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MÓRICZ PÁt

rícz Pálró!. Megállapitásai, Tömörkénnyel való rokonitása időáILónak bizo,

Alakja, munkássága íeIídézéséte elmulaszthatatlan alkalom, h,ogy száz évve7
czelött született| IB7o. október 4-én Llajdinánáson. Emléke, irói tevékenysége
lassan fakul, elhomályosodik, pedig egykor, nem is olyan régen, széles kórben
ismerték, irásaít szeielték, a Hajdírság írőjának,tartották. Munkáiban a régi
magyaf élet érdekes, sajátos szemléletü megőrökítését értékelték.

Maúay Ödön 1"939-ben, amikor a Petőfi Társaságban helyére lépett, szék-
foglalójában lírai megfog almazásban igy jellemezte: ,,nem tehetek róla,
ós-neó tudok nagyobb dibséretet mondani Mórícz Pálra, mint mikor azt
mondom, hogy murikálban egy darab magyar életet mentett meg a elmúlás-
tól! Móricz Pál orokértékú lelki filmre fotograíálta az egész }{ajdúság, a
Hortobágy életét",1

Tolnai Vilmos, a jó nevú irodalmár, amikor 7932,ben Móricz egyik leg-
nagyobb rajz-eIbeszélés-9yújteményét, a Magyar Siratót ismertette, kiszélesi
tetté ezt a kört. Ázt mondta Móricz Pálról, hogy ,,ha meg kellene itatní az
Encyclopaedía Hungaricat, azaz a magyar értékek könyvét, megbizásonr ket-
tönék s;ólna: Móricz pálnak és Takáts Sándornak".2

Ez az étdekes társitás vezet e7 egy másik méltányolója, Ottutay Gyula ím,
már problematikusabb, ugyanakkor lényeglátóbb vélekedéséhez. Ortutay sze-
rint ,,a magyár HeimatkunitbaíL a' patasztság éIetíormájának dicsérete mellett
a veszendö magyar kis- és középnemesi világ, a gentryk siratása, a .vídéki
boldog kúriák iiratása ís helyt kapott. Legöszíntébb, s legtehetségesebb ki-
íejezője ennek az érzésnek Mórícz Pál, aki elótt a kis szabolcsi, bihari kúriák
úgy jélennek meg, mint a tünő boldogság szígetei, a régi katonák. vjrtusos
mil,atozásaí, mini a magyar lélek legjava kincsei; Nála tapintható ki leg-
könnyebben ennek a Heimatkunstnak polgári romantikája, a magyar víőék
1okát}atrióta történelemlátása."3

Ortutay Gyula mildezt Tömörhény Istuánnal kapcsolatosan mondta el Mó-
rícz Pá!ról. Megállapításai, Tömörkénnyel való rokonítása idóáIlonak b!zo-
nyult. Várkonyi Nándor, Mórícz Pát szinte egyetlen olyan irodalmí méltatőja,
aki eqv irodalomtőrténeti kor egészébe he7yezve emlékezett meg róla, Or-aki egy irodalomtőrténeti kor egészébe he7yezve em
tutayból indult ki, Azt, mondta Mőrícztől, hogy ,,a HHajdúföldről és a Horto-
bágpól irt rajzaí iróibb, liraibb párdatabjai Tömőrkény novelláinak. Tár-
gyétt azonban leginkább a múltba tét vissza, s a rea!ízmusnak és a lomarl,

7. Mariáy Ödön székfoglalója, Koszorú. A Petőfi íársaság Közlönye V. kötet,
2, szám (1939, január) 7?n-123.

2. Tolnai Vilmos : Mórícz Pá1: Magyar sirató. Protestáns Szemle 7932. 350-
352.

3. Ortutay Gyula: Tömörkény István. Szeged,7934.74.



tikának kűlőnös hatású lreverékében mutatja be alakjait, s egy régi magyat
világot" Stílusában van valartii prinritírr és bizart elképze7tető eú."4

Á fenti idézetel<bői is megállapittntóan TlIóricz Pá,1 íróí nrtrnkássága lrettős,
kétarcú, A történeti aspektusú részét legplasztikusabban arfufuy Gyula, a
voltaképpeni irodalmit pedig legiirkább Vátkottyi Nánd"ot mutatta be, 'ila]ó-
ban, munkásságát két úton, kétfelól kőzeiíthetiük meg: a töriénelem, a nép-
raiz és az iroda7om útján. Láss1,.k az elsőt, a történelmit, néprajzit,

Mőrícz Pál történelemszemiélete a szülői házban, a családi körben alakuit
ki, formálódott 1'rleg. Nem akármilver-r csalácli kör, csaiádi ház vo7t ez. MéItán
játszíi< mindkettő igen nagy szelepeL M.óticz írásaiban, ós igen jó étzékkel
vélt az óreg nánási kúríában, a llióricz csaláclban, írónk egyéniségének, irói
munkásságának, kózelebbró1 törtérretszemléletének sok kérdésére családtőrté-
neti ltutatásokkai feleletet találni egyik ktrtatója, Molnát Józseí.5

írónk Nái-rás városában szúletett, a család vaióban ősi, kúriaszetű házában
(rna Perczel tt, X4.\. Apia, íd. Móricz Fál - akitől és nem utolsósorban az
ugyancsak irogató, 1"826-ban Taracközörr születeit és 1903-ban Berettyóúi-
faluban elhunyt Mórlcz Páltól megkúiónbőztetendő, írónk magái sokáig kö-
vetkezetesen iíjabb Móricz Páltrak hta -, őseitől nraradt birtclkán gazőá1-
kodó, de különféle regálóiővedcirrreket ís bórlő nemesember volt. Arr_rrja,
Daróczí .]ulianna * a NánáscIi nagv hírú Szakállas Datóczi családjából -,
hasonlóképpen. Édesanyját korán elvesztette, de ne,,,elöanyjában, az ug];an-
csak hajdúnemes Sebeslyén Juliannában, apja máscdik felesógóben, édes-
anyjá,hoz hasonló gondolkodású, rr:lüveltségü, a korabeli nánási patriarkálís
viszonyokban bcnne élő szülőt kapott. É,desanvja ós nevclőanvja, ílletve
nagysztilei, aztán féltestvérei és azak házastátsai révón egy nagy, kiterjedt
közössógbe tartozott, szúietése pillanatától kezdye, Szinte a fé1 város rokona
volt, vaqv leqalábbis ,,-ió embere" PáI (.rnald, maid a Palí gvcrclrnek, Írásai,
ból kitctszóen nem vitatható, hogy édesapja és nagvapia egyénisége volt rá
nagy hatással. Bennúk az igazi, idegen hatásoktól még e1 nem íomlott ma,
gyar urat 7átta, azt a tipust, aki voltaképpen n€lTt ítr, rrem parancsolgató
gazda, b,anem atvai intézóie a dolgoknak, s tekintólvével fegyeimezőereje
nemcsak szúkebb kőrnyezetének, llanem a nagyobbnak, a városnak i.s. Ez a
tekíntély megjelenósóben ís megr,,lutatkozott. Az óreg Móíicz Fál - ahogy
mondják - szép kis ernber voit, s ,,nagyo1l kítartctta magát", mindig maq\rat
ruhában járt a Fercnc Jőzsef-i éra alatt. Fia is ilverr volt.

Á Pali gyerek igen otthonosan mozgott ebben a közósségberr, a nénétn-
asszonyok, urambátyámok, a húgornasszonyok, az őcsémutamék világában.
I{amarosan kőzpontja lett ennelt a világnak, entrek a közösségnek, mégpedíg
két okbó1 is. Elószór is azért, meri fiatalsága, mondhatni gyerekkora ellenére
senki, jóva1 idősebbek sem ismerték alaposabban ezt az életet, ezl a kőzőssé,
get, mint ő, Másodszor pedtg azétl, mert nagy táiékozcttsága, a közösségben-
való könnyed mozgása ellenére, az azonosu7ás dacára is más volt, mint a többi
nánásí fíalalember, ko::társai. Többre vágyott, más, a kőzősség előtt ismeret-
1en és bizalmatlanul fogadott elképzclósei, cé7kitűzéseí, tervei voltak. Ézek
ieginkább a jövőjét illető beszélgetések, tervezgetések során jöttek eló, vilá,
gosodtak meg. Ítói hajlama korán megmutatkozott" már mínl gimnazista iro-
gatott. Á kórnvezetében haliott egyszerü történeteket dolgozta fe1 némi lo-
rnantikával, olykor-olykor nemes veretü pátosszai. É,clesapja, aki nem tudta,

4. Várkonyi Nándor: Az újabb magyar írodaiom 1880-1940. Budapest, 1942.
325_326.

5. Molnár József : A<ialékok Mórícz Pál hajdúsági író családjának történeté-
lnez. Magyar Családtörténeti §zemle TX. évf, (1943), négy foiytatásban"
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llogy mitévő legyen a gverekke], csak akkor nyugodott .Tes *9}1-ahogy,
;Ltnikor a gyerek ,."ng"#,'"u-;iv"i."i-ói-ti debreóeni batátiához juttatoit el

vóleménvkérés végett, ^ő";;;;á; 
;Áűiap kőzőLte. írónk a ginnázíum négy

;i#-;;;iáú;i úÁíaró" ,[gáii".- x,,":a a üokástól eltérően a debreceni Ke_

lcskedelmi Akadémia tr"rÜ:" ]|ti, A kereskedelmi tanfolyamot azonban nem

i;i;'zt;"ü;; . i"i.o e"rórv;;:-h;;*"dév _ első felc után kímaradt és érett_

.i!ii,."^ i.it,-i, upu riái,"" ei"irá-tú"tu nevelni, ezért adta a kcresl<edel_

Hl'i.k;üb;,'o""irő"r.-r.itört;'il;.;iiJ-t át.".tot ós odahagyva az iskolát,

fiatalon újságíró 1et}. 
Hiradó, t*95_97_ben az Atad"'jöbj:gi:u"ii á Dubrnrrun, 1g93-ban a szeg.edi

t|s Vidéke, majó, itrj9z-'tőőő, iá.árí-á s""geái Napló, aztán ismét a Debreczen

;";üH;;. ul,tt. í.a.oi";r;;b;; l]"m.iak _ 
ezekben a lapokban,._ hanem a

lcqkúlönbözőbb helyeká H;;;t ^ág. 
irr,,ugvva szegedét, egyik fó pub-

ii#á:j;;'"h;i;"" 
';;'.;ái" i""ár,6", is" a .sz"eőedi Híradó, 1901_tő1 kez_

dődóen három évcn aí "'"blti)i,"" í"lelő, úerkcsztője is volt, Innen a

;"i;iz;r;i|íiqi"til" úiűgh") k;;üii. E"ner u 1apnái dólgozott feieiős szer_

ltcsztőként 19l5,ig. EÍ#li;"-- 
'';k;;,;k 

g_desapja_ - 18 o9 p.árti volt,

de 1907_ben atuattott'-á?_irre j.--Éépuiselő is'akart 1enni, Á nyakas,

függetlensé9i haidúnánásjái-"iroÁLui 
",,pálfordulását" elitélték, i"{épszerút_

lenné vált és hiába ment rá a vagyóna a kortéziára, alulmaradt, Ki-

ir,brándulva, dúhösen p"rű. iáu"""tt, "árra aztál már szükségből is, tóbb

lapba is dolgozott. r"sszo.;iabb 1<apcsolata az Eavetéftés című lappal alakult

i:í"irö"táö',,tiuá.iitl;" űará.ái, 
--e-9 

b;láti""kapcsolatba kerúlt Rákosi .

Viktorta:, a nánásiak 
,t-á 

keili;;ieje"ái. potitit ui meggyőzödó.sét azonban

nem vá7toztaíta meg, #;*;;áái"i;,iatrrru is konzervativnák. Ráhosi yiktor_

ra1 valő barátsága érd;i?,;;";",1;tei."-Áeito. _I1gy tudják, hogy Rcíl<o_s.i kép_

viselősége a Móricz_keitbái'i"J"iiÉi. Mótícz eái"nyakás negyvennyolcas volt

;';;;" "B;;*;- ká r o\y iffi; ;l ;iá;. 6k terve"téÉ ki, segitették,_ készítctték

clő Rákosi Viktor nánűi" r.aó"irlro.egét, Rákosi nem tártotta Móricz pált

iqazi irőnak, a" upja.rráT',rui Ő"ii""Áyí 
^it 

kővetelte, hogy pártfogolja., beve-

;ffi; ;;'ffi"T;iii"tt", öú;;;;;;'úi j-it. aákasinale aránylag tönnyű dolg,,r

volt; a jómódú ifiút, ;í.i;ie;"ti*att" pénzét. qvorsan sikerült az ítodalmí

óletbe bevezetnie. Á 
"."íaái-ii"óvÁ_ány 

szeriÁt"ázonban Rri]eosi íáradozása

nem sokat ért, meít 
"öii"r.aöéí"or-íiáémúvészetét 

sohasem ismerté§ e1 iga_

r,án, Sőt, a családi rr^giráÁá"íá..or i. úé.ret. hoqv írónk alacsonvabb rendű_

nek volt kénytelen *.'gá'r' é;É";i 
- lrái r.árott, en," áz irodal"mi. é] etb,en,. Ebben

,, *rli"aárrrén l, ,rrá","á" ,"r* r.tiürosen abban, amit Móricz tékozló élet_

módiáró] alakított r.r " 
öráá,-" ná"áii r.o""atemény. a családtagok értet,len_

i§:'§ffiffii".'r"i.,r rö.áóc muiatto.zirl meq. Esierint id, Móricz Fá1 e]só

i;i;ér";;;,úi"terv"rtoóíont órökölt s 
"r."u, 

ifiabb Móricz Pálra szállt

anvja halálával. ,,a ted-e"ji;;"ráá"é, káilyeten zso toutos rota saját tulajdoná

ilid'i;;;ji; ilái"";;ó;tt-. ,r;iági"á.ák _ mondják _ csak azért ment el,

mert író szefetett volna lenni éi aira más pálya *9u" ?".idöben nem adó-

á;i: i;,v 
";;;á;-;- g"ráXs,i:lit;?,ü-k"aYi"i !1qaatat a debreceni_és^szegedi

ár,",iridárr-,ai.aóiót ;Ú*á;;t 
-ói-;É 

"e,tet 
a Nióricz vagyont, Az _egész tedeií

birtok hamar elúszotl; "á;';;1t 
ár. unyui öröksége. Eklior fogadt? ryeq ryq_

rícz Pál, hogy többet ir.--r""iJt,*-iéÁ iszitr. Á debreczeni barátok és jó_

madarak kőzt szórta ;,;é"Á, mint gentry s azLáí keserves újságírói munká_

val kellett a mindennapi kenyerét rnegkeresniel',
kőzben írásai tömege jeleni rneg. A szerkesztőséqek szivesen iátott vendéqe

volt mind a fövárosban, mind vidóken. T_g_en_nehéz| íeladat voJna b_ibliográfíá_

iái"osszearritani, mert ."er". r.o.uun puulítátt, s mert ugyanazon, írásait. eset_

Ö ffi;ii;;iáíaJiái, ;áüü h;ir;; is, és vé9ü1 ósszegyújtve, kötetben is meg_

j elentette,



Írói érdemeire való tekintettel, 19I6-ban a Petőíi Tátsaság rende§ tagjáváválasztotta. Á háborúban egy ideig a magyar vitézség 
^.g",íitáíkoii"űlá*",majd pedig mélységes sajnálat, együttériés lett rajtá ú"rá 6i;;ái"k-,'-az or-

szág.szenved,ésének láttán- Nem tudta megérteni uL iaau."rurit, ájős járat-
lanságot árult el a kor víszonyai, kőrülm?nyei között- Erietié"riiárt a tar-sadalmi ellentétek, feszültségek, a forradaloin igénvével, ié"ueu"r-.""-o"".
Nem viselkedeti ellerrségesen, de nem is lelkesedltt." Számára á.tr.,"tűá" *o-don egy világ dőlt össze-, s azt .sem vette észre, 4ogy ái " "irag ""tiukepp""nem_ is volt, illetöleg csak, eg,yedül öbenne élt. Értheiő, trogv rgr"g-oe;t"tép"tia Magy.atság szerkesztöségébe,, amelynek aztán haláÍáiglág:á *á"áai, úlá
pePig, ho,sy 7920-ban megalapitotta i Hazfutk cimü hetiÉpótl'i"n& á"i"p"áthaláláíg felelős szerkesz,tője volt.
,_|"*"," és más helyek-en tevékenykedve sem szúnt meg kapcsolata Nánás-sal, Debrecennel. Haza-hazajárt, az itteni lapokba szívesén iit, a Debrcczeni
Kép es Kalendát iomnak is áílandó munkatár'sa volt- 

-Go;á;s;;' a}Jái'ttrro"ikapcsolatait,. amelyek végeredményben - eltekintve nehany-őőziá"áiioi, ,ni"t
iT!_y.:i g9]:!it.ui .,pálfotdulása" is volt - erősek, tartosár.-vottái.*éJ 

"egig-T1::1T| ,ér"t" _során (Zoltai .Lajos, Oláh Cábor, ,Nagy Fetenc barátaira gon-
í:|nlliTk.elsősorban), Kivétel volt az a felháboródás, amit az váltot{ ki,hogy telesége haláLa után, .Ig27-ben, feleségúl vette gazdasszonyát. Ézt a lé-pését se rokonai, se kortársai nem tudtáÉ 

"r"g,bó"íátu"i,-"iiéi"ii."i.'xir"-l.^"_rl*'* _l:ryk T."r., t. 
_ ",. 

f eledésbe tuszkolták, "ez a kireíres;t;ti'sé;-;ugvo"letorte, Vrsszavonu]t és f_elhagyott az irással, 1936. március 30-án "halt 
megR"ákosszentmihályon. ahol élelé utolsó szakasráa.", +éiíi táriá"üaáru ur"ttélt. Á halálára mát eIéggé elfelejtett iró ekkor isáé[-;; .é;;;k]üái!"L,arep-pontjába,került egy pillanat.a. Hátalmas tőmeg kísértá ;i"kó;ijil;, ,)á-o.méltányió hangú nekrológ búcsúztatta.o

Ez.,a környezet, ez az életpálya magyarázza Móricz Pál történelem-szemleletet. _hz semmi esetre sem tudományosan megalapozott, ellenben érzel-
Tl11*l:l1_ el$elj9s91 érvényesül benne á mi]]enníum'ontetedt Orá-é, p.oO-.lematlansága, Központi gondolata a magyar táj, _a magyar ember, a magyaréletmód, a magyar visclet, szokásrend, ;Áugi;; kiváló"ság, 

"qu"iiénre;. töXe-jetesseg - mindmegannyi elvonatkoztatott, konkrét tartalűmal atíó tirofogalom, Móricz Pál nem vesz tudomást a iársadalom f"jlááa;ilől; iéÁ er"e-keli- a társadalom differenc.iáltságát. ezómát a problémáknak a forrását,ámelyek figyelmét nem kerülhetté"k el, a békés, a rencles, mindeni ior " r.,"-lyén. tartó múlttól való elfordulásban látja. d"Á irépéő-íL:Jt-'űi'*i, a mírltid,ealizálását, nosztalgikus visszakivánás át 
"aíraÁy 

kd"r;;á;;'i iűi'rűta ui-
lag-, .Kegi magyu élet, Magyar Sirató stb. De beszédesibben, egvérteIműbben
l^. }i"yil*jk"{"tja.ezt Heril.an ottó. egyik nor.a iii iá"áié*'í";t";;;"öira.o-
?=*; .1TT a Rejte.lmes .Alíöld című könyve előszavában közre is 

":áoíi. ,,a,en 1ror hrtem - írja -, irányom nem változott. Mé9 mindig a tégi szeÁenézö
?ys_y?t vagyok. Hanem, 9. }lazal a nép!... lvlivé lettek"? MÜ i"ii"tir...Példákat mutatni, a sírokból kell feiidézne- uz ő.okJ.ii' ---'- '"'*"'

Történetszemléletére, társadalomlátására két péld"át idézünk. A magyat íöldutai cimű regényében, ami kúlönben a legnagyább szabású iroaalmi"riáiiatt<o,zása. a,.-bajok,okát abban látja. hogy az"eg{{zerí, földrét ;;J;iá-i"i;; -"-gyar földbirtokos, Zágoni rerl a seÁmiféleüéppen sem hozzá valő Latz Cízát.

