a Navarre, vagy a lovas-e 
a Villám? 

Ez két évvel később történt a 
debreczeni verseny gyepen, minek-
utána az öreg Zágoni urat el-
temették és a fiatal Zágoni 
oly tragikus módon elszakadt 
Bécsből. 
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Most augusztus volt. Es Deb-
reczenben az a híres augusztusi 
vásár, mikor a laczikonyhákban 
már a kerek képű, hájas debre-
czeni sütögető asszony, ami fosz-
lós bélű hófehér ezipóval szolgál 
a kellemes illatú bőröspecsenyé-
hez és a rózsásra kisütött deb-
reczeni kolbászhoz, az a czipo 
úgylehet már idei búzamagnak 
a lisztjéből készült. Mert ilyenkor 
a nagy földtakarításnak már utána 
van az alföld ezen része s a 
pusztaságon minden fás tanyában 
búg a cséplőgépeknek dobja, 
vagy a szérűn nótaszó mellett 
biztatja Iovaeskáit az ostoros 
gyermek. 

Ezen augusztusi vásár népes 
is szokott lenni azért. Kedvező 
rendszerint az idő is hozzá. A 
vevőkedv is csak inkább meg van, 
mert a mutatkozó kész termésre 
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pénzt már inkább szerezhet, mind 
a paraszt, mind az úr a zsidótól. 
Bárha az urak egyrésze rendsze-
rint akként szokott cselekedni, 
liogy még alig dugta ki a fejét 
a búza, már is felelú'pénzeli azt. 

Ezek az úgynevezett szomorú 
uraságok, akik még ideig-óráig 
lebegnek csak a felszínen, hogy 
azután nyom nélkül eltűnjenek 
valami hivatalos szoba poros, ot-
romba íróasztala mellett. 

De ilyenkor, vásári alkalmak-
kor rendszerint mindenki vig. 
Régi czimborák, pajtik össze-
találkoznak ezen debreezeni vá-
sárban. Lri barátok és rokonok 
a zempléni hegyektől fel a be-
regi lankás, majd hegyes vidé-

,kig, akik laknak : szabolcsiak, 
bihariak, hajdúk, szatmáriak, 
110 meg hevesiek is a Józsa Gyuri 
vármegyéjéből, sőt különös, le-
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írliatatlan alakú csézákban még 
Borsodból is urak, hol leginkább 
tartja még magát a nemes világ 
és hol igen nagy lókupeczek még 
ma is az urak, akik csak a kis 
ónodi vásárra is összetudnak 
hozni a vármegyéjükből annyi 
szép lovat, annyi csinos úrfoga-
tot, hogy nélia vetekedni látszik 
ez a lóvásár magával a debre-
czeni lóvásárral is. 

Fogat-fogat után robog elő. 
Erről is, arról is köszöntgetnek 
át egymásnak nagy hangosan az 
ösmerős urak. Némely fiatalabb 
úr, ki tavaly még csak szerény 
két lovacskával húzatta a döczö-
gős kis vadászkocsiját, most a 
legszebb négy lovon hajtat ki 
a lóverseny térre, még bájoló, 
büszketekintetű szép fiatal me-
nyecske is mosolyog az ülésen 
mellette. Ilyenkor az úr maga * 



hajtja a négy paripát, hogy lás-
sák azok a megkopott szerszámos 
és kaptás lovú nyíriek, hogy le-
het még ina is a nemes úrnak 
jól házasodni . . . 

Mert így vásárkor a közeli 
részekből behozzák az urak még 
ma is feleségüket, az idősebbek 
lányaikat is a debreezeni va-
sárra, mondják, hogy „bevá-
sárolni." Holott hiszen vagyon 
ma már olyan város Debre-
ézen, liogy lehet ottan ma már 
vásárolni a gazdag üzletekben © © 
hétköznapi napon is a legdiva-
tosabb végselyemtől fel a tarka-
festésű japáni porczellanig min-
dent. 