9. Y_ö;,. Magyar Irodalmi Lexikon IL kötet. Budapest, 7965. 2B3-2B4.7.Y":i:: ,P1I: + rejtelmes Álföld. Elbeszélései, iul,iii irárÁ'Liuaaru,Á Tahitótfalusi Sylvester Nyomdai Műintézet nyomáiában. 
-iózó. ző ő,.



itz ünnepelt színésznőt veszi feleségül. Holott az igazt párja, segitötársa a ía,
]usi kánior szép, ide, földszerető, kedves 7ánya, Liza lenne, De idézhetnénk is
llclóle. A probléma összegezését talán abban a vélekedésben találhatjuk meg,
;rhol éles kül§nbséget tesz a fölcljét szeyétő, az azt művelő, abból éIő Zágoni
Ircri (a hagyómányos életformát éló közneriresség) és a 7éba, földieit, őseitó1
r,ámaradt javait elherdáló, munka nélkú1 élő Fóthy Pista (arisztokraták, fó-
ttcmesek, vagy ezeket majmoló úrhatnám köznemesek, gentryk) közőti. Azt
nja: ,,,,. Ámde most úgy 1ehet arra fordutrt Zágoninak a gondolatja, hogy a
lllagyar fóldnek a régi urait maholnap keresve kel1 keresni? Nem azokat a
t:zimerükre hiú, de léha Fóthy Pista féle strébereket értve, hanem azokaI, akík
bccsületes, ősi jusson voltak urai a fóldnek, akik becsületes munkájukka1
igyekeztek ís azt míndíg hasznosan megmunkálni, de akik az iőők nehéz já,
t,ása, a kőrülményeknek reájuk való szokatlan alakulása, mínden az állada-
lorn részéröl való méltányos gyámolitásuk és úgylehet föképpen a maguk kö-
rőtt vaIó összetartozásnak a hiánya miatt is; most egyenként veszitik e1 1á-
tluk alól a földe,t, azt a íőIdet, melyben a lr'agyaí nemzetnek századévek őIa
ósereje, fenntartóereje rejlett, és rejlik ma i5."B

A másik probléma, amit nem haszontalan felemliterri és amit színtén egy
idózettel lehet legbeszédesebben lllusztrá7ní, az anliszemítizmus kérdése.
Móricz korában az antiszemítízri\ls, az alighogy emancipált zsidóság gazda-
sági és kulturális térhóditása idején, i1 ősztőnzést kapott. Számos vá7tozata
ltapott lábra, terjedt el, Móticz Fál sem tudta a kérdést elkerűlni, de naív
patriarkális történet- és társadalomszemlélete megakadályozta abban, hogy
itntiszemíta legyen. Tórténelemszemléletéhez hiven a kérdést a gazdag és a
szegény természet adta ellentétére. a tafínáLt, és szerinte bünös városi, és a
sz.etény, de tiszta falusi élet közötti különbsé§re sz.úkitelte le. De talán leg-
alkalmasabb,ebben a sok mindenről árulkodó állásfoglalásban is meghallgatni
nl'agát az irót. Önmagában is figyelmet érdeme1, hogy 1906-ban, amíkot az
antiszemillzmus erösen terjedőben volt, söt a magyar parlamentben is hangot
ltapott, Móticz Pál Fal,usi zsidók címen jelentette meg rajzainak, elbeszélései-
rrek egy csokrát. A beyezetőként fut Tájékozlató sorol<ban ezt ta7á7j,lk:

,,A falusi zsidóalakokat, ennek it sajálszerí, csöndes szomorkás "kis világ-
nak, jellegzetességeit óhajtottam tajzoIgalni. Mesét alig-alig f.ttzők az egy,
szetii rajzocskákhoz. Néhány tollvonással, néhány szinnel igyekeztem a kis-
igényű, kishullámeású, napróI=napra tengődő életet, a falusi zsidók életét
papirra vetni. , , Ez az esés2."9

Ez hát a Mórícz Pá1 töíténelem-, társadalomszemlélete: ősztönös és naiv.
Egy jobbára elképzelt, a tr.aga teljességében sohasem volt békés, pafuíarkáIís
világ után - mint a paradicsomból kikergeteti ember - nosz,talgikusan vá-
gyott életében, Éz az érze|mi indítású, nosztalgikus múltkeresés jelenti Mó-
ticz Pál munkáinak alapját, kiindulópontját.

Irodalmi megközelitése is hasonló eredményre vezet. M.ótícz Pá1 újságiróból
lett íróvá. Ez a kőtúImény irodalmi munkásságát erőteljesen befolyásolta.
A rövi,d, gyors kifejlési műíajt, a rajzol, a2 e7beszé7ést, a hirlapí tárca jel-
legzetes müfajait kedvelte és müvelte. Próbálkozott ugyan nagyobb lélegzetű
dolgokka1, terjedelmes kompoziciókkal is, így péIdáu7 regénnyel is, de siker
nélkúl. Ó maga. is rájött, hogy a rcgérly nem az ő mtlíaja, és a vele való fo§-
Ialkozás előlrytelen számáta. Pedig kétféle regénnyel is kisérletezett: társa-

B. ííj. Móticz Pál: Á magyar tő7d uraí. Regény. Szeged, Engel Lajos kiadása.
7B9B, 333-334.

9. ifj. Mórícz Pál : Falusi zsidók. Debrecen, 7906, 702 p,
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rlalnrivai ós (történelmi) ólctraizi rcqi:lrnyel, 'l'álsadalrni regénve, A maqyat
löíc!. uril, ti kcr legógctóbi: kérdóserc akirl,t fr:lcictct adrri" ahogy azi: a,z e7ő-

zóeirben már 1;lt]la,ilrLk, n;ivltl, az igazi olickat 1xcg sc kőzr:iiirle. De ilodalrnj,
trrúv(:szi szcnrpontbó1 sen tnond]l;.,tr_rnk icrbbat. A ttttttlliar lőit7 tLrtli trein si,
Ke!iili fcgén1,. S.:rclliezeie szótcső, 1,o1talróppeir sc]r,soj< kisebb-nirglyobb r,,,i,

bcszi:]ósre i;cnTló, jcilcrrr;ijzb;rn szr:.r,it':nycs, 1élciitirtrii.lg i9éllvi]elc11 ir'ás:rrii.
1r rnu-rrka sován-!, mesi:ie, amiliii inirr. 1rol,ábbtrn cseti, szó, ncrl clóg /rtíogó a
nargv 1e':legzetú munlta ósszcfog;isltia. A szcllrcz;r:ti 1etrc|r..i-lcr..sóplet c;ak fokozzit
az o1_vlror-o1ykor bonyoiult mcscszi.ir,ós. és ir so]<'irel-yt - rliint fcIrt'l íclézctiinlr,
ben is - rncqmuLattrtczott ncn:,] miir,,ószi igón3iíi,, nehé:lkcs, mondLatni 1rivatalli
sii]rrs. l,,iiitaií elkőlcli:zeliisó9ólrcz hivci-r a legétl-,7 cg1,l:s lós;,:ei, iészlciui, arne-
lyek ónniirgrtkb;rn is e9y,cg3r clb:széiósnyi cgószr:t ali<oina"it, lóls. ólve;letcsck
ós Móricz Pál irói kvaiitásai fe]ó1 ár:ulkodóy.. írly A. lrla.cJvcí íöld tl.taj. c.irnü
reqénv|rcn önál]ó elbeszé]ésckkóI:,t, be|étckki:nt o1vaslratunk;r i:etv1,.rolrró].
a L.etyilróletről, a ró9i'debiecerri diálrclctrői. a niaqyirr tlll-rcról, zr korabc]j- rrta-
gvar irókról, az irorj.alrrri ölctrő1, a nyírcay1riizi Sóstó-fürclőró1, a clebl,eceni
aiu-gusztttsi rriisjrtr,ól sib.

Írói eióadlrsmódja eg5léni, Hcl.yrsctr 1r1llrpitorta rtrcg róla, Vrit.:'hon,,,i. Ncii,iol ,

irog;u Írásai;r romaniil</lna]< ós; ir ri:aliztnusnal< sa,já|os 1rcvcló},ci. &1óricz tr]á1

lornantikáia szolos i<a.llcsoiatllan á11 tijl,ti:r-rctszcn-r]ó]etil.,le1. l{cnr a valÓságot
i;j.ija, nern a valósi'rgct itja 1e, 1ia rég iöriórrcti lTr:]vcirrll, sz;emó1,,,,cket, cscnti-
:]3Ieket szilcpeltet is. ligvarris c:,;a]r ].,űlsöle9 ábrirzo1, a belső irrrj-itól<o]rat-
összclúggósekct nctl] kcrcsi, órjirtetler.iil hirgyja. Áz ok ós o]<ozat fc_'! l-ren tárt,
illcg 1lc11] jsmcrt viszct-lvát ron.ai,iljkáv:l1 pritolj;,i, Ilcsztalqi}rrts vlig,lakoziissal,
ir_i,ilii a,ilapotok caysz.er,ú ábrázo]ásáv;Ll tölti ki. Ronr;lntiklri;r, altrchlct saj;itos
si_í],-r.sa." atmoszfór:afcln-rirló nvcivi 9azrl:igsága iőki:lcti:sit, .,,aló'ban ércicilcsst':
teszi ir,ásajt, c]hihetövé r.aIázsoli,l törtónctcit, szel,eplőit, azilk soj<szol r_,sil,

dálatra rr-róltó icllcrni,olrilsait, Ezéri volt 1lópszcl,íí, czrit,I szci:cLiéir, s czóri
hunyi.ak s:lcnrcl hiárrvcsságl:ri, :uiv;;ig;r íöiótt.

Enni1 ;r r,észnól iegalkirlrnasabb szótejteni irótálsaiho:l való viszonyáró1. E,:l,

konzcrvatírl feifogl-Lsár-ia}i és nrirrdcnért leikcsülő alkatának megfclclően a]a,
]iult. Sok fiaíal, 1sezc]ő íról,a] ba"r;jlti..ozott óssze, scgitctt nekiir lcözló-si gond,
jaikban. lrciyct biztc,sítoti: irásailrrr;lr a j<ú]önbözó 1apoktrirn ós cs;r]r krisőbll
foldrrlt velük szenbe, amikoi, kid,clült, hogv a p:irtfogc'Lt fia,taiolt trrodcl,nkr-
rlől<, rrrás a vólernérryulr a tnrigyarságr,ó1, a i;irsadainri ki:rCi:se]qrő1, nlint nclri,
ii]e tve ai kotrzcrva-Lirr tirlrernirk. Acl.,1 Enfuét péidá,.ll, nlirlt fi;rtli, kr:zriő írjság-
írói, költőL szt]ícttc, pártfogolta ós debrcccr:-i szct,kes::tősi:91c írlcjón ne1ll egv
vcrsét közöL'ie is. Viszotrt rnólrrsógeserr elidcacrrcrJ,ctl tóte, kozmopoiitának, a
1nagyaf ér,tékck leru.rnbolójiirrrak, kiárrlsitójirnak t.lrtotta, mihclyst 1ljbontalto-
zott, Áriyr:ó1 való vélcmónyót - Ádv En<lre kijrij1 címrrrel, mcgjeleirt a M.r"lJval
sirirtó öreg 1ríli,iáktól a- nagy pusztlliig cimii kótetében - mcg is írll. líasr;t'ló
volt a viszonyzl. Itóricz Zsiqntt..nrllicz is, akivel ráailásr-rl sokan ősszetóvcsz-
tctték. Jellemzó. lrogv mindkel,te1l tiltakozta]< az ;rzcrrosítás, az óss",zetérresztés,
söi az egviitternlegetés clien is. T,í,óricz Fál iróba.ráta,i a kolrzclvativ írók kij-
róből ker,üliek 1<i, iiietőleg az olyanok közül, akik különöscbben íleú fo9]a1,
kozta.k ír,isaikban a mag3ra-rslrg sor-qkér<]éscivei, a társaclalr'l.li bajokiral. Mély
ra-gaszko<1-ás kötöttc Rálzosi Vikllrhoz, trecsü1l.e. sokra tartotta i"őtllötkénv
istuánt, szci"ctte Sza.bolcska Miltál,,;t., Pósa L,ajcst, \,rfuadi Antalt, a debreccrri
Oíáh Cábort, Szúlray Gvu"Lát srh. !,lió,,ícz Fái a rlagyar ]rorlaloin legélescbbcn
clr,áló ltót táborra szakadá,sa ídején a. maraclí; a l,alóságos, a tettckct -,,irró,

el.őltész,itö és kiváltó irodalom r:ler.err 1úktetésérr kii,íilesii tábcrban n:,l.,-r,adi.

Nag5rorr beszédes id,cvon:rt1<czó;rn ig id"ézni. Ád.ir:ól ilva inotlc],ja, ilr:c;1/ .,elrkor,
tájt a "vára"Jiak- magu},at c tá,jorl Nvuf,íat fcr-rsőtl'r,sógcs különitménvénc]r tai-,
tották, s irószségescn csíifc,lkodtak ;r szcriniők !\z.siához,, számitandó, szalon-
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niis civi§, debreceni ,Porkopolisz" rovásárá. , . Á debreceniek és Debrecen
t,llcrti csufolódást Ady lezeLte. Egyszet sikerülten, máskor kevésbé sikerúl-
ltlrt. Mindig az elei:letjét keresgetve... Mi, debreceniek sem maradtunk adós
rr nyugati zavatos átban úszká|ó váradiaknak. Ády engem megtett "hon-
honásznak" . . . én sem a hajszolói, sem a tömjénezőí kőzé nem szegődtem
tlzcntúl sem, - hiszen egyik sem tulajdonsága a magyat léleknek . , . Á távol-
llól néztem a hullócsillagnak káprázatos pályafutását. A sorsában ám a ma-
l,yélr sorsot megláttam és még tévelygéseiben is szerettem, fájlaltam Ádyt . . .

Áz óletben egyszet, egyetlen egyszel találkoztam vele! Én akkor is csak a
"régi, voltam, minthogy máíglan a ,tégi, vagyok; noha a sujtás azóta lefeslett
l(opott, nyütt testi -gúnyámról- , . . Megintcsak az őteg uDebreczen. lapot szer-
kcsztettem átmenöleg, ú9y 1910 körúl, s még mindig következeiesen tagadója,
tlllcntmondója voltam annak, amit nekúnk, magyaroknak, "Nyugat" kifejez és
vórt, lelket f.eftőző franciabetegségeivel száLlit .. . Mégis 1apom ritján és sze-
lnólyes ósszeköttetéseim megmozgatásával,,- a lappangó és nyilt ellenszenve-
kct leküzdve - közremüködtem, lehetővé tettem, hogy az ös-civis városban
lrz akkori, ott inkább ellenszenves, részbeíL kifigurázott Nyugatos-gárda, Ady
l]ndre, Móricz Zsígmond és társaik szép előadás keretében §zerepelhessenek.
Zilahy Gyula szintársulatának ,diszelőadása" után az este további részét együtt
töltöttük, Ady az asztal, másík végén ű7t . . ,"

Alakjára és munkásságára két okból emlékezúnk születésének 100. évfordu-
lóján. Az egyik az, hogy történet- és társadalomszemlélete naivsága, írói-
művészi kvali.tásainak szerénysége ellenére a mindennapi élet apró részletei-
nck megfigyelésében és leirásában gazdag anyagot hagyott hátra népünk, kö-
zclebbröl az a|íőldi magyar nép, a hajdúk életének jobb megismeréséhez.
Munkáit korunk etsösorban, sőt kizárólagosan, mint néprajzi és történeti for-
rá§okat becsüli és tartja számon. M,int ilyenek, rendkivúl nagy figyelmet ér-
dcmelnek, és valóban értékesen, ritkán látott bősé99e1 gazdagitják ismeretein-
ket népünk letünt hétkőznapjait iiletöen. Másik szempont, ami bennúnket
tiszteletre és hálára kötelez iránta, az a nyelvi gazdagsága, Á sok népi his-
tóría, bely, esemény, a folklór világába veszö történet megfelelö nyelvet igé,
nyel. Móricz írói nyelve igen széles skálájú, a döcögö, szátaz, hivatalos nyelv.
től kezdve a játszí könnyedséggel kííejező lírai hajlékonyságig sok mindent
magába foglal; mindenekelött hihetetlen gazdag szókin.cset, azíán egyéni, ér-
dekes kifejezéskészséget, sokrétü jelentésvilágot. §okszor archaikusnak hat,
pedig nem az, harreín mínt az eddig elmondottakból is következik, Móricz
múltba nézö egyéniségéból fakadó stilusforma. Ezeket a történetileg, népraj-
zilag, nyelvileg értékelhető mozzanatokat összefoglalva elöttúnk állhat az a
Mőricz Pál, akit kortársai ,,igazi magyar tipusú,álak"-nak tartottak, olyan-
nak, ,,rnintha egy régí sirból, vagy ódon képből pattant volna ki".

Szúkebb páíríája, közelebbről Hajdúnánás városa tisztelettel gondol rá
születése százéyes évfordulóján és magáénak vallja. Nemcsak szóban, hanem
abban a tényben is, hog5r már-már feledésbe ment alakja, ma már nem olva-
sott irásai tovább élnek a ma néphagyományában. É,rdekes feladat volna
utánanyomozni sok-sok ma is élő hajdúsági néphagyománynak abból a szem-
pontból, hogy milyen forrásból eredtek vagy táplálkoztak. Igen sokukrol ki.
derúlne, hogy Móricz Pál irói tevékenysége a forrásuk, vagy a megelevenitő,
új életre keltő gazdagitó erö. É,rdemes, és már csak módszertanilag is érde-
kes feladat lenne annak a filológiai munkának a forditottját elvégezni, ame-
lyet a már emlitett Molnát Józset elvégzett Móricz Pál egyik noveltájával
kapcsolatban. Molnát Józseí egy noveilában, tehát egy szépirodalmi atkotás-
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ban, történeti-néprajzi adatokat keresett és talált.10 Ennek a müveletnek a
forditottja azt ígazoIná, hogy a lIajdúság sok-sok mai hagyományában, anek-
dotájában Mórícz Pál egy-egy írása, története é1 tovább.

, .Kötetünket, melyben huszonkét jellegzetesnek ítélt, és Mőricz Pál írói érté-
két véleményünk szerint leginkább megmutató njzát, elbeszélését válogattuk
össze, fogadja az olvasó §zeretett€l. Elolvasásukkál rójuk le kegyeletes meg-
emlékezésünket Móricz Pál, a Hajdúság irója elóti!

DÁNKó IMBE

10. Molnár Józseí: Történeti néprajzi adatok
Ethnographia, 1946. 89-90.'
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A bogly a-kemencze mellett

lIa néhanap hazatekinthetek az én fehérremeszelt házsoros hajdu-
községembe, hol születtem, hol atyámíiai élnek, melynek föld-
,iúben magam is utoljára pihenni vágyok, - ilyenkor mintha min-
tlig csak virágos mezőn járnék, Virágok helyett kedves arczok
nlosolyognak felém.

Már is emlegetnek , Yárván vát az én öreg nagyaty ám, mert rég
tlcm voltam otthon és mert kedves nagyatyus nem kiván sem ara-
llyat, sem ezüstöt - valaba ugyis böven jutott neki abból is, ha-
ttcm mostan az én kedves hajdu öregatyámnak csak az a hő ki-
vánsága, ha legalább harmadnaponként láthatna engemet.

Már megyek, mihamar hazamegyek kedves nagyatyám; talán
rrró9 csöpög a vörösürmös ágyasról is a potrohos kancsóba?"'** * -}

Ifjabb Szücs István uyam, az ístván bácsí, kőzel szomszéd nagy-
utyám házához. Ózvegy. sorsu öreg hajduember, a ki nádfedeles,
mestergerendás, fehércemeszelt takaros kis öreg hajduházában
boldog önelégedetten és nyugalomban é!í napjait,

Hajdanta ilyen önelégedett, nyugalomba vonult öreg magyarok
súrübben kerúltek a Hajőuságon, a mikor mé9 a koldulólr nevét is
rrchány ujján ősszeszámolhalta, a ki kiváncsiskodott irán ok; ilye-
nck voltak példáull a kutyabórdudás Furu Bálint, a szöfransznyás
sánta koldus, a Baglyok, a csórgős g(gáju Molnár Julcsa, a ki kú-
lönben egy rosszul sikenilt férfi volt. . . Ma már a koldusok sza-
porábban fordulnak elő a puczczos házak árnyékában, de ritkul-
nak, fogynak az olyan elégedett, nyugalmas lelkü, piherrőre téÚ.,
liszta íebérviseletü öreg hajduk, a minő Szúcs IsWán bátyánk, a
ki kenyere javát rnegevén, karja ízmait a munkában vékonyra
ltoptatván, most az elnr,élkedéseknek, a mult idők emlékeinek étr.

Bibliás könyvet, zsol,táros könyvet olvasgat és különös nagy öröm-
rnel a régi hajdu atyáinkra vonatkozó irásokat, söt olvasgat az uj-
ságból is mai világi hireket ,,a nemzetes urnak", az én kedves
öreg nagyatyámnak,

Útirrttrá cőak most is ott ülnék a fehérre meszelt kis szobájá-
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A hajdúnánási teíormátus templom. 1860



l,un. , . Szücs Iswán batyank peőlg beszédbe kezd. Az apjbőI
llcszél; mert az ó kelme apja, őteg szücs István utam, ösmerte
volt nagy Napóleon császár|; sőt volt idó, midőn a hajdu huszáy
lorsa e nagy császár hadisorsához volt kapcsolva, a boyzalmas
tttuszkaországí hadjátatkor,. . ,

Mert wúrtenbergkirályi huszár volt öreg Szücs István, a ma is
í,lő Szücs Istvánnak atyja.. . De már régen megtért ez az egész vi-
lt':zlő würtenbergkirályi nyalka huszárezred a másvilági kvártélyok-
[rir, Pedig öreg Szúcs István, az igazán vasöklü hajőu, még káplárja
ir; volt ezen vitéz magyffi huszároknak és midőn már mint vetetán
katonát érdempénzzel és obsittal bocsájtottáR haza és növekedett
;r családja is, - bár Szücs István Bendelyes gyerrnek volt mé9 ak-
lror, de téli estéken, midőn a szomszédság egybegyült, sok-solr
t,ttrlékezetes et jegyezeLt elméjébe édes atyja, wúrtenbergkirályi hu-
r;zárkáp!ár Szücs IsWán kalanÁjaiból és azokat máíglan sem fe-
lcdte Ó1. A harczias kedvú hajduk között kedves beszélgetések
voltak azok az esetek a csodálatos fényességü és vitézségü'nagy
Napóleoncsászátró7, 

***
Nagy Napó leon császár már Bécs városának tornyára is ki-

Lúzte a győiedelmes zászlót és futott előle Ferencz császár. Éut-
viin-futotf a császár és az udvari népe, melynek utolját már talán
csapkodta, kapkodta volna is a íranczia saséros, ha hogy nem
oltalmazta volna őket a magyathuszár. Csak is igy menekülhetett
lc szép ErdéIyországba Ferencz császár; de meg teménytelen va-
sas ládát ís czepelL magával, Abba volt az ország kipcge csomóra
lttkva; de mé9 Erdélyországbó1 is tovább akart szaladni Fercncz
császár.