Arról való inkább ez a vásári 
sokadalom ma is. hogy alkalmat 
nyújt egy kis bú fel ejtésre. Az 
érdek úgy is száz felé húzza ma 
már a magyar urakat, legalább 
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ilyenkor, ha a vásáron túlestek, 
reásózván sok furfanggal egy-
másra az unott lovaikat, hogy 
hát este még az Arany Bika kü-
lön termében a Magyariék tüzes 
czigányzenéje mellett ez a több-
féle vármegyéből összejött fiatal-
ság ülhessen egy kis hált is és 
rakhasson néhány forduló tánezot. 

Az ilyen alkalom azonban ma 
már mind ritkább. Aminek érde-
kes képe van. még legfeljebb a 
lóverseny az, melyen futtatják a 
versenyt világhíres úrlovasok is. 
mert még a régi jobb időből 
híresek ma is a dobreczeni lóver-
senyek. 

A katona zene itt lármás, ké-
nyed keringőket játszik. 

Amerre csak néz a szem, min-
denütt csak a rózsás szép női ar-
czok. Némelyik arisztokratiku-
subb, de halavány. Másik teltebb, 
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dé kívánatos, rózsás is. Fehérfo-
guk kivillog a piros ajkok közül, 
mikor mosolyogni, kaczagni kez-
dőnek ezek a tisztavér nen\esi 
menyecskék és lányok, akik kö-
rül elegáns sport-ruhás urak és 
aranyzsinóros tiszti gavallérok 
szólják, fecsegik többször léha, 
üres, de az asszonyoknak azért 
mindig kedves bókjaikat. 

Minden úri csoportnál, min-
den társaságnál ott van, megfor-
dul a Tuli néni, ez az ősrégi 
Szöltyéni családból leszármazó 
vénkisasszony, akinek a nyelve 
lúd vármegyére híres és veszedel-
mes. Olyan nyelv ez, hogy ha őse 
a történeti nevezetességű, de sze-
rencsétlen vitézkedésű labancz 
Szöltyéni János viezegenerális 
ilyen fegyverrel védelmezte volna 
a császár által oltalmára bízott 
városokat, várakat, azok aligha 
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kerültek volna a Károli Sándor 
gróf generális nagy jó nr kuruezi 
kezére. 

Tuli előtt azért nem ismerészelt 
senki véleményt mondani, mert 
j a j volt annak. Tuli kisasszony 
minden elejtett szóból ezeret kiü-
tött. Olyan volt rieki még a di-
csérete is, hogy mindig több volt 
abban az eczet, mint a méz. 

Vagyonos lány volt a Tuli. 
Mégis hogy vénleánynak pártá-
ban maradt, azt leginkább rém-
séges hírű nyelvének köszönhette. 
I 'tóbb valami himlőverés is meg-
csúfitotta szegénykét. Elbandzsa-
lította a szemét is. Hanem a 
nyelvében még a hólyagoshimlő 
sem volt képes kárt tennie 

Most éppen a kis szöszke szat-
mári menyecske, a Csomahídi 
Yiktorné társaságát ejtette ámu-
latba és félelembe Tuli kisasszony, 
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akinek ma valami „nagy kimenő"-
napja lehetett, mert szörnyen le-
szólt minden elevent és holtat. 

Tú'le tudta meg most a társa-
ság, hogy a győztes úrlovas, a 
kis barna Navarre hadnagy paró-
kát visel, azért olyan göndör és 
fürtös a haja. Még csak a sze-
gény Villám diadalát sem tűrte 
meg Tuli, hogy üröm nélkül él-
vezhessék, mert, mint bátyjától 
Szöltyéni huszárezredestül hallott 
dolgot, nyilvánosan mondta, hogy 
a Villám a félszemére vak és 
hogy a Villámnak azt az arabs 
családfáját, mely ly el gazdája 
Fóthy Pista úgy büszkélkedik, 
alighanem nehéz volna a hiva-
talos Írásokból összehozni. 

— Különben egyáltalában nem 
is értem, miért pöffeszkedik any-
nyira ez a Pista, nyelvelt Fóthy 
felé bandzsítván Tuli. Pista ta-
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volabb állott és régi szívó imá-
dottját, a makházi bárónét mula-
tatta a diadalmasan mosolygó 
Navarre liadnagygyal együtt. Oh 
lelkeim, mondta Tuli néni a zavar-
tan összetekinthető fiatal birtokos 
asszonykáknak, ismerem én jól 
ezt a gonosz csont Fótliyt, most 
hogy, annak a gazdag zsidólány-
nak a pénzén belejutott ismét az 
úri módba, azt hiszi ő mindenütt 
a legelső. Pedig mióta képviselő 
lett, egyebet sem csinál, mint a 
klubban pazarolja a kártyán a 
felesége gazdag hozományát, meg 
a színésznőkre költi az ezreket, 
meg e körül a vén báróné körül 
csapja a szelet, aki már az én 
kislánykoromban is lehetős me-
nyecske volt. Azonban Tuli nem 
mondott igazat, mert a báróné 
még ma is kívánatos, sikkes, 
kissé ugyan telt, de szép fiatalos 
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menyecske volt, akivel kalandba 
bocsátkozni nem lett volna riasztó 
egy férfira sem. 

A Tuli néni további elejtett 
szavaiból megtudták aztán a vi-
dékiek, hogy a szép Fóthy Pista-
nak az emlegetett főispánsága is 
alighanem csak az örökösen em-
legetett főispáni jelöltek sorából 
származik. Majd azt i s : hogy a 
szabadelvűkör ezen híres gavallér 
képviselője, mint mellőzi a fele-
ségét, kivel sokszor megtörténik, 
hogy hétszámra csak az asztalnál 
találkozik a szerető hitves, ki 
azonban annál szívesebben bele-
markolgat az öreg uzsorástól, a 
Frieder-Homokházitól örökölt ne-
héz, tömött vasaspénztárba. 

— No de meg is érdemli ez 
a kapaszkodó kis hiú zsidó cse-
mete, mondta a Szölt vérnek gu-
nyoros, éles családi hangján Tuli. 
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miért kapaszkodott mindenáron 
ilyen rangján, fajtáján felül álló 
úrhoz. Mert hisz ennek a tökélet-
len Fóthynak mégis csak viczispán 
volt a hetediziglen való nagy-
apja is . . . Azután meg koránt-
sem olyan szép ez a kis zsidó 
menyecske, amint a múltkori 
agarászversenyen a hitezártisztek 
hirdették, akik megfordultak a 
Fóthy házánál. Én láttam, nem 
egyéb, mint egy elhízott, kövér 
háromtokás hölgy. Tudjátok lel-
keim, aféle kóserfajta. Nem azért 
mondtam, hogy leszóljam . . . 
És ha már olyan elhízott kóser-
fajta szegény, én nem is csodá-
lom, ha Pista annyira mellőzi, 
annyira elhanyagolja szegénykét, 
mert hiúban a vért csak nem le-
het bearanyozni. 

A kis dzsentri menyecskék 
zavartan hallgatták Tuli nénit, 
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mert biztosak voltak felőle, hogy-
ha tőlük tovább megy, akkor 
meg majd rajtok fogja mérges 
nyelvének az erejét kipróbálni. 

Mint ahogy Fóthy Pistáékhoz 
érve, csakugyan ezzel szólította 
Tuli őket: 

— Kedves lelkeim, hallották 
már az újságot ? 

A báróné, Fóthy képviselő és 
a kis Navarre hadnagy lesütött 
szemekkel hallgatták. Ez azonban 
nem feszélyezte Túlit, ő kimondta 
mindig, mit a nyelve hegyére 
öltött : 

— A kis Péri lányt az a irkász-
firkász Valkó fiú megkérette ? 