Amire a szaladó császár elébe állott az erdélyi gubernátor és
szóltl

- Ne tovább uram|.
pizit hagyd itt!

Igy állott meg nagy

Magad ugyan szaladhatsz, de az ország

íutás áb an E er encz cs ász ár.

'rrí*
Mé9 le sem igen törölte magáróI az izzadságot Ferencz császár,

máris nyomába érkezeLt nagy Napólean császárnak a leggyorsabb
íutárja, a ki aranypatkós könnyü lovon vágtatott a íranczía csá-
szát űzenetével.

Ugyanis az tőttént Bécsben, hogy midőn nagy Napóleon a Fe-
,*cncz császár bécsi kastélyát elfoglalta és végig sétált a sok száz
szobában, az egyik nagyon virágos, nagyon aranyos szobában egy
gyönyörüséges fiatal fehércseléd képét látta meg a falon.

Áhogy meglátta ezt a képet, a trancziák császátaz lángba bo-



,"*t,u?..?:"1a. }íangosan dobolt a szive és egyszeriben tudakolta aiorÉlKajtol, l(lcsoda ez a győnyöni nöcseléd?. . . Midön pedig meg-tudta, Logy ,,"- mást ábiázől a kép.,mini u "i|airű íid;""i;:
7át, a Eerencz császár legkedveseb-bik Lányát, 

"tilttiri 
ior, .irt"tt"fullajtátját és uüána szalajtotta Fetencz csaázar"aÉ áió" .i"""átt"r,

i^"3 T?g{, sem országát ?9T _pu:rtitja többé. sőt hú t"igye"ia"r;lesz, ha Ferencz csásiát lr'ári; Loizát i;;rá áál"-?"i.rtötii, a.
!xg^ 

r_yd:y.y!,3P,..:?, magyar katonát i" É"a"i'" r.it-á""Ía r.i-
vá7aszt a többi kőzil.

Igy lett ezután M?4^ !1jza_a nagy Napóleon császár felesége.Király volt ebben a lakodalómban meg a ÉiszolgáIá 
"aiáry 

r-.

,__I:úőn pedig 
"nagyN"pOt"ori 

**"* még az atanylábunyoszo-
Iy.ában, a,szép fiatal menyecske oldalán seÁ nyugodiratott, Éuo"*ujabb hadba bocsátkozoti a muszkák császárjívá, ű^'Á^radtakel innét a würtenberykfuátyi huszárok sem.

Eleinte csak mint nyulai az agát, ugy hajtották magok elött amuszkát; de nagy Napóleon csásLár adáig bánd arott iioáiia va-
19?_1ball mig Ágyuj.tották a, pa]otát. . . Téli tagy, hózivatar ésólálkodó kozákság támadt a kimenilt, a hátráő,--ái'"írrZláÁ^purr-
tuló íranczia seregíe.

Midőn_pedig a graniczon tul értek, princz Károly íővezér, a kia nagy Napóleon császár áltat kivátrarátott ao "r"r"^rgyű és soezer osztrálkot vezette volt sógora, a franczia császar"áeiásébe&a katonaság g a7,,kanczatoltésrő'; tát"t" -" -p'i.r.ai 
áJ'u 

"r.""?torv'
és utána löveüett a írancziáknetk, mondván:

- Eddig voltrrnk jóbarátok, most már nem.
Még Lájpczig!áI elsánczolta magát nagy Napól eon császár. Há-

rom_ napig vivták itt a csatát. Jelenleg volt wrirt"rruergkirii}i hu-szárkáplfu Szúcs István is.
,.Ponyatovszky volt a nagy Napóleon császát kedves lovasgene-

rálisa. 
, 
Ponyatovszkyra biita őusy Napóleon 

"saűai- seógét,
mondván:

. - Pgnya.toy?kv _jóbarátom védelmezd Lájpczigot, a mig segil-
séget hozok Pátizsból . . .

, De Ponyatovszky generális a tengersok ellenség ellen nem vé-
delmezt-e meg Lájpr,]igot, sőt midön legeslegutoljára menekült,
lovastól egyútt az Elbába futtadt.
. .l{ugy Napóleon császárt pedig Elba szigetére száműzték, ara,,y-
békós, czifua rabságba. 

* * {.

" 
_ 
Würtenbe rykir ályi huszárok regimentj ét G alicziáÍ,a, a lengyel-

töldre, parancsolták pihenő kvártélyba. Falvakba osztották ,rét u,
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(,zl,cdet. Á szabók a naőrágot, dolmányt Í.oltozták. Á suszterek a
csizmák alá raktak emberséges talpot. patkoló kovácsnak, szij-
llviirtó mesternek és a puslramüvesnek mindnyájának akadt doi-
llil. h,ogy rendbehozzák a lerongyolt, hosszu haiciok alatt lekopott
t,zrcdet; a kőztendi lluszát sem lógatta padkáról a lábát, kedves
lovát kefélgette, hizla7gatra a pataszttó7 lopott szénán, abrakon.

Mignem egy éjszaka mi történt? . . . Huszárkáplár Szűcs István
n szlanyinai generális mellé volt parancsolva ekkor, mint ordo-
nitncz a7tiszt. Nyugodalmasan töltötték a napot, az éjszaka egy
lilszét is; naert a tyukokkal feitüdtek le, elsőnek az őreg genera-
lis. ..

Azonban takarodó után lovas katona vágtatott az udvarba. Nem
lwszár volt, de valami tarajos német és a pricsrőt nosza felránci-
1;i'rlták káplár Szücs Istvánt; mert súrgós levelet hozott a német,

Felcsatolta hát kaúját, csákóját Szücs István. Hátomszor ko-
1logtatott a generális ajtaján, mignem benyitotta az ajtól. Á vén
,1cnerális ekkor tápászkodott a puha pfunÉl< kőzil. Káplár Szűcs
lstván összeütötte a sarkantyút. Szalutált. Az ágy mellett pislá-
ltolt egy mécses . . . Jelen!ését megtévén, a nagy pecsétes levelet
kczéhez adta a vakatődző álmos vén generálisnak, Á hogy a le-
vólre tekintett a generális, mindjárt változott a szine; midön pedig
í'clbontotta és végigbetűzte a sorokat, mind,játt kiugrott a selyem
1laplan alól és igy kiáltott fel:

- Uczczu kutya, nesze kutya! . . . Fiam Szűcs, kolompolj a hu-
szároknak!..,

Káplát Szücs István a kapu előtt a fakalapáccs al azonnal meg-
ütötte a deszkát. . . Midőn pedig összegyúltek a huszárok, men-
tcn nyergelni kellett és mé9 azon éjszaka indultalt nagy Német-
ország felé. Olyan megállás nélkül mendegéltek, hogy egy hétben
csak egyszer volt,,rostok" nap.

Utközben tudták meg, azért ez a nagy sietség, mert nagy Na-
póleon császár m,egszökött Elba szigetéról és most előlról kezdik a
háborut. . .

Ekkor következett aztán az a világhtes waterloói viadal. . .
***

A íehét boglya-kemencze ma is ottan terpeszkedik a mester-
gerendás, alacsony hajdu házban. . . Ánnak a padkáján szivesen
ülnek a hajduk hosszu téli este és sutban a gyereksereg helye.. .

Méltóságos, komoly a beszélgetés. §avarog a pipák füstje és vil-
lognak a tekintetek, mintha p§.\^lnag&t wúrténbergkiialyi hu-
szárkáplát Szücs István upá[,fiÖ!'átnánku,npgy Napóleon császár
sasérosai felé. . . /-;,i' -d

j .. 
\8o91,*'- 
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,r&sis lesz..."

Tavasztől késő őszig nem szúník a hajáuember a földmüvelési
hangy amunkában. Kedv ező esztendőben 

"iaaÁui, "íeó"á"iTJ" "ru,7ekszi dolgát. Buzával, gabonával tele a szuszrk és a liombár. Csö-ves kukorjcza, csőrőg a padiáson. A pinczébe" i.-rá"á"vo"Jit -á,az.ujszűrésú bor. A sza7onnára hizou disznók is iőiziáL- Áiiszo!-nak a vályuból; bent az istállóban étvágygyal t eiaaiŰ""r']liutou-
sarju me7lett a kedvencz tehén as az őszíőndei ióáúi- űrtaroy-lovak is kezdik a hust szedni, a mezei -;k;t ááiáar:'i{^r, 

"egez.tével píhenhetnek eleget a késó őszi éjszaká", ;"ü;i;*rrorr"-
kednek lomha szárnyai, midon borongós iaiáiőí' t"lr,űiiii^- a" 

^méla, holdvllág ezústporos utját . . .

^ _! hajdu nép i! ekkor kezdi a szomszédolást. Ejíélig tanyázgat,Midőn már ltadlud,ak- gágognak a sötét égbolt i"íií ,""ó"t"g"lközül és az éjszakának nyúfik, hosszabbodí. t 
"-arv" r-rrűivu u

nap" rov-ásáta, me7y betegen, bágyadtan tekint vissia u, 
"Áii 

t 
"-gyek felől a taro7t, elhagyott máiőre, hol hüvös 

"ro 
.rápilJ:u ukint felejtet! rohatag vöröstök bibircsós oldalát.

P:lt,u városban, ]e]e1 h_a1 a Bódor-Nyakas Sándoftk országut-
széli"h.áza. Ápró abiakáb_ól barátsqvosa, pislákol u -e"rrrilZg. . .az alattomos éjszalrába. Onnét gyaúan hűIatszik czitoraizó-'is . " .yidámkedvü őreg özvegy sódoi,Nyakas sándorné szüleiáii ósi}raKata néne. Legényíiai vezetik a gazdaságot, mely bőven tlrem
mindent, a mi a hajduházhoz szűkseges. Aá ablakal"a,tti liiskertben,
a nádf.élszeres kasokban még ákáczifuágrnézet is fontszámra h,ar-
danak a tikkasztó nyári időben azak a 

"bolondos 
mérgű á, -egi,oly igen-igen hasznős, kedves mehikeÉ ... Á;érr;;;il* 

""t ittrrr;egemliteni, mert nagyatyáínk, nagyanyáink egyszerű idejében
arró1 is nevezetes volt öreg Bóclor-Nyakás Sándoiáé született Csi-
ha 

"Kata, 
hogy felette kedvelte a miieg mézes bort, de olykor-

!|v}or a mézes pálinkát is, melyet a sáiat,,ki.sústjén'' íőzőtt. . .
Ákkor mé9 minden jómódu hajdu háznái volt ,,kisüst". Vitriollal
pancsoit spirituszszal nem mérgezték a népet.

Ha tehát a felhős hasszu őszi éjszakák kezdetéve7 a szomszéd-
ságból begyúliek öregebb-fiatalabb népek az orczágútszéli Bódor-
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"r.§""

ro

Nánási ház (M. L., 1958)



Nyak_as h3zPa tanyázgatni, a mécsvil ágbeti olajat, kanóczot nem
sajnalta Csiha Kata néni. Jó maga az áita melÍe, a széles boglya
kemenczéhez tapasztott magas iuczíkbá kapaszkodott fel, onnét
nézte miként dutákoznak íiaí a legény barátókkal, oqnét hallgatta
a.szomszéd._asszonyoknak, embereknek beszélgetését a világűtjá-
ró1. Legink áÍ,b a szalmátf.onő asszonyok nyelie pergett (a'széies
világon pa:já} ahg találni.. a rráná.si _iajdumenyu"uteÉ pergO nyel-vének; a íérí,iak-pedig hüv,el_ykujjal nyomkoáv^ á piőÁá a ser-
:i:gőj:i égő dohánycsörmeléket, a báiánybör sipka'aíoiúoíogut-
tak., Csak olykor vetettek oda egy-egy csintalan- szót, a mire tá-madt is azután a jóvéni asszonyoi íészéről köhögé;;'k;hó; ;;hejnye, ajnye,..

A ki azonban a pisl,améci, szegény vltágánát, a süldödohány
rl:héz ínxjén, át a ku9lí\ig elért tekinieteveí, me§u9yJr"tt;.-i;öi
Kata néni sürün nyulk ál a magas kemenczeto roűrí," iot- űás ese-
tekben a czirmos macska melegitgette hotpaszát, é,s duruzsolta az
elégedett macskák nótáját; de mikor xatá nenó u- ii"iűai t"t"-pedett, siccz volt a torokró! a czirmos macskának, mási melegi-
tett ott Kata néni.. ._Potrohos.csuporban 'állott ott az akáczviÁg
yé.les bor. _Az öreg Kata azután nyulkált oda oly sűrűn; áert a
9siha faj olyan okos,faj ,Hajdunánáson: a bort leginkaúú'áe n"-
7yezi a ,viznek, melybe (szeiintok) beletördőzik , uét 

" 
i ó" 

'rr"-
megszólás ez az fuás, egyszerien magyatázat, hogy Kata néne
miért kedvelte oly felette a bort és hűy ezen éjsíákai tanyázás
közben is miért ragadozott a szeme. Lím micsoáa csodás Éaásu
szet ez a méz. kata néni a torkát locsolgatta mézes bortal, mégis
a pillái ragadoztak, éppen mintha mézzá kenódtók-vol;;-Á;g .

Már a fiatalok is észrevették, hogy Kata néni miként szunői-
kál, m_iként bólintgat a kuczikból, hat szőlt is neki a nagyobbik
fia, a Sándor:

- Feküdjik le idesanyám! Mit gyötri magát.,.
, De nery olyan bölcsőben ringatták Bódor-Nyakas Sándorné szű-
letett Csiha Katát, hogy mindj fut llyen könnyen megadja magát
a fiatalok elött, kik bizonyosan a iorokon melegedó ciuport- is
úgyre vették, azéyt kunczogtak, - Kata néne tehátá borong'os idö-
re akarha kenni pilláinak bágyadását:

- Esis lesz fiam. Azir' bőlogatok. . .

_A tanyázók tovább folytatták a mulatságot és mivel nem ü9ye1=
tek Bódor-Nyakas Sándorné sziletett Csihá Katáta, egyszerreiiak
nagy dübbenósre riadtak fel.

Kata néne _"llis,bólogatoü addig bólogatott a kuczikból, mig-
nem a sárgafölddel mázolt szobaföldre rántoHa a feje. Nagy dÚ-
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bögéssel hoppant a fötrdre; de nem törte csontját, sőt még maga
is nevetett, mikor sándor fia emlitette:

- Lám, jól rnondta ides anyám, hogy esís lesz . . .

Azóta a nánási hajduk között fsntmaradt ez az eset otszágat,
széli Bódor"Nyakas Sándorné Csiha Katáról; söt mindjfut idézi is
u, őteg Szüci István szomszid, hahogy CSohányné szomszidasz,
gony a kuczikban bólogaWa szundikál. :

HŐj l mert a kuczikuik még csak megvolna, de a mézes 6oros
csupor nem igen melegszik többé a keméncze torkon. Mert szegé-
nyedik, íakul a hajduság.
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Eiszaka a réten

- ígazi pompabunda vóII az..- Márhogy a vén Álföldi molnár bundája?
- Az, uTam, az.

",._- Pe talán mégsem volt olyan bunda, mint a piaci Nagy Sándor
főhadnagy út bundája?

- Yőlt az.
- Pedig azt Takaú Pál mester remekelte.
- Takaró? . .. }ím. Nem gyalázom a Pá| baútom tudományát

sem, hanem azéft magam is vagyok valaki a nánási magyat szú-
csők között

- Az ís mind huncut, aki becsméreli Kola utamat.
.Elégülten i|l9sett a tapasztalt, vén szücsmester, közönséges ne-

vén jánybeszédü Kola szücs.
- Node becsült is Álfőldí a bundáétt, Holtáig vámolatlanul

őrölte a háznipemnek szüksiges kenyérnek valót. íubákszini volta bundabőre, Rőzsát, tulipántot, leveles ágakat haragoszölil se-
|v_embő] penderitettem az olda7áta. Hát még az a nyakÉáWa vetett,
fekete _kacagány? Ragyogott, mint a bársóny, Selyemnél Lágyab-
ban suhogott ez a bunda. Fütött kemencével ietekÖdett uz eiuu.n,
lompos kövér szöre. Darőczi IsWán, nemzetes úr mondotta is Á1-
földinek:

- Hallja kend, Sámuel, gyanus nékem ez a bunda.
- Hogy értsem ezt, nemzetes uram?
- Idegeny szagot érzek rajta.,._ Mi-it? !

-_Mefi, tudja kend, Sámuel, csupádon iopott jőszág búriből
váiik ilyen bunda.

- Azt a hét szilvatáját a nemzetes úrnak!
Álföldi Sámuel détdunal vágta be az ajtót,
Daróczi nemzetes csititólag szólott utána.
- Nono, öregem.

- Nemzetes uram is,hamarébb látja a hátát, Tílrnt engemet en-
nél az úrih,áznál. Álföldi Sámuel a zsa7ugáteres ablakon át kiáltott

,.)



5e. Hanem azért másnap, hattnadnap ismét térült, fordult vén
_llföldi molnár; mert páiinkácska, borocska, pecsenyécske, dohá-

"yocska mindig került-az ilyen nemesi házgáL. JVl"q g puskázásnál,
agarászatnál sJm mellőzték az öreget. Már pedig akkor fiatalodott
,Z u *ur"o, hajdu, rnidön az árkoktóL nem borozdált pusztán ked-
T ére iturjanthatta az agárnakz

- Hajrá, hajtál. 
* :3 *

következtek a hajdusági hófehér teiek is. kecsesen siklott a

szánkó, Pára tagyoLt a priszögós 1ovak arrlikára, Csengett a csen_

*. Á" oblos kásderékban juúászbundába keverkőzve kusnyogtak

= bőrkucsm ás vadászok.
- Hajhó l Zaztól, hótól lepett nádligetek ! . . 

"

e ,áiáeó jégborííott tavaiÉan halak-nyttz.sög.tek. Vadállatok 1áb_

=r,;;; p;fty"íl" u hómezőt. Bűzős tarkastészek sem volt ritkaság.
i;ltat Á Őyeplőfeszitésre torpogtak _a lovak, Dördúlt a nyarga,
,srá üttott ó.rrku. B.rkf"n ez"tt áz otdashátll rélínyú1,. Mire a ma_

gános rétitanyához értek, vaddaI raktéű< tele a kasfart,
=-i.T;pl"r";iáioo rusvuáztö zord _szél támadt, odabent volt a

b.iáö;6 
-; " -ú 

;;iv ;Éil;" 
"é 

tá áel e 9 iteti tatv ah ázb an, am el 5ln ek

§rr"aó 
-^bluíián jp"á?" -ái6"tí 

be a íeszkető csillaofénv.
Sr-"áo"iitO fehéren iÍ"áór.ttitt a hólepte rétség , _, 

, A.vadászok
.ip"],iri Á"llett hánytorgaiták ? _nlp eseményeit, A. ny"ulvacsorára

';í.tt ; 
- 

;;;nvr.a, rr'":á.iu"r. Álfőldi molnár is nekividult. Vorh c_

;;il Xopár, fejet'.supaáon akkor lappasztotta beljebb Kola
,;"áár 

"e'Á"k"lt 
'hir* Ű;;J iiaau, -iaaii rovásáta ttéíá7koztak,

f s bár izzadozott u űkői,u, *é9 ."- vetette 1e a bundát, noha a
-, zdászutak bizgafták az őteget,

- Pajtás ulaTn, ráfültik a bunda,

- ilil sopánkodjanak az urak! Á jó birka hévnyáron_is el-

l_;"-"-'ü""aajáli úá;'i; i, ."7"u, 9" .rrák. Alfotdi Sámuel jó1 is_

=erte ezeket uz uru-Éát.-í"r"r.rerkor ,"* vetette ki nyaká6ó1 a

:""áát, 
-p.aig u ,,rtúá fektewék, ízzasztó meleg sarok volt ez

.iá-r.et-r"Ít, bogbrakemence között, Máskor a tanyás gy€íme-

k;; ;";rp.;á"ívb.""j"ái{§ átt u hupp,rcárét, mig 1qostan az ővatos

,qJiöldt-'";t;;ártor, u""áástól vacÉoit a sutba, H{ába szútyongat_

:!* az atak,:- 
- roáát Tegye Ie már kend azl a bundát,

- Már miért tenném 1,e?

- iHisz megsúl kend, mint tök a kem,encében,
_ űÁ; ped,íg v"restdk nem való sütőtöknek, mádi Kovács_ Ger_

gely ur bÜorrylsan az Alíőldi Sámue1 vörhenyeges kopasz fejére

ártette ezt.



Hunyorgott Álíöldi. IVlozgott a szemőidőke. Szinie hánykódott
tarkóián a kucsma.

- Flehe |. Az én eszemen nerrr járnak túl az irrak,
- Ugyarri tv[it kárál kend? - mordult rá Csiszát lrr:re uram.* j]erszel Teg3iep 1e a brrn,dái? Vár]ratják.
- Fene bántja a kerrd bundáját.
-- íudom . . " Azért az én bunőámat mégse nyirjált tneg az urak,

Hiában mesterkednek, nem lesz itt bundaavatás,
összenevettek a vadászurak.
- Jó'jszakát. örca.

, . Jó'iszakát, kigyeimeieknek is. Álföld.i molrrár derüsen nyúi-
tózkodott végig a sutban. Az ab},akqn jégvirágok bomlaJoztait.
A ládastran recsegett a_jég. Ropogott a nÓ. ar;ial moinár az eny-
helycn nriharnar álomba szenderült. Hosszatl iartott az áú,
Ne.m hiáL,_an lidér,cjária hirii a rétség, nelréz áimck körn],,ókeztél.;
Álf-ildit. Vcrejtek omio[I- a tccLi,t,ó]. Kabultalr n3,iiz.;böit. Egcit a
teste- B.ugdosta a talat. Álrnáb,iri is birndÉijáór.]: vivóclott aTrotar"
_,9!, az_éjsz,a.ka! Kint a réten hosszítk, hósszúk a téli éjszakák.
!íúh l A bundára űlt a réti boszorkáirv. Fölkarrtározte a bunrlát.
Libegett a bunda két,szárn3la és ugy repültek u tot á5i i<oluu"-
hegi, felá. Álíöldi mclná' bái.,án rnér:eszÉedett utánok. A terem-
buráját, na, nézdi ízárn.la nőtL a bundá-nak. Srrlrogcit-buhogott tt
bunda. Szikiatrlskón bairkr:cskelátrú gonosz 1élek klrporgott."Nád-
sipon zcngette a bür,ös r\őtát. Az őrdögkölykők duzlnaót pcfával
íLrjták a vayáz-stűzei. _Es az a burtcla, a bunda veszekedetien uq-
rándozoit a tilz ltörü1. Holró ! A:iincljárt ir tűzbe ugt:l's az a bun-
da? . . . Álíö]di Sánruel győtrődötteri nyöszőrgött, mignem aggo-
dalnras érzésélól kettészakadi a kába áicrrr íoJós fáty;la. Riaóian
iápászkodott fö1. Úliéból ba,mbárr pisiogctt.
, - Terer,,rtő Átyárnl. F,tsz csak átrom rrclt. Ördög senr sipolt. Br_tn-
cl.ája sern iárrcalt. Szarvasfejii kigyók sem okádták a tüiei, Tapo-
gatódzás közben csupán kérges tenyerét siitötte f,crróho.z. Eőlszisz-
szentett a molnár, neli szítrie szlkrázatt a kemence oldaia. Node,
csaklrogy a bundáir neirr ejtettek csúfot, megkőnnyebbú,lt Álföldi:
- Pálirrkás jóreggeit, urak.

- Jóreggelt kendnek is, öreg! - nrádi l{ovács Cergely úrék
vaskaszrolyban főzték a mézes, rnazsolás, citromos seprőpábnkát.
&{écs pislákg7t az- aszlalon.

- }íehe! Ugy-e bizony eimaradt a í::lurrdaar.atás?
- Jobb, ha kend is velűnk tart,
Álföldi gyantrtlanul keemeigeti ki a sutbó1. Azonban bundáját

mcst sern akasziotta 1e nyakából,
- §rrgemet valami cu.dar álmok környékeztek, ttlak.



- Á nyúltokánytól számazott az.

- Biti boszorkányokkal vivódtam,
- Az este sokat bicskahegyelt, öregem.

- Nyisz, nyusz! Álföldi nyomában különös nyiszorgás támadt.
Á vén molnár gyanakvólag kapkodta fejét. Talán csak nem a réti

?. . . Nem az volt bíz' az|. Csupán akkor hallatszott a
ryiszorgás, midőn egyet-kettöt lépett a molnár. Álföldi gyanakvó-
lag pislogott az utillra, de azok a mézes pálinka fóvését úgyel-
ryiszorgás, midőn

d.-. . Nfisz, nyusz| Vé9rö1 féltett bundáját simitotta meg a mo1-

rár. Bohó vén szivébe fájdalom nyilamlott. Mint szitakéteg: zőt,
g§r az egykori selymes bunda és megtorpant a molnátl - í|óil
cselekedtek a bundámmal, memzetes uramék?

- Mi-ink?... Semmit.
- Ákkor mitől perkelődött meg? Miért zörö9 ez a bunda?
- Azt kend tudhatja legjobban.É^
- ffiíU, hát|. Hisz kend bujt a sutba. Pedig előre mondtuk,

ra}l rámelegszík a bunda,
- ÍIml etrOtai agyában cammogvást támadtak a gon_dolatok,

- Persze, kend filiette a bundáját. Mink meg ú9y vélekedtúnk,
Logy kendnek, ilyen kemény idóben, nem válik ártalmára egy kis
rdeg kemence?. . .

- Mit?l
- Tehát a parázsontő rétltőzeggel hajnalig dugattattuk a ke-

rTrceL
t{ehezfejú Álföldi molnár szemérő| most szakadt fö1 a fátyol.

F-Évt verejtékezett a teste? Ézért rcpúlt abandája? Az atak mégis
[ilrártak az eszén. Túzzel tartották meg a bundaavatást. . . Áféle
Gsi§övtl, kapszlis fegyver volt az Álföldi molnár puskája, fél-
frrült€ú ragadta föl a sarokból,

- Ha már csúffá tettek, emlegessik meg az urak.
- Hohó! öregem.
ÁIföldinek beszélhetett volna az atanyszájú Pákozdy pap is. . .

- llatalmasat dördúlt a puska. Égett fojtás, lobbanó puskapor
Iápo6 fústjével lökődött tele az alacsony tanyaház. Az ur:ak két-
all,|t is fulelték Álföldit.

- Nono, öreg pajtás.
Ámult-bámult a vén molnár. Hát mé9 a darulövő puska sem

frgrja ezcket az urakat? . . . Holott késöbb tudta meg, az _trak még
.tsaka kiszedték puskája magvát.

- Öreg pajtás! Hisz mi csak tréfálkozfirnk. . .

- Csak tréfálkoztak? - vén Álföldi Sámuel szeríLe, könnybe-
lábadr - Nem érdemlettem én ezt a teúíát? - Olyan fájdalma-
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san mondta ezt az öreg, hogy már a szi'!..a1 vadászok is röstelked-
tek; hiában kérlelték Álföldit, a bús öreg nekivágott á- rro-rupi"
pusztaságnak. . . ***
_ Hitre f.ogadta _Álföldi molnár, hogy többé nem ismeri meg eze-
ket az urakat. Ámde néhány het ótrttan mégis t itét titi-Áíttitai,
mert ,,jánybeszidű" Kola szúccsel o1yan bundát vartaltak uroi 

^szilaj vadászok, nem volt ebhez hasonlitható ékes bunda áz Al-
földi molnár elsóbbi\ hir_es bundéja sem. TJúházaklioz, templom-
ba, temetésekre rnindig ebben a bundában járosgatott Álfölái sá-
muel._ Ugy lehet még a sirba is ebben a Éedvei bundájában te-
mették el, . . Mert tél volt, zotd té| volt, amikor meghált a vén
Álföldi.
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ik pál, ű kiráiq faldkóstalóia

:..,i Pál uram idejében több volt a puszta, kevesebb a tudós feiii

,.': :t szép Magyarországon,
;:kk Pá1 ul,am a *aái Éti emberek kőzé számitódott. Bádog

::lzckban tartogatta a tuclámányát, a sok ákom-bákornos map,

,-" Az is mondódott, hogy a magyaí pusztákat a kócsag fészkes

, rsokkal, a tölgyfa 
-"ráát"t 

ur"őtrr"7i_rejtett betyárcsárdákkal,
,.zá, a szalmafödelel ;;l;ÚryMiukui a toronyos kevély fő-

iastélyokkut, .rsl]"i-;ú azonkélpe_n a kanyargó fotyót e papi-

.,__i";;-óirá rár r"_,r,J,iáíai"i, n"il} hiába választotta ki Ferencz

.-v Bekk Pal uru*"i ;,;j;i márnökének, Vigkedvíi, ,tudós 
feiú

,.; ;;ü'd"r.r.-i;a]","""*, ili- "r""u"n 
zász1ós póznái,al, csör_

: . lánczaív at roX-rok- 
", 

itendakis kó_stol gatta.,. tup".,"Elt:1_ 
"::' ^?

..-;Ű;;, }oia"t. YadásztayísznyábőL éldeqélt, maid szrves pr-

----iket tartott u ,r"*"]',i,át, 
-b;Áilg"i 

haz{ban, a hol a hófehér

::sszaL teritett örÖ;;f.' iritáloűat kedvesen, nyájasan szo1-

, .ák ki a bodros, főkötós nagyesszonyok, és konyhatúz, mellett

.,..,rt,'i":r"rrJr bárü h;jia"1,"§, _,.Nfo hiában hoEy világlátott
,' .";'*;;;i;"ri 

"Áu"r, 
,'"ti eekk pál uram, a király indzsell3tje,

,, ,r;il#tőuei "áÁ"iils, mint például vitézlő urambátyámék

- .;;i;,iy i izap Ersuska lányasszőnyok a különöseÁ zengő szép

- ,- jvaí nyelven.
r;;;; Bé;, városából küldte ki a király Bekk pál urat_a_T?gyar

, 
_;:tr;, h;;;il&; felevel rajzo1gasia fel a magyarföld.képét

;r-i'iáÁr^, íősv ,Lá*;" tarthássa kitáIy uram, mely földek az
'r;; ÚtuiaonŰ", mely mezők a más magyaroké,
;.r*" páiőiiári--1"ari{ta, ur végezLő- is hüségesen _hivatalát,

_:.';;; 
"r"rru"t, 

ukko, legalább csöppent udvari indzsellér uraul_

,.:., Yitézlő nánási"órár, í,ririaly urii, a hajduságnak,ezen étde_

... főkó];a"vá, fiurr.".zát ajinőékoeott a földkóstoló urnak és

, :,rÁiii i.rív idövel még válamelyik kevésbé rátafií nemzetes
_,_=í*iiiiaÁli ua"vÁjái-1, "hy"ú 

va]a a forditott végü falusi

. :a7, szántó e, 
'"rá#-i"iá"i.r.őt. 

szőIővel, 1ovakka1, _ökrökke1,
, .ir,i*rág"krrur, 

'á"ri 
1rv_qiáru,i tudoit társaságban forgolódni

...; pa ,iés hivatala-is billentett a lányos házaknáI valamit.
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De történt, hogy Feren cz kilrály odafönt nagy Bécs .yá1o9nban

=J_oto Á"ginta"mat-á szirke fajakat mézni, a bororyált lakájok
b:.éb;; tub"ákolni, gondolt egyet, lenéz már egyszer.a szép ma-

=;;'Éld;.-§;["i Éáii"ti t.i _ agya:.népe,vig tulajdonságairói.

=_.=a"ri 
iárrát egyet a io t<taty, Ie:l':,éz kaztbók és kimulatja magát

:=ú9y igazándlbu7
_{. főistálló mesterével mindjárt be is fogatta nyo7cz f.ehér patr

=:.iáL az ünneplő batárba, melynek üvegből volt még a tala rs es

:=;ű;i;-í;rk á;; arzu. É bagázsiát meg a tóbbi, sok fogaton

;;];'r;r^oztatn u t irátv kocsija.űtlp, tVt9q,| parádé.s k::::,.1^1:

_-3i voit a királynak. Nyalkábbnál-nyalkább magyar huszafo,t(

_.."g"rr& ; k];;ü-il;;rli""r.ár,;t, nehoóy holmi szegény legényel<

=.óáé"rÁarlax uit a-koósiderék annyát, melyet útravalónak vitt

=:i;;űáiv, a" u t"ü["iu"sot seó feledték otthon ", Budáig

;;--öil;;ieÉ'"uluhog.v az utat Ferencz királyék; hanem_itt"már

;*a"rr."aOba esett ;'Í";;y;; iiraly,.Condo7tá, vezető nélkú1 ba-

':s lesz a rlagy 
^ugvá;-;itálclnek 

neki váqni, Ennek a gyönyörü

_:_Cnek az utja,,repá""r.-u nye.l1e ösmeretien volt Ferencz kitáIy
.--:tt; mert u *usyuiái'e;r"g"iáOr, óta idegenből kerestek.m39ok-

;'ffiÚ.liv"Ű"t tionös f"ajta 2.ép ez. . . A budavári trónterem

;;;il;;"r r"ÁeU á" Áatarott É őr encz k irály, T_f*9,"1 _?^ 
gy é-

;Í"kk"i kirakott tubákos pikszisből egy-egy. csipetnytt s^pparL-

;;;ü;;;á;;ii; r.iáv e, Éidertilt az.áicza, hogy hiszen,ni; ott

;= a hü szolga, n"r.r."pár_ 
-iz 

uó.vari _inőzselIéy-ur, 
ki már évei<

:- méresgeti u gvá;iá*'-"rpiold"t, külőnösebben pedig a

,,iduknak ligetes űáí;;,-^;;ű-.rut ir_"ri a magyat_ határt és

;#;;';?;;;"i;;dö1 is bizcnyosan. tanult annyit, hogy az ő

=]mácsolása 
*"ri"ti 

"áég;d];i;6;, király sem ha1 meg étlen-

i:cmjan a szép magyar földön,

Eerencz király nos,a mindjárt is kiáltotta legkedvesebbik ajtón-

=''.{szolgáját. paranőÜ';;iili".,k" touá" 
"iiu,gaijon 

e1 s addig

- 
= 

merészke a:ea. UazJ, Árg;-B-9i\ P9't, elő nerrr teremti valahonnan

: nádas_bert ", *ug,iá,i;ftÁí, Sz€InéI sebesebben vágtatott e1 a

:lsztáb a az udv ari ?'"ii;ffi. N"ótig 
- 

_""t_mendegélt,a tu'|ajtát,

= lio utas ember"rr,"i, fT,áilr,ái-ffiztorokka1, de még poúyáző

;J_u'"riÖ"u"y;ki.J;;;Li{ ú:w", el,érte.a hajdu földet, a hol akkor

6;Ék-íái";ió i a"iáiotí, míve| kedvelte a batna hajdu mel}yecs_

ilk;;k";íét B;kí, ú;,,akiráIy úzenetéből mindjárt tudta, most

jeru1 fel szerencséjénŐ, ÁŰu, azértlan maga ís nyerge]tetett és

= lul 1 a i tárral "qviiti 
;"-gs arilntv,i,t a p aríp á'1 át 

_ 
é s 

. 
mentek-mende-

; =i"i.? *""' ;H ;ii"T;íl őiáiiá, aig. 
"E 

er encz király gyönyörköd-
:. H;;á1;"r;ü;i6ii arczu hú siolgáját. y?p ", asztalához ís

:caültette. . . aru"vpoirarLa ittuk. . ."B"ekk Pál utam nem felej_
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tett el némettil, tehát megértette a magyff kfuály jószándékát.
Parolát adott tá, elvezeti a királyt bármely felé a magyar fóldön.
Ugyis történt.

A magyatíőldön mindenütt bandaszóval, uri lakomákkal fogad-
ták Ferencz királyt, a kit ha ugyan nem is ösmertek, a kinek ha
ugyan nem is érteiték a nyelvét, de annál inkább ösmerték a föld-
mérő Bekk Pált pajtást; azért Eeyencz király nem is panaszk
a magyarok vendéglátása ellen; sőt ezt a nagy szerctetet, nagy
barátságot és egyéb uri tulajdonságokat kitapasztalva, magábal
nem egyszer sajnálkozott és röstelkedett is a magyar király, hogy
ő miért is született németnek| ... Mindeníelé szilaj magyatbanda,
szóval, nagy dinom-dánommal í:ogadták a szelid német mazslká-
hoz, bécsi ,,vakparádék"-hoz szokott Ferencz kitáIyt, ki midőn
(a hajduság földjén utaztában) a téglási rengeteg erdőben a va-
dásztany_át elérték, ekként szólott vala kedves íöldkóstolőjáhozl
- Itt ugy-e megebédelúnk? De itt már, ugye kedves Bekk Pál,
csak nem \esz czigány muzstka?

Bekk Pál bécsi madárnyelven felelt vissza az uralkodónak, a ki
csak most tudta meg Bekk Páltól, hogy ez a győrryörü rengeteg
erdö is a kiráIyi kincstár tulajdona. KelTemes pihenő esett a lonr-
bos öreg fák alatt. Ferencz király féIvállra vetette aranyzsinóros
mentéjét; használt a kírálynak az etős, tiszía magyar erdei levegő.
Megjött az élvágya és vigan ütögette őssze szinezüst sarkantyú-
ját, amidőn Bekk Pál sürögve-forogva jelentette: - Felséges kirá-
lyom! az asztalon a leves...

,.. A leves? Az asztaIon? Ferencz király egész elcsodálkozott,
tnert odaszámitott, hogy az őzbőrtayisznyából hideg pecsenyét mu-
száj bicskázni. Pedig hát nagy kópé volt ez a Bekk Pál és mig a
király az embereivel a bársony lópokróczom az őreg tölgyfa alatt
heverészett, addig Bekk PáI a már előre kirendelt gyönyöri szép
hadházi menyecskékkel és lányokkal olyan ebédet főzetett a va-
dásztanya túzhelyén, hogy ez ebédhez még a kfuály is odaülhetett.
Oda is iJlt az erdócsősz virágos hátú, nagy karosszékébe. , . Min-
den kitünő magyar csemegével szolgált Bekk Pál. Volt ott mé9
tyúkhúsleves is csigatésztával. Csak a töltött káposztát piszkáIgat-
ta íínyásan Ferencz király , . . Annak is a hosszú czopfos, bibir-
csós veres orű udvari főorvos volt az oka, az sugta titkon oda
Ferencz királynak:

- Felség! hát nem ösmeri? Ez a tőltőttkáposztal. Á magyarnak
orvosság, de a németnek betegség ez..,

Az orrát fintoritotta és a töltőtt káposztás tálat ijedten to1-
ta arrébb a magyar király, a kinek a tőbbi íogás az utolsó falatig
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=i:i_ Áz édes tokajitól, a rubinpiros egri bikavértól és a jóillatú
fu§Jegi bakabortól pedig kiderilt az atcza és midőn a vadgalamb-r,ry=át hallotta, iLt az erdő csöndjében egyszeffe ugy vágyódott
. -1gtaí muzsika után, a melylyel a parádéknál már annyiszor
eb:&tották a fejét ezek a szilaj magyarok. És Bekk Pál mintha-
._s.=t eltalálta volna Eerencz király gondolatját; merL tudta Bekk

}§ ba a pohárköszöntőkbe belezendül a muzsika. Felálloti.
-l-:i-kupáját emelte a kftályra és alig hogy elhangzott az utolsó

=T3:- \'ivát! ...
= pillanatban tázendi7t az a gyujtó, andalitó magyarmuzsika

* =jltha csak csodálatos vatázslatta1 a 1evegőégből zendült vol-
:; 

=-z 
angyalkisasszonyok kórusa, ugy hatott a kitáIyra e nem várt

*:;sika. . . Á Rákóczí hangjaí, ., Hogy szinte elfelejtette a jám-
:-= sirály, hogy ő is német. Még a bajusza helyét is megsodorin-
:--=a, Á sarkantyúja pedig hallhatóan pendült össze. Még dudolta

= : melódiát, de hiába tekintgetett jobbra-balra, sehol sem 1átta
: :,a_ndát, Hanem akkor aztán még a patyolat asztalkendő is le-

= a nyakából és a kaczagástól csakugy reszketetl a horpasza,
*'j-in Bekk Pá1 felíedezte Fetencz király előtt a láthatatlan
:gányband át. A közeli terebélyes, lombos től,gyíára ültette Beklr
?i a ézigányokat és miután Éerencz király a mézes tokaji borból
---'zút koityantott, nevetve veregette meg Bekk Pá1, uy vá|látz

- Nagy kókler maga Bekk. . . No, de nem felejtem el. . .

ierencz kiráIy nem is felejtette e1, ezt a jóizű megl,epetést; mert

=:_kor Bécsbe hazaérkezett: a téglási koronaerdőt a Ltozzálartoző

3zdag uradalmakkal - a tőkaiczellárja által - mindjárt Bekk
i,r udivari földkóstolóra iratta, a miről külön íatárral kúldte meg
ii.,", emberének, Bekk pálnak, az aranypecsétes királyi ado_

-ánylevelet
BŐzzeg felvirradt most már Bekk Pálra. Többé már nem taposta

;;alog á sáros pusztát, mint mikor. régente a 1ánczot_h,6zatta a

iienieivel. Batárba ült maga is. öt hittyes parípélt íogatofr az
ást" csillagos, csótáros migyarszerszámba. Á téglási uradalom
iellő közep?re pedig gyönyörü büszke kastélyt épittetett. Maga
'* felügyelt az épíiéste. Mondják: bívalytejjel oltatta még a me-
;eet is. Az í7yen malter időtlen-időkig tartja a téglát. Felment
tsekk PáI aram még az épűlő kastély tetejére is, de a mester-
;erendáról félrelépett és lebukott a földre. Kitörte a lábát. Erős

=rrrrészetü 
ember volt Bekk Pál ur. Három felcser kőtőzgeLte az

-Jtőrt lábát, Áddis ígazgatták a 1ábát, hogy görbén illesztették
§ssze és igy örőkélelén biczcentett volna Bekk Pál . . . Mfu pedig
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a sánta emberen nem igen kapkodnak a lányok; pedig Bekk Pá
asszonyt akart hozni a tornáczos kastélyába. Mitévő legyen hát
Fölkapott egy kalapácsot és kettédettörte a görbén íotradt 1á
bát... Összeszorította a fogát. Aztán pedig a hálalra rémúlt Jáno
huszárját szalajtotta, ó nem a tudós felcserekért, azokat mar R
rábban kidobatta kastélyából, hanem a falubelirábban kidobatta kastélyából, hanem a falubeli javasasszonyé
Ez a tudós parasztasszony deszka kőzé rakta és oly jelesen öss:
forrasztotta fekete nadálytővel és fokhagymakoszorú főzettel Bek
Pál uram lábát, hogy észte nem lehetett venni, melyik iáb a t
láb.