— Hozzáadták ? kérdezte csupa 
udvariasságból Fóthy. 

— Hozzá ! sápította Tuli. Én 
nem is csodálom, hisz ma már 
mind ilyen fordítottak a házas-
ságkötések. Hisz nem botrány volt. 
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amit ez a Zágoni Feri is csinált, 
hisz lelkeim is jól tudják, előbb 
országvilágnak szörnyű botrán-
kozására hitszó mellett összeadta 
magát egy színészdámúval, mikor 
aztán attól valami nagynehezen 
és szerenesésen megszabadult, 
ahelyett hogy bűnét szánva-bánva, 
illő módon bekopogtatott volna 
magához méltó leányos úri ház-
hoz, nem! Ú ezt nem cselekszi, 
de siet befejezni azzal a regényt, 
hogy belekötölőzködik valami há-
jas csizmás falusi kántornak a lá-
nyába. Kg\ olyan kis falusi kán-
torkának a lányába, amely kántor 
félforintért énekelgeti végig a 
falun azokat a subás halott pa-
rasztokat. Mégis elvette hitves 
feleségéül ezt a félszeg kántor 
kisasszonykát, aki képzelem szép 
liba lehetett a maga perkál szok-
nyájában . . . Hát nem őrült világ 
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ez ? Azt mondják persze, hogy 
ez a szerelem ! ? Hát persze sze-
relem! Hisz talán csak a mi apáink 
is voltak szerelmesek, azért a 
viczispán fiának mikor jutott 
volna eszébe, hogy elvegye i'ele-
ségiil valami bagós kántornak a 
lányát ? méltatlankodott Tuli, aki 
elnevezte bolondoknak a mai fér-
fiakat, őrültségnek a mai házas-
ságkötéseket, melyek csak be-
szennyezik az ősi czímert. Es nem 
lehet azt elbeszélni, hogy még 
mi minden sok epései, keserű-
séget összekaratyoli a vén kis-
asszony ezen elegáns, szép lóver-
seny i közönség körében, a katona-
zene kellemes keringői mellett. 
Bizonyos, ha szép ősének a lahancz 
Szöltyéni generálisnak ilyen fegy-
vere lett volna, mint a Túlinak a 
nyelve, akkor a nagy jó urat 
nem verték volna meg miiuluu-

21 
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talan a kuruczok . . . A Tuli 
nyelve elől most is a báróné, 
Fóthy képviselő és a kis Navarre 
hadnagy bemenekültek a verseny 
épület belső vendégszobájába, hol 
pezsgőt bont attak és vért fel-
gyújtó régi andalgós magyar nó-
tákat húzott nekik a czigány, 
Magyari Kálmán, akit a bandá-
jával együtt örömében hozatott 
ki a városból a versenyen nyertes 
Fóthy Pista, hogy ameddig a 
verseny tart, addig se legyenek 
kénytelenek a pezsgős poharat 
nóta nélkül ürítgetni. 

Azonban Tuli kisasszony Iná-
ban szólotta le úgy a Zágoni Feri 
házasságát. Mert Zágoni, amidőn 
első feleségétől Lutz Gizától tör-
vényesen elválasztották, tényleg 
a kis falusi kántor leánynyal, a 
Lizával lépett házasságra. Komoly 
elhatározás és mélyen átérezett 
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igaz érzelem vezette most. Czifia-
szókat sem használt. Hanem mi-
kor egyik délután a kántorlak 
kertjében a lugas alatt együtt 
ültek, nem volt senki más kivülök 
a kertben, hol a rezeda illatozott, 
a petúnia bólintgatta tányéros 
fejét, az égő piros tátogó pedig, 
mint valami kis kíváncsi tündér, 
úgy kitátotta a mézes száját, 
közben pedig szorgos munkájukat 
végezve döngicséltek a méhek, 
Feri ekkor minden kerülgetés 
nélkül megfogta a kis lánynak a 
kezét. Erezte, hogy az reszketett 
és odahajolt egészen hozzá, hogy 
arcza szinte érintette a leánynak 
kipirult arczát és tekintete tekinte-
tével szinte egybeolvadt, midőn 
megkérdezte tőle a szenvedélytől 
remegő lágy hangon : 

— Lizám ! Kis Lizám tudnál-e 
még engemet szeretni ? 
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A lugas zöld levelű sátora kö-
zött futórózsa is törekedett fel. 
Ennek mint a mandula virág, 
olyan színű volt a rózsája, melyen 
kaczér égszínű kék kis pillangó 
libegtette a hímes szárnyát. Már 
a mézzel 0 eltelt. Tehát csak 
pihenni szállott meg a virágra. 

Feriék később nem is tudták 
volna leírni maguk sem e per-
czet. Olyan álomszerűleg, mesébe 
illőleg történt minden. De Lizá-
nak a kedves barna feje egyszer 
csak ott feküdt az Ó széles, forró 
mellén. Két karjával pedig ma-
gához ölelte a lányt. Megcsó-
kolta számtalanszor a magas fehér 
homlokát, az illatos selyemszerű 
dúsbarna haját, azt a piros piczi 
összeszorított ajkát, melylyel félig 
pityeregve, félig pedig a boldog-
ságtól nevetve mondta, súgta 
a legédesebb vallomást a sze-
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mérmes, kipirult arczu kedves 
lány : 

- Feri! hisz oly régóta, sze-
retlek . . . 

. . . A magyar pusztán pedig 
még a rekkenő augusztusi napok-
ban is szép, csodaszép a nyár. 
mely ezen időtájt szüli legszebb 
légi tüneményét a magyar föld-
nek, a varázskastélyos, tündér-
ligetes délibábokat. A rezgölombú 
hatalmas nyárfáknak a levelei 
is csak szinte félve látszanak 
lebbenni ebben a csöndben, mely 
emlékeztet az Isten megszentelt 
templomának a csöndjére. A ba-
rom behúzódik tikkadtan az aká-
czos lombja alá, amidőn a déltáj 
időt mutatja a ragyogó, perzselő 
fényű nap. 

A majorságban búgnak a gé-
pek, ámde ilyenkor unalma- a 
munka is. Maga a gazda sem erői-
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teti azt. Délben hosszas a pihenő 
is . . . . A kifáradt munkások 
üdítő álmot alusznak a palota 
nagy asztagok bűvös aljában. 

Csak ha már a nap kezd alá-
hanyatlani és bűvös szellők tá-
madnak azon irányból, ahol a 
messze kanyargó Tisza iszapos 
medrében locsogtatja, fodrozza 
habtestét, ilyenkor lesz szorgosaid) 
a munka, ilyenkor kezdenek da-
nába az alkonyi hűvös széltől fel-
frissült munkás lányok s legé-
nyek. A nyárfák ezüstös levelei 
pedig olyan bohókás tánczra kere-
kednek és úgy rezegnek, mintha 
valami láthatatlan tündérkezek 
rázogatnák e fényes, hamvas le-
veleket. 

Zágoui Feri maga is ott, for-
golódik a cséplőgépek között, 
melyek a szürke zsákokba csak-
úgy ontják a megáldott, rózsásra 
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megért nehéz magot. Az idei 
termésre büszke és megelegedett 
Feri, mint fiatal kezdő gazda. Az 
arczát megbarnította a nyári nap. 
Határozott, szép férfias arcz ez, 
melyet beárnyékol a széleskari-
májú nánási szalmakalap, a liires 
hajdúvárosnak ezen világszerte 
elterjedt terméke. Azonban a por 
belepte épúgy őt is, az ő fehér 
vitorlavászon ruháját is, mint 
azoknak a munkásoknak a testét, 
akik a gép alól a polyvát ott ka-
pargatják, a megtelt kövér zsá-
kokat mágiákba rakosgatják és 
a becsületesen kiérdemelt kenyér-
ért ott forgolódnak, ott szorgos-
kodnak az uraság asztagjai, az 
uraság gépjei körül. 