Bekk Pál uram elindult tehát házbjznézőbe. Olyan lányt
sett, a ki szép is, gazdag is. K.assa mellett lakozott egy ilyen
mántos rőzsaszáI, az őreg Bárczyné nagyságának eladó lány
Hetedhét vátmegyére hires szép és gazdag lány volt a Bárczy
asszony, a ki a maga tészétől, maga szive indulatját követve
is búzódozott volna az eleven, délczeg Bekk udvari földkóstolótól
Amde annáI tátartibb volt az őzvegy Bárczyné nagyasszony, a k
talán maga sem tudta a jőszágának, tanyáinak, falvainak szám
és bizonyosan legalább is valami grófot szeretett volna vőjéül!..
Nem is igen biztatta tehát jó szóval Bekk Pál urat. Olyan formá
fejezte ki magát a dusgazdag nemes asszony. Hohó, szegény
gény, hátrább az agatakka7. .. Bekk Pál wam az űtes hintóv
szomorúan fordult vissza téglási kastélya felé.

Mindamellett vigasztalódott Bekk Pál.
- Hugomasszony ne sirjon! Majd találkozunk szüretkor! Á lu

gasban e szóval bucsuzott el a kedves Bátczy kisasszonytól.
Elkövetkezett a tokaji szüret ideje. Az őzvegy Bárczyné

ságának a tokaji hegyen is gazdag sző|ője volt. Befogott a
ba. Á pihent paripák csakugy röpitették a őusgazdag özvegy
szonyt és viola szál győnge kisasszony lányát Tokaj felé. Ákk
még, az 1B0O-as évek első részében, Tokaj igen kicsi város volt.
A Tisza partján, a hegy oldalába éltelve feküdt a szabad jog
városka és midön őzvegy Bátczyné Tokajba ért, nemcsak sziret,
őe ugyanaz nap vásár is vol! ott. Voltaképpen csak, egy utczábé
állott Tokaj. Mídőn a Bárczyné hintöja elétte az első házat, 7

szállitotta a bakról huszárját. Kérdezné meg, adnának-e kvár-
télyt?

Beszólt hát az utczaajhőn a huszár:
- Hej ! Cazda| Ádnak-e jő pénzért kvártélyt a nagyságos Bár

czyné számára?
- Nem adhatunkl Mett ez a ház a nagyságos Bekk Pál uré. . .

Az elsö,. a második, harmadik, a negyedik és a további bázaknál

32

nag



lllindenűtt így felelt a gazda vagy a gazdasszony ... A kevély
l|útczyné pedig mindinkább dühösebben, dühösebben kiáltotta a
kocsisnak:

_ _Ilajts továbbl
Midőn már kercszHil hajtottak Tokajon, az oszr eso rs szoflr5ru

lnomoruan csepergett, az utolsó háznál végre igy fakaót ki a dus-
11rrzdag nemesasszony :

- De felvitte az TsLen ennek a Bekk Pálnak a dolgát, hát máy,"
ttgy,Iátszik, az egész Td<aj az övé; de hát azétt ebben a lucskgs
ltlőben mé9 sem .maradhatunk hajlék nélkúl . .. lFrej! jó ember,
lllutassa meg kend, hol lakik Bekk Pál ur? .

. A tokaji ember gyönyörü emeletes házhaz vezette a Bárczyné
hintóját. . . Mintha csak kedves vendéget vártak volna, tirva
rtyitvá áilott a Bekk Pál uram kapuja és Óekk Pál, miniha semmit
rtlm tudott volna, oly nyájasan fogadta Bárczynét és gyönyörú
ltlónyát. Á legszebb szobákba kvártélyozta őket, . . Á büszke föl-
tltlsasszony ugyan nemsokára hazautazofr., mert ki nem álthatta
llckk Pált, de most már mindamellett tőbbet tartott felőle. . . Més
rc utolsó ember az, a kinek Tokajban annyi háza van.
. Pedig Bekk Pálnak csak az az egy emeletes h,áza volt Tokaj-
lrnn, a melyben Bárczynét és leányát fogadta. Á többi háznak tői-
tórrete pedig íuríangon fordult. Bekk Pál, ugyanis értesülvén
Rrtrczyék érkezés&ől, 'egytészt hogy szive választot|ját büszke
rrnyjával együtt házához kényszeritse, másrészt hogy jó módját a
rótarti földesasszony előtt kitüntesse, azt eszelte ki, hogy a Bár-
t:nyné étkezése idején sok aranypénzen, egy huszonnégy óráya, ki-
r{rcndálta Tokaj összes házait és a dúsan jutalmazott tokaji gazdák
czórt mondották - utasitás szerint - minden háznál:

- Nem adunk kvártélyt, mert ez a ház a Bekk Pál uré. . .

Majd nemsokána Bekk Pál is visszaadta a Kassa melletti kas-
tólyban az őzvegy Bárczyné kénytelen-kelletlen látogatását. Leg-
íutósabb négy panpáját fogatta a könnyú kocsiba. Ózvegy Bárczy-
ttó most valamivel jobb indulatuan köszöntötte Bekk Pált. Elég
hcclélyesen töltötték az estét. Bekk Pál még gitározott is a höl-
1;ycknek. Másnap délelött pedig, midőn befogatta badáros ót 1o-
vrlt, igy kérdezte az őzvegy nagyságos asszonyt:

- Megengedi a nagyságos asszony, hogy a hugomasszonnyal
rótakocsizzunk egyet?

- Megl Bekk uraml meg, felelte Bárczyné jókedvüen, csak le
nc dútse az az én egyetlen galambornat. . .

- Ó, kérem, nagyságos ,asszonyom, az éIetemnél jobban ügye-
lck a kis ltugomra, - Bekk Pál ur köhintett és a zsebéböl elöhú-
,ott egy pecsétes levelet, de mát ekkor megindult4k a lovak és a



kocsiból, a szép Bárczy-l,ány mellől, felmtrtatta a pecsétes leve-
let. , . Bocsánat, nagyságos asszonyom, azt meg majő elíelejtettern
mondani, hogy mi már a papítoz megyúnk a hugomasszannya7;
mert ime kezemben a dispenzációs levél ! . . .

Á kocsis közibe vágott a tűzes lovaknak. Nem vágtaLtak mesz-
sze, csak a szomszéd taluig, ottan is csak a templomig és mire a
felháborodott őzvegy Bárczyné fegyveres cselédjeivel odaért, ai<-
kor már Bekk Pál ur és a szép Bárczy kisasszony íérj és feleségr
voltak. Nem maradt más hátÁ, minthogy az éd'es aőya, őzvegy
Bárczyné, is megáldja óket. . .

_ 
Midőn pedig Bekk Pál, a király földkóstolója hosszu munkás

élet után meghalt, egy hiján száz Ía7ut hagyott 
-hátra 

örököseinetrt.
Debreczenben halt meg és a czivisek ilyen-álkalmi nótával bucsuz-
tatták el:

Meghalt Bekk Pál nagysága,
Megmaradt három jánya,
Tlat szép fekete lova"
Ázon vitték Téglásra,
Téglás is azt gyászolia,
De Debreczen nem bánja. . .

A ó"ebteczeniek ezen, a btaláttól sem szelidúlt, gyülólete onnét
eredt, mert Bekk Pál ur kitályi biztosa is volt D"etreczennek és
Bekk Pál készittette Debreczen első csatorn ált, ame|yek sok pén-
zét emésztették íel a czivttásnak. , . És ezt Bekk Pálnak mé9 holta
után sem bocsáto,tta meg a takarékos czivis.

Ilyen csodáiatos föld ez a szép magyar föld. Német embereket
képes magyarrá vatázsolni és kilenczvenkil,encz íalu urává nő-
r.elni, csak a kirátryokra nem hal, az ereje, azok megmaradtak
osztrákoknak.
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A,lihor a Kékuek odahadakoztak

lilsti familia a Kéky, a nemes Kéky is minálunk, Gyökeres haj-
,lllk. Á prímariusok kőzűl,, Ákiknek hosszas takozásuk alatt: or-
,littarius hadnagy, nőtátius, f,űrmender, fúesküdt vagy legalább
r trttrmunitásbeli hites belső ,ember míndig, de mindig ilyen rang-
l,i,li ékeskedett közúlök, Természetesen még abban a jó időkben,
rrrikor B0 vonás forintok és egy pár erős debreczeni csizmák lta,
lrirrak a Vice Nótárius Uram íizelségei. A pár erős csizmák azon,
l,irn fejelés néikül értődve. . .

De azért csak nádasházban lakott a nemes Kéky is. Meg birka-
|,tir: bundában járl. Mint ahogy az árkan kivül lakos Halljakend
||t,lrete Pétet gazda, ki csak szabados paraszt volt, de kinek ha
t,l1y boldog perczében ,,az őráőgadta-teremtette" kiszaladt a szá-
iiirr, negyven kemény pálczáit mindjárt reáverettette a nemes
l(rlry, meg a többi Nemzetes Birák Uraimék, akik csak akkor
rróztek nagyot, mikor az 7B4B-ik esztendö elkövetkezett. Mikor
núg az eredetére új magyar, Zingarus Kórti Bénit is testvérnek
trlondta ki a törvény. Mint csakhogy a nemes úr vámon és réven
t,l1vjogú lett a paraszttal a fizetés tekintetében. Hogy szinte teljes
t:sodája elkövetkezni Látszatt a régi paraszlot és polgárt csúfoló
rrtltának:

Varga varr tanácsot, a szücs meg csinálja,
Az ország törvényét takács magy,arázza,
Gombkötő és borbély azl delíbeúlja.

- Most még hozzá gyertek nemzetörnek, Hazát védeni! Ezt is
llizonyosan fent sütötte ki Pesten valamely lelkes honatya. Á hu-
tlrornak sem lehetett híányán, mikor elgondolta és tervben is szé-
1rcn összeállitotta: - ha az ellenség sok, no akkor mi meg ültessÜlr
sc:regrendbe, a mi magyarjainkat ott a Hajdúságon, Kúnságon,
.|irszságon. Lelkesednek azok most. . . Még f.egyver sem kell ne-
ltik. Becsúletesen eljönnek mind. Le is verjük a nérnet, a ráczius
lcaimenteket egy szálíg mínd. Azatán az aty,aíiak haza is mehet-
rrck mind. Fegyvert ne adjunk nekik, Minek is adnánk?. . . Elég
lra annak idején Alvinczy generális úr adott már nekik. Sok hittel
iLgy sem volnának erányában, Majd hoznalr"ffi
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El is indullak az atyafiak. Méntek. Mendegéltek. . . Nemzetes
és vitézLő Csohány Miklös úr Nánás városábúl vo7t az egyik kapi-
tányuk, Matkovich János tekintetes úr Tardosrúl, az őrnagyu7r.
Mert lehető, hogy Ő kigyelmének volt a legtánczosabb paripája,
melyen elé99é begyeskede-tt is szép úri kantárával az őtnagy út,

Az emberséges fegyver ígaz ritkaság számba ment ebben a
nemzetőtseregben. Csikóbörös kulacs, Miskolczon szőyből, varrt
szeredás csak megkerüit valamennyinél, Hogy azért a forspontos
szekereken ép úgy is néztek ki, mintha csak Viczispányt válasr_,-
tani. indultak volna Kálló városába, Göndőr íürtíi gubában, vi-
tágozott szűrben, hosszú aljas bundában, sinórozott bekecsberr,
igy öregesen hozzákészűltek a háborrlhoz. Yolt ki fokost emelge-
tóit, a masit íúngiát, de á kasza, vasvilia is meg-megvillant a
harcziasabb szándékú atyafínál. Tartván kotyogós kulacsaik mel-
leti jó tudománynak a vitézlö hadi mesterséget.

Mentek, mendegéltek a bajd& atyafiak hajnali harmat lrullása
alatt. Déli nap sútö fénye mellett. Korcsmáknál tartottak szorgos
pihenót. Mig egyszer csak odaértek Schwechát alá.

Nagy vizsga r'ap |ett ez ám! Eddig még csalt bizLatták őket az,
ellenség szinével Agyúszót sem hallottak soha. Fltekintve, ha,
rítkán, Napoleon alatt kapitulált öreg katonák, disztricttlsi szék-
lrelyen, sáros Böszörményben mozsatakka1 lövöldöztek a fókapi-
lány út igtatásának nagy patádéjakor, É,s ime most egyszerre csak
ottan állottak minden hét nyavalyáknak közepetie.

Egyfelől már a falvakat láíták lángolni . . . Ámott hadosztályok,
ezredek tőrtek egymás ellenébe. . . De hiszen meg van ítva a
schwecháti hires nap története, aho1 a mí bajdu atyánkfiainak
iegelébb is csak ílyen parancsszólással voltak,

- AlLj! Meg kellett állni. Bárha okosabb lett volna elöretörni.
Na már hogy-ilyen érthetetlen is az a hadi rcgu7a?

Miért álljunk? morgolódott Csiha Gábor választott nemzetőú
hadnagy uíam, aki a szabadparaszti osztályból előszőr volt Hajdú
I.{ánáson szenátot, Ewel a rozsdás karddal meg nem 1úvöm soha
azt a bestefi ellenséget. Ha közeiebb érhetnénk, legalább ütnénk a
búbjokra. Koldulhatna attől az ebhitú német, ha ugyan kivánná
még utána a mínázsit. És valójában nem volt helyes a vezét arak,
tól, ha mindjárt a rcgulához tattozotl is, hogy igy az ágyúk tor-
kába állitották tétlenkedni a bundás atyafiakat. Nlert ámbátor
finom jő, ígen jő pánczél az a bunda, jégeső ellenében, de rnikor
egy-egy álgydrgolyóbis! ... Példának okáért belecsapott a virágos
bunda legkeilő kőzepébe? . . , Aztán rétoldali Nagy sógor, fústős
Fóldváry koma, meg a többi sok más nóvtelen atyati véresen,
roncsolt testte1 bukott le a fóldre, hát máy ennek fele sem volt
iréta. Ezt már nem lehetett aczélkava taplóval elütni.
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- FIát már minek is állunk itt? Hát máy míéyt nem megyünls
,,lőre? Czilsalbának hoztak mirrket ide? Szúlénk, családunk, 9y"-
l,cllrünk van nekünk? Bizany ily erós beszedékre indultak az atya,
|'iak a gtrédában, Az őtnagy, a kapitány alig birta szóva7 tartani
,ilset. Szabad hajdú nem árutrt soha zsákban rnbcslrát.

Csak közel*uÓ,. a csapal melleLt, domboldalán, honvéd ágyúk
vcrltak felállítva. Reguláris huszárok vigyázták az ágyttt, Ezekre
v ágyúkra különös hevesen tűzelt az elienséges ágyúmester. Sok
lllilgyaí huszár lehullott a nyereg6ő1 és a honvéd tűzér kőzül tőbb
lrrrldokolt a roncsolt ágyúkerék mellett. . . Nézi, nézi ezt nemes
l(óky Gáboí uram l{ánás városábúl. Neki kardja, csákánya, sőt
llrlán mé9 pisztolya is volt! Szép száLas ember volt a búiavírág-
lróltszin bekecsben. Hát lá ja, látja, mint fordulnak egyszer a hu-
ty,árok, kiket szétriasztott a vesiedelmes erös tűz.-Látja, hogy a
lryiilka huszárok, mint indulnak parancsszóvállás nélkúl, de iga:
,lriridiból vágtatva, a határ felé. . . No már Kéky uram sem res-
ltllked,ett tovább, hanem szólt, megrántotta a Matkovich őrnaEy
rrltlrrtéjél-. Egymás meilett állottak:.
- ó,Áusí"",;i ó;;gy ;u-i
- No mi bajod édes fiam? kérdezte Matkovich nemes Kékyt,

lrlri mé9 míndig a huszárokat bámulta.
- Sza7adjunlt már őrnagy uram|. Szaladnak mát a huszárok ís !

trtondá rémúletes, sokat mondó rővidséggel vitézlő Kéky Gábor.
t)rlamutatott a poros felhö irányába, honnét rnég villogott a irard
,1l; bokrétázott a csákó forgó.

, El ne sza7adj ebugatta hajdúl Hanem csak most áItj igazán
lrrlpadra! beszólik, az ősi kardjái kirántva. Matkovich őrnagy így
l,ililtott volna a hajőúkra, Azokra ugyan kiabálhatott. . .

- Jobb" ha az úr is szalad, rnég futásközben ráért ezt, vissza-
trtc,ndani nemes Kéky Gábor. NémÉlyik vitéz bundájil,, tatisznyá-
|iit, söt kuiacsát is eihajította, av ugy is üres volt. . , Meg nem áI-
lrrltak Pazsanylg" a többí memzetőt sereggel egyútt ít"gy,elszalaő-
trrk, Csak ott lehetett számba szedni a ftirge vitézeket,

h vezérkat, magyarul stáb, nagyképú, kétkulacsos íőtísztjei
l{.t,mészete§en a megfutambdott nemzetöróket okolták a csata-
t,t,llztós nriatt, Pedig Ósak állottak volna ö kegyelméék is úgy fegy-
vi.r, rrélkül, czifra szürben, sinóros bekecsben, rezes fokossal, öreg
krrrtrczkardda| őrák számáíg az ágyúk, puskák tüzének kiiéve, ha
vrrjjon cselekedtek volna másként tisziuraimék is, mint ahogy ne-
tttt,s ós vitézl,ő KékV Gábor úr tolmácsolta? Áirinek leszáymazö
llrlltj<lecskéi még ma is csak ,,Őmagy Kéky" néven neyeztetnek a

|ó hajdúságon, ahol annyi a harrnatos vadvirág, mint máshol az
r,rt IJi.
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Bö szörmény i u e szed,elem

(Andteász de Máróék és az őreg
Thomász Fiie köszörúlgetík az
ósi kardot.)

Nemzetes asszonyairmék sirva keresgették a padlásról a nyeleg-
szerczámot. Padláson iurbékoló fehér-galambocskák egyik-másik
öreg füredi nyerget bizony gonosz módon megmúvelték. . . Az
öreg kocsis suhancz fia is váltig dőrzsölte a csillagvirágos kápa
rezét. A rezet kiverte a zőld tozsőa és szemnektetsző fényben se-
hogysem akart fényeskedni,

iÁol hozta ni nemes Takaró Ferencz utam, a szücsmester is, a
hatalmas nyeregbundát. Ame7y bunda miatt Ersuska leányző nem
egy-két keserú könycseppet hullajtott vala. A bunda ugyanis tu-
talidon azon kezes Bari báránynak a hátfuól került 1e, mely kezes
báránynyal a kercsztapja, a nánási kurátor ajándékozta meg Ét-
*rt aÍ, á gesztenye bárnaszin hajú,_ sötétkékszemű karcsú hfidít
Le:ányt'. naíl aaraiynak fekete szőtébő, sely,empuha göndór brrn_-

dájábő| immáron most hadi nyeregtakarót készített a hozzáéytő
szűcsmester.