Már aláhauyatlott a nap. A 
sötétkék égboltozaton a csillagok 
kerengő táncza megkezdődik. A 
láthatár alját még ugyan a messze 



3 2 8 Ifjú. Móricz Pál 

hegy túlsó oldalaról visszavetődő 
piros sugarak színezik, de már 
fészkéből bátor előröppenni a 
denevér. Vége a napi munkának. 
A kis vasfazekak alatt tüzek 
lobbannak fel, a sistergő szalon-
nának a zsírjától, a zsírban pör-
költ. száraztésztának az illatától 
kellemes ingerlő szagok érezhe-
tők a levegőben. 

Zágoni még az ispánnak s meg-
bízott embereinek néhány paran-
csot ad ki, aztán fütyörészve, a 
fűzfabokorról metszett vesszővel 
az útszéli bogáncskórokat csap-
dosva, beindul a gazdag aszta-
goktól jó messzeségben terjesz-
kedő nagy majorságba, ahol 
lombos fák sötétlenek és az al-
konyi homályból már előpis-
lognak a szerény mécsvilágok, 
miket a cselédasszonyok gyúj-
tottak fel. 
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Olyan önelégedett, oly boldog, 
oly tiszta és vidám a jól befeje-
zett napi munka után, milyen 
csak az az ember lehet, aki érczi 
munkáján az áldási, akinek vau-
nak kitűzött, határozott czéljai, 
miknek megvalósításától boldog-
ságot, hasznot, szép sikereket 
remél. Majd el is mosolyodik, 
mint az olyan ember, aki jól 
tudja, hogy az otthonban is már 
olyan édes valaki várakozik reá. 
az édes feleség, aki százszor és 
százszor is kitekint bizonyosan 
azon útirányba, mely felől jönni 
várja. Amaz asszony, aki a ren-
det betartja a családi falak között 
is és legnagyobb boldogsága, hogy 
ellesse a férfinak a gondolatát, 
aki ő érette munkálkodik, aki a 
családért munkálkodik, mert most 
már tud egy édes titkot Feri, 
amit a kis menyecske arczát keb-
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lén elrejtve vallott be neki, hogy 
majd, majd bölcső is kerül a 
házhoz . . . 

így boldogon mélázva lépeget 
Zágoni a gyöpös tanyai úton, hú 
hátas lova kantárszárát, mely 
nyomon követi, pongyolán meg-
ereszti s a pákosztos, a finom 
abrakhoz szokott állat nem állja 
meg, hogy olykor-olykor bele ne 
faljon az átmenti kövér fűbe. 

Már beérkeznek a fasorba, mely 
mint főút a majorságba vezet. 
Feri a ló kantárát átadja az elébe 
siető kocsisgyereknek. Maga pedig 
a gyümölcsfáktól és díszfáktól 
környezett, fehér léczkerítóssel 
körül kerített magas, oszlopos 
verandás tanyai őrházhoz siet, 
hol a veranda alatti terített asz-
talon már ég a lámpás, melynek 
világánál látja a felesége, a Liza 
tinóm alakját, mint a feljárólép-
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esőnél az oszlophoz odatamasz-
kodik és kémlel a homályba, vár-
ván az úrnak, a férjnek jöttét. 

Nem nézik biz ők, hogy Zágoni 
milyen poros. Hanem mikor a 
kisasszonyka meglátja Ferit, már 
elejbe fut, aztán összeölelkeznek, 
összecsókolódznak s csak ekkor, 
csak ekkor veszi észre a kis me-
nyecske kedves, igéző durczásság-
gal, hogy Feri milyen poros, mi-
lyen kalászos. 

— Hisz maga olyan, mint az 
ördög, szól s odább taszitja férjét 
az egyik karjával, a de másikkal 
azonban még szorosabban magához 
öleli őt. 

— Hát az is vagyok! A maga 
ördöge, mondja boldogan Feri, 
aki most oly tisztának, oly elé-
gedettnek erezi magát, mint csak 
hajdan ama végzetes fürdői isme-
retség előtt. És kész volna újból 
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kezdeni a csokot, az ölelést, ha 
a kis menyecske szemérmetesen 
ki nem bontakozna karjaiból, 
zsört ölöd vén kedvesen. 

— Bizony mondom, Feri maga 
lesz az oka, ha eltalál főni a vacsora. 

Aztán később vacsora után 
még Feri a verandán reágyujt a 
szokott pipadohányra, mert a 
tanyai ember pipa nélkül nem is 
egész ember és beleül a puha, 
nagy bőrős ősi karos székbe, 
melyből a majorság egy nagyobb 
részén végig lehet tekinteni. Az 
asszony pedig az asztal mellett, a 
lámpa világánál kötöget valami 
gondosan rejtegetett kis lej kötőn, 
melyre azonban ha reátekint, 
mindig elmosolyodik és bájoló 
odaadással, hűséggel tekint Za-
goni felé, aki elégülten fújja a 
füstöt. Csak ritkán szólanak. A 
holdvilág is feljött már. 



A magyar föld urai. . 3 3 3 

Feri elgondolkozik. Arczára 
komolyság, szomorúság ült, pil-
lanatig tartó ugyan, mert hisz az 
a kicsi asszonyka nem is tűrné 
azt a szomorú vonást az arczán 
sokáig . . . Ámde most ugylehet 
arra fordult Zágoninak a gondo-
latja, hogy a magyar földnek a 
régi urait maholnap keresve kell 
keresni ? Nem azokat a cziuie-
rükre hiú, de léha Fóthy Pista 
féle strébereket értve, hanem azo-
kat, akik becsületes ősi jusson 
voltak urai a földnek, akik be-
csületes munkájukkal igyekeztek 
is azt mindig hasznosan meg-
munkálni, de akik az idők nehéz 
járása, a körülményeknek reájuk 
való szokatlan alakulása, minden 
az álladalom részéről való mél-
tányos gyámolitásnak és úgy 
lehet főképpen a maguk között 
való összetartásnak a hiánya miatt 
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is: most egyenként vészitik el 
lábuk alól a földet, azt a földet, 
melyben a magyar nemzetnek 
századévek óta ősereje, fentartó 
ereje rejlett és rejlik ma is. I gy-
lehet, ezen elgondolkozván, azért 
volt a Feri napbarnította arcza 
pillanatig olyan szomorú . . . 

A békák kuruttyoltak a kö-
zeli tóban . . . A tücsök íinom 
hangján czirpelt valamelyik kerti 
bokor tövében. Már késő volt és 
Zágoniék, hogy a másnapi kora 
munkához üdítsék magukat, kart 
karba öltve, mint gondtalan sze-
re lnies pár aludni mentek. Az 
égboltozatjára már ekkor fel-
úszott a bágyadt holdvilág is, mely 
enyhe fényét, mint varázslátyolt 
borította reá a sötét lak lomb-
jaira, a majorságra, a távoli pusz-
taságra, hol a rétek nádas lige-
teiben kékszemű tündér lányok 
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ilyen holdas este iánczolnak hab-
fehér testükkel bűbájos varázstán-
ezot, mit ha halandó férfi látott, 
elsorvad az a nagy szerelemtől, 
mondják a mesemondók a pusz-
tai tűz mellett, ahol a barmoknak, 
a nyájaknak az őrizői, a babonás 
pásztorlegények szoktak éjszakai 
tanyabelyeti gyülekezni. 
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