Nemzetes uram pedig Legényíiáva1 és lakatos mgstgr, iP komá-
jával, Ká1l.ai uramÁal á anpaÁaadás, nyáríadikós kisházban mű,
ii"aoit, iegeatezett nnég neÉik a zsiros- hajú, oldalt fonott. fürtíí
;il-k;";ir- í;, ;Á, bizo"nyos Thomász File,- akí szőtnyen.rücskös
aiiaiati vala. ó akkor volt fiatal hajdn, mikor a vitézLő n_emeli

,""J"r. -"ep itnariu iárézia királynénák oly _lelkesen felajánlották
életüket és vérúket. Thomász File ekkor a lecsüngö bajuszú ma,

őiár'úi;ia"oit át'bevágtatott még a nagy betlini piaczra is, és

Íái"rottu a Frideriku, "kiraly putinás nebet. Ámde az őteg__kőz,

h"jil ; h,osszil háborúban-nét,- sz"rzetf kincset, rangot. _yágás
;Ó; ékeskedett a rücskös otczáján, meg a kemény.fején,.hanem
áői", rrr,egöregedve, te7meláLiázva hazajőtt a veterán, aki_obers_
iet ít Nád;Sdiv;l megzavatta a b:Ú'szke vitéz butkus királyt",ts, b,át

Iel.Ázasodván, maga diztositására, menelredtí akart a szűIeí földes

irrúi nugy szegéíységétőI, így kerúlt szolgálatba a gazdagabb, a

tekintélyes hajdú nemes úrhoz,
A háznál aztán megbecsülték Thomász Filét, aki sátoros ünnep-

napokon a íélszázad észtendő idös íehór huszát köpenyét is _a tél-
váilára szokta vetni, de bizonyos úgyességgel. Á köpeny elöt széJ-
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1r,l hajlott és a megkopott huszárdolmányról minden zsirosnyakri
|,ill:aszt szemébe odacsillogott a nagy vitézségi ezűst metálla...
Mostand aztán hasznát ís lábták az őreg Filének. A bábori szőr-
llvüsége ismét reánehezedett ette a mi virágos magyar földúnkre.
AzL rrreglehete előre mindig tudn| ha veszedelem háramla a tájra,
rrrclt olyankor mindig nyájasan beszélgetett a ma.gyay nemesekkel
lr n,ómet. Eget ós földet, meg ráadásu1 a tudós Hatvani professzor
rrllrm átrtal keliöképen kiókumált lroldat is elígérte a nl,agyarnak
rlvcnkor. . . Most hadnagy uraimék úgy beszélék, hogy a telűlről
iiitt kurrens levél szetint valamelyes Frantziaországbeli hatalmas
ttir,ály, bizonyos nevezetű Bunaparté nevú egyén fenyegette ke-
rrróny sereggel a szép magyar földet, vagyis ínkább elsősorban a
|:crencz császár státusát, tehátlan a nagy felhajtás miatt lóra keil
iilrri, fegyverbe kell álIni a vitezlő nemesi rendeknek és a szabad
lllridúknak is, Hasznát tehát épezért látták nemzetes Máró úrék
'I'homász Filének, rnert oktatla a lakatos mestert is, mint kell a
riqi kurucz tringiát illómódon kiköszörülni, az őreg gazda űr
1,t:clig, hogy a hüvely Tezes eresztékeit miként fényesitse csatan-
rltlló hajdú Bottyán Tóni módjára, Aztán ahatvágásraisThomász
llilc oktatgatta a ííal,alabbik Ándreász de Márót, aki különben a
,,lllikányforgatást illetőleg a restórácziók alkalmával nem utolsó
lr,tTóny volt.

Az őreg nemzetes Andreász de Máró mázos csuporból kinál,
1ltta az embereit. Az otros potrohán rozmaríngágon rnég páva
rrlirdár is ékeskedett. Á csupor savanyú ill,ata eláyulta a bicska-
llvitogató hajdú vinkót, ami a vast}ghajú kőbeli nevezésü szől,ő,
,tvúmölcsökből, szűreteltetik e tájon már századok óta, Fel is fért
lrt,dvderitőiil ez a potrohos csupoí, rneyt a, fiatal Andreász de í|d'á,

l,rit a másik nagy házban szép fiata7 hajdú menyecske siratgatta,
;rlti a télen sok áranyat, sok téhenet és sok dunyhát, párnát hozott
;l llázhoz, Virág-I(oía lludit. lHajdú nemesi 1,eány. Most hát sí€
,;:linte belehervádt abánatba szegény; mert el kellett menni a há-
lltlrúba a íiatal gazdának, aki lóra száIlolt hajdú nemesek és más
,;znbadosok között altíszti rangot viselt. Siránkozott a Judit.

A kisházban pedig a íérj a fiatal gazda, az if.jabbik Andreász de
Márő az ősi hajdi tringiát köszőrülte, fényesitette szomoyűan.
|i,.,ip száI volt a legény; de az őteg Thomász File maga mondta,
rrrtig ily szomotún ő sem köszörölt kardot, Hogy ne| ez nem
lrrtrLens levélben iratotL de szerte beszélték a malmok alatt, a
|'onóházakban, a lóistállóltban, mikor este a sza7maláng sejtelrnes
l,irlyénél tanyázott egybe gyúlve a hajdú nép, hogy a íranczia ki-
r,;ilv olyan krudélis, túzes golyókkal löveti a aéplet, amely golyóból
lll aztán egy csöpp valakire lecseppen, átégeti az a szikra a
|,ilnczélt, a ruhát, a testet is. Biztos balál az.
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(Nemes Takaró Éerencz utam, a
szűcsmester, kurucz történetek-
ró1 megemlékezvén, bazdítja azI
elbúsult hajdúkat.)

Szücsmestcr, nemes Takaró Eerencz utam épp aikalmatos idii-
ben hozta ezt a nyeregbundát. Ó mát útközben tetszelegve símo-
gatta ezt a kellemes góndör birka szőtt Figurás szavú ember és
fakturás mesterember volt ő, oszlahla mindenütt a bánatot. Most
is hát, ahoEy odadobta a nyeregbundáí a vén diófaasztalra, kéy-
deztez

- No, ugy-e szép bunda? Reá ülhetne eríe eó kigyelme, Ferencz
császát úr is.

Á nyeregbunda valójában megfelelő volt. A tiata! Andteász de
Máró nem igazi győketes származású lovas hajdú, ha el nem mo-
solyodott volna eríe a ritkaszép kiállítású nyeregbundára, úgy-
szinte az öreg Thomász FiIe is nagy magatetszéssel simogatta,
forgatta a göndörszörű bari bőrt. Eközben hát elevenebb szavak
is cserélődtek. Mert a kérges hajdú kézben derekasan forgott a
potrohos orros.

Á bibliát már teljesen végigolvasta Takaró mester, de olvasott
ő magyarok históriáiról is nem egy sátga bőrfedelü kónyvet, mik-
kel a tiszte]etes predikátor űr házánál barátkozott össze, melt
mint presbiter, bejáratos volt az eklázsia házhoz is. Osztán igy
neki a példás beszéd nem is esett nehezére. YigaszLalásképen a
harmadik kancsónál elő is adott a szépatyja életéből egy történe-
tet, aki még odaelö B,ákóczi Fetencz fejedelemnek volt kedves
hajdisági kurucz huszátja, de persze több más ólomgombos, sárga
csizmás birkabőrsüveges, sastoll forgós bajdú czimboráival
együtt.

Ezek Károlyi generálissal egyútt nem lakták le a kurucz zászl,őt
a rnajthényi szomorú sikon, hol a kurucz vitézek még uto|játa
megöielték egymást, megcsókoiták egymást, azután sírva inclultalt
haza vagy a bujdosásnak. Belepte útjokat a sárga levél, Tárogató
sem riadt a rőnán vagy a sötét őrhalomról; mert kibujdosott az
országből nagy Ráitóczi is.

Lovas hajdn kuruczok ezt azonban nem altarták hinni. Remény-
kedtek, visszajön még a palotásaiva|, meg nagy Bercsényi Miklós
fógenerális arammal a fejdelem, azért a konok kálvinista ku-
rucz hajdűk azt határozták, megvár ják ezt az íőőt, addiglan pedig
7abancz,vérben megfürdetik még néhányszol a széles hajdú kard-
jukat. És a tátogatő méla zenéje mellett búvhelyeiken még soltáig
búsongtak, várakoztak a r'agy fejedelem után. Nem jött, Ellenke-
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,,lr,1; ö labanczság, a németek hatalma egyre növekedett az ay-
,, ,lt|lritn, telrát e kellemetlen bolygó kuruczhajdűktól szabadulni
.rlr;rlllrk, PáIti grót végezetre meg is egyezett velük. I$,ás váIasztá-
,illt llem í9 volt, TneTt me,gszorították őket, tehát elpusztulnak,
.,iltv be állanak a császár,lovasseregéire, Reáállottak á Pálfi g_róf
,it tttózes szaváta a szegény nlegszorult, reménységúket veszíett
t,,rlvlló lovas kuruczhaldúk, osztán magltkra vették- az azan td"ő-,;
1,1 Il l(özösügyes sárgazsinóros magyay huszáy mundért, A száles,
tllllllíl§ csákók alő1, ó"aczosan viitrogtak ki a mord hajdúk, a íehéy
lril,liis kuruczhajdúk, mert sok vén vitéz ís találiatott rnát l<özat-
lrtlr U$y lehet, még a Thőköli fejedelem idejéből való vén 5o1ygó
I rtrttt:zok.

t )sztán iovább igy beszélte ezt nemes íakarő Eetencz Andteász
,l,, Máróéknak:

iá'"d ;;;; m| Ezek a szegény etrárvult lovas k;lttucz;.htajőtr,
,rr,i11 a labancz parááéközben sem estek kétségbe, Pálfi gróf ugyarr-
t,, tttinekutána lgy lriöltöztette öket, benrutátta az utolJó kurucza-
lrirl a fő-fő német hadi generálisnak is. De peTsze sok fegyveres
l,rlr;tr:cz katona őrködött-a hajdúkra, rnikor á frontjuk előú a fő
lt,;|t|ct generális a bajuszta7am és vuklishajú Pálfi urammal egyútt
,,llLrvagolt, Aztán megállott a német a fyont elött és szőrnyen
l,,,a1|1g németül szidnt a katakán kurucz mivoltukat, ugyrnond :

Megérdemelnétek, hogy mindnyájatok fejét lecsapassam. . .

|,lgy vén kuruczhajdú, lrosszan leiógott a bajusza, nem állhatta
trttl11 szó nélkül, de kimordult a frontból a hetvenltedó nérnet Eene-
, ,i lisra:

Oszt ha levágatnád a fejünket, akkor mfue akaszlanád ezt a
,,,r|1 fu9|9n6 Labancz csákós súveget. Oh te bolond német,

l!álíi grőt pedig, aki elmosolycdott a kuyaczi szavakta, &gy
lnltlsyarázba a tögenerálisnak, hogy a vén kutucz oda nyilatko-
,trl,t,: ,,megbánták már ók a kuruczságttkat," Mibe is az ayany
llitl,dos némiet belenyugodott, Á szegény hajdir kuruczok azanban
rr,,rn nrélázhattak többet a tárogatő zengő hangjai melieti.

llyeténképpen beszélgetett Takaró mester, rnely beszédeítől a
lr,,1np1 hajdú arczgk lassan vidulrli kezdtek" különösen minek-
rrllina már sürúbben fordult a kézben az otras is. ííanem a í:,atal,
Árlclreász de Máró, a nemes lovascsapatbeií választott alttszt azl
trr,ltldta mindezekre, mert íájlalta ő izivében a szép Judit fel.--
,,lr JÓt :

.Fetencz bátyám! Hajdú vagyok érr is! Nem félek hát a vias-
lr,,tlástól, Ámde a franczl"a nern vétett én nekern, ha azétt a német
,,llcn kéne menni, akkor szivesebben úlnék a nyeregbe.
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j!i4é_g az,öreg Thomász Fil.e is bólintott a f.ejével" min|ha
mondta volna ő is:

- Nagy igaza van az And"otás öcsémnek , , . A mémet az
Á német etrlenében lóra úinék magam is.

}6ikorra aztán az alkonyat reá teritette sötét dunyháját a n
födeles, gólyafészkes hajdűházra és az öreg memzetes asszony
asztalra oda állította a pislákoló riécsest, a lra1dúk ekkorraasztalra oda állítoita a pislákoló riécsest, a liajdúk ekkorra ]

köszörülték, kellóképpen kiköszonilték az ősi íringíát, melyn
csapásitól odaelő nem egy némeL, nem eEv török várrdorolt át
másik árnyékosabbnak Túresztelt világba. Sok hajóítháznáI k
szörülgették ekkor igy az ősi kardokat.

élvezet, micsoda hatalmas gyönyörüség a vaőászati éLvezet,
kar a íiataX hajdu, ha máy é§ a puskfuá n"* srilt el, hát a sú

(Nveregben ülnek. Menekü
kőzben bús kálvirrista ha]
énekeket énekelgetnek,)

A 3ász-kun-hajdu kerületek is a szokott módon előállottak tehÉ
Á lovas napidiját 1,6 kralczárban, a gyalogosét 1,2 ktajczá
számitatták- fel. For-rna ruháró7 maguk gondoskodtak. Buzavi
kékszin szép f.armla yuha valt ez" Á lovasoknak kijárt ezeken
vúl a lóporcztó ís. A karabéIyt, a Tezes pisztolyt, a lódingot a 1

rület fegyverházából szaígáItatl,ák ki, kardot, fokost leginká
lrozott minden hajdu neme§ vagy szabados. Es fel és le való
iangolás kőzben telt az idő. Á tétt virágos, rónás hajdu föld
messze elkerültek a jó hajdu vitézek. De a barna szemú bajd
táborazás kőzben is visszagondoltak eTíe a szép tőldre. Futó f
hőktől, szállő madártó1 rnind küldözgetett titokban ttaza úzene
az őteg akáczfáktó1, árnyékolt őst házba, hol kincsesdrága
vagy íiatal felesóg búsult, siráogált nem egy búzavirág kék
rnányos vitéz után. A fth dombai<jában pedig gondosan elrej
a gaz, a rekettye kőzé, áwán száradozott a nyfuf.ábóL vájt Iá
csolnak, ha a íiatal Andreász de Máró a vén kilenczvenéves
mász Filével abba a csolnatrtba beült, néha két hét is beletelt,
a kondás földbe ásott tanyáj á7laz visszakerüliek a rét, a Iáp ti

pirol vtzivírágokkal meg volt rakva a csoinak. &{,icsoda

fokossaX leütötte a kérges, az izmos réti farkast is.

,_Aztgn az _a virágillatos levegő. Az ősvadon, melyben lappa
áÁlatok, rnadarak orditása, sivitás,a tárnad napalkonyatkor. FÍát
után is epekedett már á nyalka hajőu szíve.



Meg aztán ékes dolog ez a vitézkedés, a nagy dombtetejérőL, a
3hászbundán hasra fekúdvén - elnézni, HaneÁ- ez az ekszőrczira-
:És_ nap, mint nap atán, meg azok a szigarű regulamentumolc,
::dinácziók mind tüskeként hatnak a szabád élethez szokott em-
_=rre. _M_ar,itten pedig bőv en kijutott a forduljból, kanyarodásból,
=ontolásból marsolásból, kerengő seregből, köszöntéibőI, rajta-
iaitásból, szárnyaíásbó| és zárkózásbőI-és több efféle , . , A Áaj-
;iuk 9úqya-búgva dugdosták össze estenként a fejüket a tábor-t rnél. Nem mindnyája, aki lovas és gyalogos ott 

-volt, 
hanem a

:yakas_abbak, a_ makacsabbak, ama Ántegy öwen-hahran .főte
:ehetó lovastöredék, amely a tiatalabbak nánasi Andreász de Máróis Szoboszlórúl való Agdteász de Révész hajdu urak ati,rri pu-
:ancsolására hallgatott.

odavélekedtek ezek, a tábori túz hamvadó parazsát piszkálgat-
"rán, lám ni ! lesántul , _letérgesedik mát a tánczős játású'Fakó, meg
3_fúrg9_futós Csillag lovunk is. trls mé9 mindig nbm jön ahábotú,.
-}íert,ők úgy képzelték a háborút, mintahogy restóiácziők alkal-gávaL szokták gyakorolni a vitézkedést, s-em kanyarodás, seTr!
:zárnyaTás jobbra baba, búződozás ide, majd oda árkon-bokron
keresztűl, hanem ott az ellenség ni| aztán nékil

- üsdl Csak a í.ejét! Nehogy megsániuljon! Mondom, ők így
képzeiték a hadviselést, hisz vélekedésük szeúnt a fuancziánáí<
sem lehetett keményebb a koponyája, mint a nánási, hadházi, bő-
szőtményí, szaboszl,ai, do,rogi vagy pediglen épp a vámospércsi
szabadhajdunak. Osztán ha igy rajtahajtáss aI iégez'nsttek iiolna
a trancziával, gondolták a hajduk, akkoi aztán miÁdjárt is fordul-
hattak volna a szép hajduság telé.

Ezt a cselekedést, ide és oda való marsol ást szivbő| meg is útál-
t?:.Jc a ha,jduk és a hajőu csapatból mintegy őtven-hatván főnyi
trovas hajdu elhatátozta, hogy ók tovább nem nyúvik ily hasztalá-
nul magukat, hanem lóra űlvén, hazat_otdulnak a böszőrményi
disziriktus ház telé. Imhol már hetek, hónapok elteltek, imhol már
eltelt amaz idő is, ameddig a hajduk kötelezték magukat, hagy
fegyverbe állanak, Atyafiait. így bujtogatta a tábori tüzek rneilÖtt
a íiata1 alttszt Andreász de Máró, meg komáj a szoboszlői Ánd-
yeász de Révész ur, akik kúiönben az el.őőrsi harczban már netl,
egy fuanczia vértesen kipróbáliák az ősi tringia, meg a kopogós
fokos halálos erejét. Tehát azt sem lehetett reáju.k mandani, hagy
a gyávaság beszél belőlük.

De osztán nem is akartak ők a táborból titkon elszökni, Hogv
már ők ötven-haWan hajduk nyergeinek és mennek hazaí,elé, mert
letelt a {ogadási idejök, ezt megjelentetiék ők a kapitány úrnak.
Ez azqnban leszidta óket, Kemény teji, nehéz tejű hájdúli és nem



ismerik a szigorú hadi regularnentumokat. Most azétt ne zugjanak,hanem vfuják békén,mi§ a hadak urának i;úik-;;;á-r!'Jütu,l
ennek a szornotú háborúnak.

Andreász de Máró és Ándreász cle trtévész tamáskodva rázogat-
ták a hosszú fúrtös hajdu fejúket. Sarkon ford;ltak ;;-áii i.úvtar,
g kapitányt, aki meg-mar sletett a generálish;"; Éűy-;;űriir" uhajduk készülődéséúi. O" nem ért" iimaúbb oau]"*i.,i-""irai
konokfejű haidu úr. * 

,

.I{ivörösödött a- generális úr nyaka, aTcza, mikor meghallottanémely lovas hajduknak ezen erős kivánsagat. rráúL uői'á)a"* .

igr"T"."*. felvilágositani Ándreász őe IVíáÁt és c;imÚ;;Íjri;";: iboszlar. t(evészt, hogy a tábor nem debreczeni nagy ,zibudság, .i

ahonnét akkor indullat ,haza minden ga_zda, amikoi"a portékájái .
!?9b, a pénzét kiköltötte, yagy hát uáik", magát épp timuia*a"Táborban, mikor ellenség etoíí an a seTeg, m# keáan ;ÚÜ; szi-gorúbb regulák járnak. -

- No bolonőozzatok hajdukl Várjátok ki a dolog végét! szólt agenerális.

, :, Má.. p.edig mi hazamegyűnk innét, szóli egyakarattal a kéttlajctu szóvivő, meft a mi fogadási időnk leteit. Mi a iussunkatnem engedjük. Nem kuncsorgúnk itt tovább, indulunk ,"i ;;; ;;
^ T"'#:rlák! olditott.a gránátosolr után a generális. u'r*o 

"siralomházba ezt a két Lujtogató lázadót! "Á tuái toiíéiirrai-
majd leszámol velük, . .

Azonban a pjúczat&ésre nem kerülhetetf az audttoy úrék itélete, imert az ötven-hatvan,lovas hajdu" ulrosy meghallotta a két vezetá ia7tisz.tjének a siralom_házba_való helye"áetésőt, ma, ,ry"r,"gben ü1- j
tek és kivont karddal, törtek a siralómhá.ru.'nná§oiia; Jn;r.t" j

f, 
"?í"i"qtt"J 

jiffi ',t?í";#,?'ál;t§:f aln*lilm#Í:Il
tőiök. odatámasztatták á gránátoiok a k-ét hatáú-; üftri; lsarokba. Mi_dő1 egyszeí csak nagy lódobogás hallatszótt.-"i"riár^- |los kiáltások, íegyvercsörgés. -. " 

I

" - l{ol,vagy Máró? lHol vagy Révész? kiáltoztak a felinqereltl
lovashajduk, násik piilanatban már bent topá"r"Iroii"il ;;];;b;: lházban, Á bilincset u }9t_ atyatí kezéről leü[öttöék, az ajtóban őr- |
}i.3'"ff t#"#ffi "],#jíTh#,"8J'7*áám,;Lt-#l*:^xs,|reász de Révész is. -' ---- |

Es _már vágtában indulni akafi a lovascsapat ki a táborból, I
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bizony már tovább meneküini, Andreász de ]Máró azonbam nagyot
lturjantott:

- .Hohó ,atyámíiai! mi becsülettel jöttürrk id,e, hát becsülettel ismenjünk el! Ne felejtsük itt a zásziőnkat. Az ósi selyáá-Bocskai
hadi zászlőt És a vákmeró hajduk bevágtattak ; iÁá; űörepébe,:!91.al.ezredes kapitánynak a hadi szalÍóia 

"oti e, o"nái,irrt"-lcttel köszöntvén a, f.őtiszt.orckat, elhozták a zásziőt, ati p"Jis.léjük metészelt állani, azt 7egázolták, tevágiái- Á'nőiirrni:iÁ',
lros_szúbajuszos hajduk.

Áttörtek az előőtsi vonalon. Bevallbatő, a 1övések miatt vérz{tt
rrem egy-kit kék dolmány. }íanem ez a íáidalom kicsi vóit ahhoz
az, örőműkhöz képes! hogy mehettek hazáíelé. Még 

^, " uiúáá
vórtes íranczia lovas sem zavayhalta meg őket, am"ely-a- tábororrltivül elébúk merészkedett. Szétugtasztoűák u "ert"r"i"i á--h"o",
|yr1. "tp".. 

Nehány czitnbora ugyan holtan mar,adt le.a húséges
lótól. Ámde elszaladt a ftanczia és a hajduk a halott hajdukőak
ar. etáő öreg tölgyfája al,att karddai ástaÉ csöndes sirt.
. Tqjd rnegeresztették a kantárszátat és az égi jeleket nézvén, in-
ttultak az .otszágha|ár mellől a szép hajdúsá§ r"te. rr,iuorááott o
t,stllagos éjszaka, Búsongós, egyszetű melódia zenőűIt a vadon
l"irjon, de petsze inkább úgy dúdolva. Á lovas Andreász d" Mr-
r,óék imént temetett vitéz atyaíiakra gondolván, menekúlés 1röz-
1,9l,.u nyeregböl dúdolgattak a l.egszőmorúbb, a legbúsongosaú
ltirlvinista halotti ónekeket.

(§lkövetkezik a bószörményi vé.

á!xr:ö,;f :}".f, , 
":, 

lntff {^i íi,"
sá9ot.)

. Andteász de Máróék még messze játtak a bőszötményi kényes
lrlttártól, |lt ryre.g szőlö is édesebb ter-em, mint más hajdű határon,
|zo.nban jőihik hfuét mát meghozták a lovas íutárok, ámelveket a
lr;rdí generális küldött Böszörmény városába; mert eiöre bá;alté[
rr lovashaj{uk; oda viszik haza a ző7d selyem Bocskai zász7ót. De
rrrca különben is ott állott a hajduk disitrikus háza, ott ,"ét "iilllaga a búszke hvidu_ {ő§piiánv. Ennek adták hirül a kemén}
iizc_netet a térden jóval felülérő németesizmus tábori futárok, hogy
rr főlrapitány úr visszatóritse azonnal a táborba a szökevéiy'lovas-
lrrrjdukat. 

"Ha pedig ellenkednének, akkor fegyvereiktol űeg}osz-
lrttván, mint dezentorok, a hadi regulamenümokban előiit ke-
trrónybüntetésúket elvegyék. Bölcsen tudla azonban a generáüs,
Andteász de Máróék mícsoda megátaikodott kurucz haj{uk, azért
|'clhatalmazást eszköz.9lt ki a hajdakapitány ulam úizére, hogy
rtz a Debreczenben állomásoző feketesirimlis német cserepár k1--
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ltlnák felett is rendejlkezhessék és fegyveres erejúket igénybe ve-
ltcsse az e7l,enszegűIés :esetén,

A főkapitány iátézkedett hát, hogy a zászlőalj német katonaság
liiinduljon idejekorán DebreczenlrőL Azon nap történt ez, míkoy a
l;1lionok jelezték, hogy a lovashajdu csapat mát kőzeleg a bőszőr-
rrrónyi határ íele. Felemelt fejjel lovagoltak a város alá a nap-
('lftctte arczű hajduk. Itt már a szilőf.öld áldott ,levegőjétől dagadt
,r lteblük. Mint kedves ösmerős bólingatott,feléjük a szaikaíészkes
nváría, kedves lombr1 zőld, akáczok. jó akarójuk azonban sok
;lkadt a város lakosságakőzűl, kik óva intették őket, ne mennének
tlc a disztrlkus házba, rnelt a főkapiiárry vesztúket tervezi; ín-
ktibb széledjenek e1 a mértföldekre futó hajdu nádasokban, mely
lriztos bírvóhely vadnak, bolygó szegény tregénynek. Ha csillapod-
nttk az idók, onnét aztán bántódás nélkril haza 7ehet ju.tni. Amde
lta a disztl:lkus házba mégis bemennek, meglássák, élve nem jőn-
rrck ki onnét.

Andreász de Máró és Andreász de Révész konok hajduk, szint"
itzonképpen jó altisztek is a lóra száliott nemesi seregtrll, 19y
rnondok eríe:

- Olyan csúfságot mi nem hagyunk magunkta szátadni, ha,gy
mi most elszökjúnk, rnint a lovat 1opó szegény legények a panőur
clól, Á német nem esketett fe1 minket katanájának. A mi fogadási
idönk már Letelt, igy hát mi szabad emberek mődjfua hazajővénk,
Becsúlettel mentrink,_}ecsúlette1 akarunk hát a szűlőházhoz is
vísszatérni.Imhol mágunkkal hoztrrk a zöl,d selyem Bocskat zász-
lót is, de meg a karabéty sem a mienk, a Tezes pisztolyt is kézhez
kell adni. Gyerúnk czimborák.

BeindultaÉ a városba a rlisztrikus házhaz a nyalka hajdírk. Á 1o-

vakat kipányvázták a győpszélen, őtiz,ésikre visszahagytak ne-
hány vén czímbayát, vaíőaőak ott, rnig ők visszatérnek a főkapi-

Tárva-nyiMa áLl,ott mát a disztrikus ház nagy szárnyas kapuja,
A íökapitány úr e!őte hozzákészűlt a fogadásukra, mikor a baj,
duk a i"td setyem zászló alatt, most csak gyalogosalt, a disztyíkus
ház udvatára bevonultak,

Andreász de Máró szőszőlóskodott ez alkalomma1. Meghajtotta
a zöld selyem zászlőt a főkapítány előtt.

- Ytrézlő utam! ítt a zászlő, 1tt a pisztoly. Hazahoztik becsúlet-
tcl. Á rni íogadásí idönk rnost már tretelt, mi azért megyűnk haza-
íelé,

Odan5romta a zászlöt egy bámész haőnagy kezébe. Aztán pedig
lelökte a karabélyt, rezes ptsztolyt meg a lódíngot a íőkapitány
lába elé. És igy halomra dobálták a fegyvert a többi lcvas czim-



borált is. Nem maradt a vitézeknél más, mint a ltard, mit onnét
hazulrü7 hoztak magukkal.

'Á főkapitány út áébb nyájaó, szókka| űgyekezett elejbük ke-rülni. Nógatta őket, {ogjanak fegyvert, téíjÓ;k ,isrra--i" táborba,akkor még patőont kaphatnak,-másként'szőtnye,. t""t áá""k udezentorságétt.
- Nem eskúdhink mi fel a németnek, szó7t ldátó a nánási ke-

mény hajdu, Minket hát-ne \r|értgessen a íakapitaÁy'ű,"Ái *a*
megyúnk haza szabademberekhez 1ttateg. Gyertink őriÁriat,.

Ámde elkészúlt erre is, a főkapitány | ^"rt csak intáti é, nogy
kifutott ,patancsára,az udvauól ógy, kerületi belső száigu,-t"gőít
megperdült a dob és a nyitott nagy kapun ke-resztű| ta,tr# lenetett,
mint özöntrenek a szomszéd udvarokból a íeltúzött §zuronyo' cse-
,epárok, a nagy rezes csákós, hosszú fehérfrakkos német Éatonák.Á íókapitány m,oqt már kemény_ebben ripakodoit a makacs hajdrir.-
ra, hagy a reguláknak vessék a7á magukat és ne hazzanak ro*lárt
árva fejükre.

Azonban megindult a hátulsó .kapu felé Andreász de Máró,
Á."többi czimboúji is keményen. daciosan követték. Még hogy ép
kiléphettek az ajtón, mert már ezen oldalyótr is özönlöti a némJt
katona, _m_elyek, sorakozván, űgy környékezték az elszánt haj-
dukat, akik egy útszéli szárazmal,om keiengője alá szorultak bŐ.

Á malmot körúlvettélt a németek. Á némót óbester felszólitotta
Máróékat, adják meg magukat és tegyék le a fegyvert.

Szólt Máró, kutucz fejét hetykén felvetette.
- Nem vagyunk mi őezentorok. Engedjen minket óbester úr

utunkra! Á kard meg a rniénk. Azt hát nem adjuk. Ákinek kell,
itt van ni,vegye el tőlünk. Szólt IMáró és az ősi karddal úgy fejbe-
vágott egy németet, aki már beakart bujni a malom aIá, annak
rnenten ketté esett a Íele.

A f.őtiszt erre rálövetett a hajdukra. Megkezdődőtt a borzalmas
vérontás, Á hajduk gyalog voltak, a kardnál egyéb fegyver nern
volt náluk. A zászlőalj katonaságnak még sem adták meg ma9t1-
kat, mert tőbbre tartották a jussukat az életnél. Ők is sok csere-
párt legyilkoltak, megsebeztek, mielőtt a túl erő a sz.uronyos fegy-
vertel, a gyilkos lövésekkel erőt vehetett volna rajtuk. Hanem ák-
kor már Andteász de Máró, meg hú czimboráia-az Andreász ő"e
Révész, a két derék, a két vitéz íiata| hajdu úr nem élt. Az első
golyókat, az e7ső szutonyszűrásokat az ő szél,es meliük fogta fel.
Velúk egyűtt oLt pusztult sok más derék hajdu atyafi is, ami t e-
vés formaruhás hajdu legényt pedig élve fogtak eÍ a német kato-
nák, azoknak is szomotűa,n végződőtt az eÉttik. ]Vlert a ,,dezen-
torság és a lázadás" vádja mla* haláin ak halálávat pu.sztit*ták e7
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,ikct, Áki nemes szátmazást volt közülök, azokat mind agyon-
lőtték, aki pedig csak szabadszármazású pataszt volt, annak- há-
yomszáz páIczás között kellett vesszőt futnia. Ezt a komisz bünte-
l,óst is halál gyanánt mérték.

Eme véres napot sokáig sirva-riva emlegették a nádfedeles
lrajduházakban a búsongó mátkák, a kisirt szemü őzvegyek. Ánd-
raász de Márónak a hú felesége, szép Judít asszony, belehalt ebbe
ll nagy fájdalomba. Szomorú tnzfái últettek a sirja fölé. Barna
tuemű hajdu gyerek egyszer artőI a tűzíárőI vágott galyat. T:ilin-
ltót készitett tlelőle. Ennél a tilinkónál még nem sirt, még nern ritt
tloha szomoyúbban tilinkó a haiduföldön,



Faldfelosztó szegény hajduk

Kezdődött pedig az úgy, hogy mindig valának kövér emberek
h,átom rózsás tokával az á7I alatt és soványak, kiknek meg a
y ánczok b ar ázd"áILák .s át g a, kiéhezett ar czukat,

szomszédosak voltak a szőlőben nemzetes nánási oláh sándor
út és HalLjakend Fekete Péter gazda. Á kövérebb Oláh Sándor úr
vala, mert, miket szebeni posztóverők gyártottak, abás posztóból
mé9 köpönyege is volt neki, mint csak kanczel7áriai tanácsos ur-
nak. Vagyona is sok. Nehéz ezűst kupái, Atanyozott húvelyű kar-
clck. Elsőbb családjából származofr. a hajduknak.

Ellenkezőképpen sovány, kérges testri vala az ő mivoltjára }ía11-
jakend Fekete Pétet gazda. Nehéz birkabőr bundáját erősen ki-
koszpitolta szegényke. Télen nádat vágott. Á lékekből a csikot
fogdosta szegényke, Es mit nyatanta barmainak vásárokra hajszo-
7ásáva1, kevés köles földjének bemunkálásából szerzett, azt tizet-
gette szorgalmasan Exequator Uraiméknak. Vékony, sárga és sző-
rős Lábaszárán kidagadtak a soványság miatt a robotmunkától
edzett erek.

Es hogy ott ültek, szomszédokhoz illő barátsággal, a hajdű ne-
mes úr és a meztelen lábú patasztgazda a lombos diőfa alatt,
szűnyog, mely zőngőtt, zimmőgött, éhes csápjával belekapaszko-,
dott a paraszt vékony Lábszárába.

- IJát szomszéd még nem is érzi azt a szunyogot? Pedig bi-
zony kitalálja szívni sovány 1,ábszárának szegóny vétít, íigutázoLl
a gazdag neínes úr, kinek, mint csak vajja7 megkent fehér kalács,
puha volt munkától kimélt kövér teste.

- Kendtek miatt sovány ez! Kendtek kiszivták már elébb en-
nek a véyét, mordult dutczás hangon a goromba pataszt. Kemény
tenyere suhintásával szétlapitotía a lábaszárán ltéjelgő íalánk
szűnyogot.

- Péter, Pétet, _ hömgetett a gallérkőpenyes hajdu nemes úr,
bolond paraszt|, Úrnak vala mindig szolgája. Hallhatád a predí-
kátot uramtól is, mi a császárnak dukál, add meg azt a cs,ászát-
nak" 

* *,.
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Az 1779-ik esztendő szomorúságot hozott a hajdu pusztákra. Ha
tűzes kaszákkal kaszálták volna le titkos világokbóí jövő óriások
a puszták virágát, tűvét, már kopárabb, már halálosan letaroltabb
akkor,sem lehetgtt volna az. a ietek nádasai, mintegy a föld őn-
tűzétő, ösmeretlen nródon kigyúladtak. Heiekig rtióíott, csapdó-
sott lángnyelvévei a mérföldekig harapódzó tűztenger. Kissé 

-csak

ott hútötte hevét, hol már az ingoványok páfránytói körülnőtt ezer
és ezet hideg vizszeme tükrözött . . .

Mert hogy az Úr.a szátazsággal annyira meglátogatta a hajduk
pusztáit, a nánásiak virágos legelöit, hogy még a réteken való
vizek is kiszátadtak és a marhák a nagy JzomjűJág, a takarmány-
hiány miatt rakásra hullának. HalljafiÓnd Fekete*Péternek is Ól-
hullottak nehány ártatlan O**_rr; 

_

Ánno Domini 1780, ismét folytatása az egyptusi csapások etr-
mult esztendejének.

Halljakend Fekete Péterék, szabad patasztgazdák, keserű panir-
szokban törnek ki nagy árvaságuk mián. Mert már nekík az
emészlő szegénységnél egyébhöz jussok alig is hogy marada, Csak
a Tedej gazdp,g határit, buja legelőit is maguk közott osztották
fel a nemes ttsztek és urak, azt a hatáyE honnét a hajdu ósök váll-
veWe pusztitották ki a fekete varkocsos gyiikos yáczot. Mely há-
tárt azután számos vonásforintokon és áianypénzeken, a ,i*",
város kasszájából íizeLve, váltottak magukhoz [ekintetes Ramocsa-
házy ur:aságtól a birák és nemes tisztek. Megegyezett olcsó áron
széjjel is oszták a halmokat, a legelóket útimaguk nemes rokon-
sága kőzött.

Halljakend Fekete Péterék, ekkor, éjszakánkint titkosan is 9yü-
lekezve, alul is irt nagy szegénységúktőL alázatos instántiávaÍlá-
rultak a Méltóságos Kegyelmes TJrhoz, a Director úrhoz. Mért
pennáját ki bérbe adta a szegénységnek, mindig kerúlt olyan az
irástudó úri rend kőzűl. Elégedetlen. Szegény, Vagy mellőzött,
Yagy talán sértődött őnérzetből, mint annak elötte nemes Sári
Péter, kit lázítással is megvádoltak interessatus hadnagyok, bujdo-
sásra számkivetve szegényt . ..

Halljakend Fekete Péterék im' ezképlpen panaszoskodtak, ma is
szivrehatótag hangző öreg, együgyü irásukban.

,,Méltóságos Gioff, Kegyeimes Úr Director urunk, mi kegycs
Patronusunk ! Nánás Városának éhen halásra jutott lakosi, a Fel-
séges Helytartó Udvarnak alázatos azon szegény e9yú9yú Job.
bágyi, nem különben igaz húséges PottióÉizető, Ouartélyos tartó
és a szükségnek idején Felséges királynénknak és Felséges Csa-
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ládjának számára katona állító hivei, kivánjuk alázatossággal je-
lcnteni Panaszunkat és keserves állapofunkat, amely is röviden
cbből ál1, hogy minden élelmünktől, mind magunk szemé7yére,
rnind pedig jőszágunkta nézve megfosztattunk, míve| a kaszáló és
szántóf.őldektűl megtosztattunk, ebbül következett nyavalyánk
nrár úgyannyira a7kalmatlanná tett bennünket, hogy nemhogy a
I1clséges Helytartó udvarnak feljebb megirt dolgokban szolgálhat-
nánk, de mé9 csak magunk tuházatunknak és mindennapi éle1-
rnünknek folytatására egészen a7kal,ínatl,anná tétettünk, mely ke-
seíves panaszunk is a Felséges Helytartó Udvarnál Instántiánkba
már be is vagyon adva, mely dolgaink is Méltóságos Groff Ke-
gyelmes Director Urunknak a Felséges }íelytartótanács Udvartól
lnegpaíancsoltatik, hogy minden dolgainkat investigállja a Mé1-
tósága és efelő1 bizonyos és helyes Informátiót küldjön fel Mé1-
tósága, amint értésünkre esett, de ez Investigátio mive1 az ínteres-
satus Birák és Tisztek előtt foly, nem hadjuk helyesnek 1enni ós
protestálunk is ellene, mivel a mi előljáróink mostani földosztás-
kor is bebizonyították (a tedeji földosztást értik), hogy földet nem
adtak s ezután sem akarnak adni, de míndazonáltal nem tudhaty-
tyuk Méltóságos Groff Director Urunknak irántunk való indu-
lattyát vagy akarattyát, alázatosan Instálljuk Méltóságát s
Éxecutióját jelencse meg, mert ha semmi vigasztalás,t nem, vehe-
túnk alázatossággal megkövetjük Méltóságos Kegyelmes Ur Di-
rector Urunkat, kénteleníttetünk felmenni Bétsbe, mert a nagy
szükségtól kénszerittetünk, mert 5ninden nap óiöve7 élnÉnk, a
Portiót is kérik rajtunk, nem tudjuk pedig honnan teljesiteni, amí-
dőn pedig hazzánk mé9 mutatandó kegyes Patronusi válaszát e!,
várnánk, Méltóságodnak vagyunk alázatos, de megnyomoritott
szegény szo7gái nánási szegénység s instántiánkat egész gl,áza-
tossággal ajánljuk Méltóságán?\1íB0 Die 11. Apr. beadó

omjáthi Gábor."

Halljakend Fekete Péterék koszpitolt bundájokat már is gan-
gosabban emelgették. Hogy tudták megvagyon itva imlnár sze,
génységüknek alázatos instantiája, mintha már csak pecsét alatt
kedvükre rendezkedett volna is a Groff Director Méltósága, né.
melyik paraszt oly hetykén hordta a fejét. Ha mát hogy sinóros
disztriktusí nemesi í.ormaruha íeszűIí. volna kiéhezett tagjain,
mint csak a hadnagy uraknak, némelyik paraszt akkor sem-l-ehe-
tett volna hetykébb.

Pedig paraázt mindíg megbánta, ha felejtette, hogy alacsony a
földes putriajtónak a homlokfája, mefi alrkor aztán máy 1ajgatha-



!:!t,hu .belevágta a keményfába azt a bolondos gondolatokra min-atg_ barátságos paraszti fejét.
_ Halljakend Fekete Péterék is iratták mát ezután váltiq szabad
ha j dus á gnak Na gys á gos Fe őkapitá "y "i áiő, 

- 
;|;;;.;-;;it*ti a j o -kat. . .

- Ne 1együnk terhére nagysagodn ak, bezzeg most már így be-szélg,ettek, midő^n jelentettékl hÓgy a mult nápokuu",--[oát 
"-mintha valamit forraltak volna, hanern csak beizélgetésnek ;káé;igyülekeztek egybe, JMégis Nemzetes Nánási uáaiXói úr-t"trtir"-tes deputatussait küldvé város cselédgyeivel "űiií," űit-álami

malefactorokat úti szine elé. hajtatta őáoa"i ,íőse;vréő úirt^tait.
. .Koszpjtolt ron gyos. bundáj át most már, azha*á- i" i áí as-ir-.' HalL-
]uk"j9_ Fekete Péteréket Nemzetes Hadnagy ú; Tö*iÚ;Í"'r;-Üi-ta. l'öm]öczbe, melynek büdössége miatt 

-nehányan 
már kozti]ok

betegségbe is estek.

,.Á1rn* okáért igen keserves volt az állapotjuk Ű nekik, Meg-alázkodva folyamodtak,-a na_gyságos Feőkápitány fu könyörúló-
tességet. gyakorló sziuéhez; kegyésen siráikoző" szivehezi hóiy
megszivlelv én_ ezen b oldo gtalan iórsukat, m éltóztas sé k ii-'íJ r r.n-
delni elbocsáttatásukat,

- Az Úr l.sten Nag_yságodnak irántunk mutatandó könyörüle.
tességét me9í99j? jutalmaztatni, Mely reménylett kegyes aíyai jő-
ságát és gtátiáját midőn óhajtva várnánk,'uugyuní{ és lÉszúnk
§agyságodnak szegény szolgái Molnár Pá1,,'SzivZs rrúao" iakato,
János, Illyés András, Komjáthi Gábor, Orsovai Pá1,, Tokaí G}<;rgy,
nánási lakosok.

H"rli"].""J i'ekete Péteréknek a bűzős tömlöczből m.fu ily a!á-
zatosa_n hangzott az instanti?j"F, Á hozzájuk tartozó terrer irepek
sirva hordozták a mázos szilkékben nap-nap után a ,orraru Éárut
a, tőmlöcztaftőhoz, kinek csimbókosan- foni zsiros hajáián- még
ólomgolyók is fityegtek.

***

. 
Hajlandó volj- mégis a könyőrületességre a Feökapitány úr si-

tánk.ozó szive. Hajdu kerületi nótárius úi az űt MőÁcz lőwánnal
11egiratta .szépen kurrenslevelét. Ekképp szólíto,tta Nemes Huia"
Városokbúl össze a Sednát, melynek 

',űí 
szine. elott nánási1o*-

lőczben szenvedő alázatos ínstániok recognoscált.r. á, 
"it".iaau,,hogy csak beszélgeté.snek okáéri -Qvült"É vala ossze, ÁiÁ-p"atő

valamely gonoszcselekedetnek a Némes Város ellen' teónáo- *u-
chinatió végett.

Ennekutánna Halljakend Fekete péteréknek, nánási szegénység-
nek megemlitett bojgatői, a-tekintetes Hajdu városok ÚriJzeke
parancsolattya meltett, az Átistombúl is kibocsajtatiak.- Ádván
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lnagukíól hiWallásuknak nagyobb erösségére ezen maguk kezük
ltcresztvonásával is megerősitett reversálisukat:

,, Az Artstomból kibocsátt af.r án, álhatatosan f elte,ttrik magunkban
s erössen is fogadjuk, hogy mi valamint ennekelótte ís semmi
t,ossz cselekedetnek koholása végett nem gyúlhink vala egybe,
hanemcsak atyafiságos beszélgetés kedvéért, ú9y soha ennek után"
lra sem 

^ugánosan, 
sem tö6bekke1 edgyütt 1évén, semmi olyas

lcgkisebb szót, dolgot és gondolatot sem machinálni, sem csele-
lredni nem akarunk, nem is cselekszünk, amely a Nemes Váyos
cllen csak legkisebb yészben is lenne."

liÁindazonáltal, Halljakend Fekete Péterék, a földeken osztoz-
kodni akaró szegénység, a szoczialista parasztok együgyú elei,
mégis elértek annyit, hogy a Nemes Tanács és Nemes Communi-
tásls belátta, hogy a népnek nagy szegénysége légyen, tehát szot-
galmaskodni ügyekvének azon, hogy mi módon lehetne ezen nagy
szegénységen segiteni. És mint a nánási hajdu nemesek jegyző-
könyvükben nem minden humor nélküli eredetiséggel, f.eLjegyez-
ték,: ,,f.elta|álódott, hogy a Fekete Halomnál, ha a marhának nagy
megszoritása nélktil megeshetnék, jó volna a szegény népnek egy
kis köles alá való földet vagy gyepel, osztani. És hogy ez meg-
hatátoztassék, Votumra ment a dolog s Voto Pluralitatis concludá1-
tatott, hogy osztódgyon."



Jóna uramat a tanácskázba kluiák

Jónák többen is éldegéltek Nánáson. De ki közöttük a Jóna-
család hirét-nevét a7apitotta, ama bizonyos ,,nyálas" Jóna atam
volt, ki két kezének szorgos munkájával szegény emberi sorból
vergődött nagy gazdagságra, Olyan szorgos, dolgos két kezet rit-
kán teremt a mindenható. Mert pihenót mé9 akkor sem ösmert
nyálas Jóna gazda, mikor példáu1 az utczán a vátosházára igye-
kezett. Legalább is valami rossz kötőféket bontogatott a fona-
lafua.,. És mikor ilyenkor kérdezték, mert a szővaÍ is fukar volt,
rövidesen felelgetett vissza:

- Már én ilyen vagyok, - dolog nélkül egy perczenetig sem
lehetek meg. . .

Ámde nem hiába tutta a barázdát. Kapa, kaszanyél nem hiába
tört hólyagot a patakemény és kérges áarkán. Biikatartással és
disznó-hizlalással nem hiában czillődőtt. Szaporodtak a földjei.
Barmait külön pásztorok őrizték . , . Az egykori keshedt, ősztővét,
kapzsi, de munkájában fátadhatatlan pataszti ember oda emelke-
dett, mé9 a város másik oldalán ís sürgették. Ha7lja kend * he-
iyett: kigyelmed! Gazduram lett a becsúletes neve, bárha a zsi,
rosra kent-fent ködmönt még mindig szivesebben viselte a módis
feketeposztó dakunál, Yal,ójában az élelben is a zsirost kedvelte
Jóna uram - föbbképpen a lángost, a juhturós bélest.., Á lakó-
szobája is rakott kamtához hasonlitott, Á mestergerendába vert
szegeken bunda vagy oldalszalonnák csüngöttek. Némelyik már
sárgult az avasságtól . . , A falmentében pedig telisdedteli zsíros
és turós hordók állongtak. Bármiféle bársonyos díványnál többre
becsülte azokat nyálas Jóna, a ki mikor disznőt öletett (tizet-
tizenkettőt egyszette), a disznótor reggelén minditig csapra útte-
tett egy négy csebres hordót, azután elrként biztatta a bölléreket
és bébilléreket:

- Addig senki nem megy innét haza, a rrrig be nem szedjúk
ezt a kis 6orocskát . . . Mert a négy cseber bor nyálas Jóna gazáa
számítása és szava szerint csupán ,,egy danlásta" valő vo7t , , . Azt
hát meg is kellett inni. Cselekedték is a mesterek ós bóbillérek;
de mivél a Jőna uíam boía leginkább eczetes izű bot vo!t, méz,
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ze! kavarta a borocskát a gazda, kinek a méze is hordószámta
árllott. Persze némelyik böllérnek a belsejét zavatba is hozta ez a
sajátságos és szokattranul sonkolycsörmelékes ita1. . ;

Vegű nyálas Jőna uram azt á becsűletet is megérte, hogy mint
jósaida ember á városi képviselótestületbe is belőlkerült. És a
mikor elsö izben hivta meg a tanácsházba a pengő sarkaniyus
Tasnádi baldu, a társasághaz il!ő módon készülődött !óna. Az
ujabbik nehéz borjubőr csizmájáí avas hájjal oly vastagon kenette
be, a Bunyó s meg a Tis,za kutyának mát a csizma szagátől is
csorgott a nyá!a, Á fekete zsinóros nadrágot és bekecset meg a
debreczeni nagy szabadságból hozta, debreczeni legelső szabő-
mester remeke volt azon minden őltés, minden ollónyisszantás;
lranem a hosszu fúrtös hajfuóL sem feledkezzűnk meg gazduram-
nak. Arra kúlönben is büszke volt. Mé9 görbe fésút is viselt a
tarkóján. Közönséges alkalmakkot a háj annak is megtette. De
mát ilyen nevezetes alkalomból nem sajnálta tőle a ludzsirt sem
Jóna gazda, Á lábon álló üveges tékában szerencsésen kezébe
akadt egy mázos csupor, mely sárgás fehér színi, szépen meg-
ülepedett kenőlékkel volt szinültig telve. Ugyan ludzsirnak kissé
ragadós is volt a csupot tartalma, de Jóna uram nem ügyelt rá.
Mindig csak azon törte a csűrhe-járást, micsoda szép tisztesség
is az, m7kor az ilyen szegény patasztsorból gyarapodott ember a
íőhadnagy, a nótárius uramékkal, a nemzetes szenátot urakkal
a nemes város tanácskoző házában széket ülhet. . , E fölötti öló-
mében illö vastagon kikente a haját és azután kalapot tévén,
pálczát, togván, szép gangos léptekkei a ,,városba" indult.

Nyaratszaka volt. Midőn rcjzik a légy és a kiskertek virágán
százezrével zimmőg a darázs és a méhike, mely a galambba!
együtt legkedvesebb és leghasznosabb jőszág volt nyálas Jóna
uyam' szemében; mert sem a galambnak, sem a méhnek nem kell
drága takarmányt adni. Mindegyik keres magának élelmet. Es
csakugy Isten nevében szaporit a galamb is a nádtetős padláson,
miként a méhike is lépekkel rakja tele a szetény gyékénykast,
melyet téli estéken fonogatnak a hozzáértő öregebb béresek. . .

Jőna utan mégis ezen alkalommal a füstre kivánta kedves mé-
heit; mert miközben a tanácsházhoz mendegélt, a sok 1é9y, a sols
darázs, a sok méh akként csapkodott körülte, mintha ö kigyelme
maga is va7ami nagy vitágbokréta lett volna. . .

Örvendezett is; midön belépett a tanácsház küszőbén, gon-
dolta, itten rnajd szabadul a kellemetlen rajzástől. Kotai volt az
öröme; mert a nagy hévség miatt nyitott ajtók és ablakok mel-
lett gyüléseztek a nemes város urai, a midön is csoda történt. . .

Mé9 ilyen csoda sohasem töntént a nánási hajduk ezen bolthajá-
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sos tanácstermében. Á sok éhes darÉps, a sok dongó és a leg-
szemtelenebb íajté4u légy zűmmögve, dünnőgve rajáott be a ta-
n4csterembe, mintha csak parancsszóra jöttek vohá. .. De még
odáig csak tréfának vették áz igyet, a móddig a nyálas Jóna uram
kikent hájas fejét dongták és !Ópték m"g a legyik és- datázsok,
hanem a mikor az egyik telhetetlen darázs a nótárius ur Úzes-
liljom virágszinü ortára telepedett és fulánkját is beleeresztette
ebbe a borvirágos szép orrba, felugráltak az arak és a nemzetes
föhadnagy ur - további intézkedésig - felfüggesztette a tanács-
kozást.

Ekkor derült ki a Nyálas Jóna uram végzetes tévedése. Jóna
gazda összetévesztett két csuport, Á hajpuhitó luőzsir helyett szin.
mézze|], kente ki íúrtjeit; azért csábalt utána a sok veszedelmes
darázs és szemtelen 1é9y. . . És bát Jőna gazdának sirhantja is
ré9 besüppedt, de ez az eset mé9 ,sokáig tenntaftja ezen kúlönös
parasztí ember emlékét; ámbátor manapság mát a pataszt is jő-
szagu bo7tt kenőcsc-sel kenegeti az ústökét, hogy a nyálas Jóna
gazda darazsai csipkedjék meg a sok hinczi-hánczí idegen divat-
majmát.
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Bojtáffigadás

Á hortobágyi pásztorok köztársaságában a juhászok alkotják a
népség, katonaságot. Á csikós, gulyás a förend. A kanász iÓ1 te-
válik bocskolos nemességnek, hanem azért, mint népség, katona-
ság, a juhász sem lekicsinyelni való. Á juhászok homlokán is ott
ragyog a büszke jel,'melyet a szabad puszták napja éget a ma-
gyar pásztorok nyilt arcára. Az uraságok rnegtört, a7ázkoőó házi
cselédségéhez képest a maga karámja körúl úr, fölemelt fejü
íérti a juhász is. Odaelőbb mé9 több szabadsággal éltek és éppen-
sé9ge1 nem voltak érdekteienebbek a pásztorvillág lovonjáró csi-
kós-, gulyás-főurainál sem, Egynémelyik juhásznak a Hortobágy
sik foldjén t&l magasra kinótt a hire, mint magányos jegenyék a
pusztán.

Odaelóbb, a szabadabb pásztorvilágban Gombos János jahász-
számadő ilyen nagyhfui pásztot volt a Hortobágyon. llÁáy a tet
mete különleges volt ennek az embetnek. Középmagas ember
volt Gombos, hanem a felsőtestében olyan széle{, olyan vastag
csontozatű, tölgyárbocf a ízmu volt Gombos, két erős ember ki-
telt volna ebböl a széIesen domborodott testből. Tőrzséhez illö
nagy volt a feje. Rózsapiros aycábóI a világoskék karika szemek
gyerrnekszeliden rugyogtak ki. A magyar komondor-kutyáknál
láthatni ilyen hüséges, okos, bátor, vidám szemeket, melyeknek
némely Íigyelmezíetó fölvillan ásából kilángol a tisztdl,etet, tariőz-
kodást ránkpar ancsoló öserő.

Gombos Jánoshoz fogható erős ember nem került másik a Hor-
tobágyon, sem a messie vidékéig. Bfumely nagy ökröt felölelt a
ltót elsö labánál, hogy annak csak a hátsó lábvégei érték a földet,
hzonban nemcsak erejével, békeszeretó természetével is kivált szi-
laj társai közúl Gombos János. Még gondolatban sem vétett sen-
klngk. S9h,as9m perelt senkivel. Azon komáit is megmosolyogta,
lrkik csúfolták:

- Komában egy jó asszony veszett el.
Gombos János mosolygott az ilyen évődésen:
- Jőlvan ez igy, komám! Mert ha én is olyan gatázda termé,



I
szetű vólnék, mint az a kutyaútó vén Csibi, a tömlöc fenekin
rothadnék el. , .

Á komák, magukban, igazat adtak Jánosnak; mert a vén Csi-
bihez hasonlatos garázda juhász nem került a Hortobágy mellé-
kén. Az élőf,ába belekapaszkodott ez a fékezhetetlen vén ember.
Ha földig verték, máskor ismét kezdte. Á debreceni nagyvásár-
ban verekedés sohsem eshetett meg a vén fene Csibi néllriil.
Tulajdon édes fia sem állhatta ki az öreg Csibi kötekedő termé-
szetét. Szép szál fiu volt ez a Csibi Pista. Á káromkodást utálta.
Gyerekkorától mindig imádkozott, ezéfi. kedvence volt a hortobá-
gyi szent juhásznak, a hires birkatolvaj Cgontos Jánosnak is, aki
tiz darab anyajuhot hajtott a Pistának, amikor az tizennégy esz,
tendós alig volt.

- Ezeket a juhokat a jó Isten küldötte neked fiacskám, mert
sohasem káromkodol, - magya,rázta a hortobágyi szent. Csak-
is ókegyelme tudta, hogy az ország melyik részében kereskedik
valamelyik Istenkáromlő jahász az ellopott anyajuhok után? . . .

Kedvás viseletéért, jó kedvéért a hortob ágyi juhászok mind-
nyájan szerették Csibi Pistát, Azért is nagyrabecsülték, mert riem-
cőaÉ szővaL, botra is bátor legény volt a Pista. Ébren alvó, minden
peryő zajra talpraagrö legény volt Pista. A hortobágyi fogadóbarr
i.ir,in foidolt srő p{stáíól. Bent az ívóban a vastag tőIgytaasztalnál
vagy tíz őreg juhász tanyázgatott. Odakint a koplaló_nál kikötve
u{yánannyi 1zamár szundikált. Á Gombos, János fekete kesely

"ÍŐdar 
rzu*ara ritkaság számba ment közöttük, mintah ogy gazdáj a

meq a iuhászok között volt a legelső.
Ő.iUi Pirti szőrakoztatta a juhásztársaságot. A nehéz kampósbot

úgy forgott a kezében, mint valamí széIvLtorLa, mert inkább káp-
ríiato,s-vítorlához hasonlitott, mint bothoz. j0Já;időn a legény be-
íejezte a bámulatos kargyakotIatot, Gombos János elismeréssel
nyujtotta Íe7éje a tele borosüveget:"- 

Pista fiam, gyerc közelebb! Huzd meg jőIl
- Köszönöm á ;ános bátyám hozzám való jóságát, - a tegény

jót huzott az úvegből.
Gombos tetszőIeg mustrálta a bojtárt.
- Ember vagy, szeTelmetes fíam. Én mondom ezt szemedbe,

ügyes vagy! Jó pásztor vagy! Megbizhatő ember vagy! Ha aka-
yod, Szentmihálytul benkoszton elsó bojtárom Iehetsz.

- Mengyek, János bátyám, - felelte a fólvidult legény, - örú.
lök, ha kendet szolgálhatom, Legalább minden jahászí tudományt
eltanulhatok kigyelmedtül. . .

Gombos János azonban tovább puhatolóőzottl
- Magad tudod, ecsém; idátig nem sokat társalkodtam veled.
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De ú9y hallom, hogy igen bátor embet vagy és hamar fordul ke-
z.cdben a bot?

- Ámi azt illeti Gombos bátyám, ez igaz; node magam sem
lílek egypár koppanástól. Kapott már az,én koponyám ii, hanem
líket még nem útöttek rajta.

Gombos megtapogatta a legény fejét:
., - _F"őt !9jed van, fiam. Még az enyémet sem líkelték meg, pe-
dig fiatalabb koromba lett vólna benni módja. . .

- Nem is legény útötte meg azt akkor, bátyán, - Csibi Pista
csak kimondta, ami a begyében volt, - tebizzúk el magunkat.

- Pista, te tán azt hiszed, hogy te az a teginy vagy? 
-

- Én azt hiszem, bátyám.. .--
- Nono, Pista fiam, - Gombos megfogta a 1egény derekái és

megszoritotta.
- Iaj, Gombos bátyám, - a legény tájdalmábai fölkiáltoit, - a

lelket is ki tudná kend szoritani belőlern.
- Pista te, hát ide mernél-i útni a f.ejemre?
- Ha úgy akafia, Gombos bátyám, oda ütök én.
Gombos János levette a kala§iát,
- No, Pista, hadd látom milyen bátor embet vagy. Üss ide,

meít nem az az ígazi ember, aki üti, hanem aki birjá_
Csibi Pistának megraggyant a bátor Szemel
- JőI van, no! Ha akafia, bátyám, odaütök.

, - Ákarom, akarom! - rnondotta hidegvénin a hatalmas ju-
hász.

Csibi Pista fölemelte a kampót, kemény karral odacserditett
Gombos tejére. Sikerúlt a lékelés. Á vér menten kibuggyant a
Gombos fejéból. Gombos János zsebkendőjével leboritoiá a se-
bet és últőhelyéböl íólállott a hatalmas juhász. A többi juh,ász
megiltetődötten nézte az emberi alakú otoszlánt! Megrebbenve
huzódoztgk, széjjel. Mi lesz most? lH;isz íélkézze! széűpi ezt a
legén5lt, Félve várták, mit mond most?

- Gyere kőzelebb, ham, - mondta szeLid"en a hatalmas juhász,
Csibi Pista bátran mellé lépett, még a sz,empillája sem yezdilt
peg, midőn,Gombos Jlnoskezet fogott vele. - Ember vagy, tiam.
Most már trátom, ho§y van bátorságod, ha engem meg mertél
ütni, aki szittiphetnélek. Most már teljesen megbizok benned, az
első bojtárom te leszel, kedves szolgám.

Csibi Pista vidám ayccal felelte:
- Megkövetem Gombos bátyámat, én sem v'ártam ennél egye-

bet, hiszen kigyelmed parancsolta, hogy üssem meg.
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Lóuásár

Gorzsás Jóska is hadházi hajdú volt. Székely Cábort is Bocskai-
népéhez számitották, ha mindjárt nem a birtokoss ághoz taytoztals
is. Gorzsás volt a fiatalabbik, Nehézkes léptü, nehézkes gondol-
kodásu, tömzsi gyalogszercs hajdir ember volt a Jóska. Yén Szé-
kely Gábor inkább madárhúsával, könnyú fölfogásával tünt ki,
Gorzsás füstös volt. Á Verhenyeges Gábor hajdút íuríangja, íúr-
gesége is érdemesitették a székely névre. Ábban mind a ketten
egyeztek, hogy az ákácoktól árnyékolt méhesben szivesebben ha1l-
gatták a ,,dungók" dutuzsolását, mintsem napsütötte pusztán a
kaszapenge suhogását... Ellenben telente a fonókban Székelyéll
voltak a szóvivők. Nyáron a kenyérszetzö paraszli munkálkodás
helyett inkább a rétséget bújták. Yadmadfu tojással szedték tele
a tarisznyát. Darúlövő puskával zsákmányoltak ezüstfehér tollas
kócsagot. Midőn pedig tél következett, a meglékelt erekből halat,
csíkot meregettek. Olykor a debleceni nagy szabadságkor hajcsá-
rul szegődtek ráckupecek falkáihoz. Le a Bánságig járták a vásá-
rokat. Azonban saját kézre is dolgoztak. íl,a egy lovat, marhács-
kát elköthettek az országos vásárban, Gorzsásékat nem íutdalta a
lelkiismeret. Zordonabb időben a jó gazda búzás szuszékját is
megabajgatták. Kamrákat ástak ki. Á iyúkólat sem kimélték.
Némelykor a gyepszélen vagy a nyomáson birkát is berhelteir.
Az ilyen birkát itéletnapig kereshette a juhász, mett az ilyen lo-
pott birka a két jelgs hajdú pogányul telhetetlen bográcsában
menten áldozati báránnyá vá7tozotl. . . Mivel azonban a kihivóbb
büncselekménytől tartózkodtak, a dolgos hajdúnemzetség szem-
hunyvást türte a két javithatatlan földterhét. Olykot a házi töm-
löcbe csukták, olykor össze-vissza verték a kutyaútőket, midőn
néhanap tajtaveszitettek, ez volt a csattanósabb búntetésök. Csu-
pán a becsúletes munkáL nem fogta kezik. Mostan is éppen a
pitvarajtóban hasalt Gorzsás. Majd kiugrott a szeme. Madzagkötél
végét szorongatta. ElőzőIeg buzaocsut szórt az udvarra. Az ocsu
fölőtt fadarabbal föltámasztva tátongott a dagasztóteknő, a Gor-
zsás madzagkötele a íadatabra volt hurkolva. Galambcsapda volt
ez. Corzsás hajdn esze|te kL H.adházi Gergely uraméknál százáva|
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lroltott a ga|amb, midőn tyúkhús nem került, a galambpecsenyét
sem,vetette meg Gorzsás Jóska. Igaz, hogy nagy,türelem kellett
az ilyen galaúvadászathoz. Némelykor sokáig a földön keilett
hasalni, meddiglen Gorzsás Jóska elrárr^ihatta a teknöt. . ,

- Hihi, hi! - csúfondáros kacagás'harsant a galambvadász
fülébe. ,-, i ]-iiT,gj

- Hogy az őrdőg| - Goyzsás mérgesen mordult föl. Már éppen
cl akarta rántani a madza.got, ainikor igy vátatlanu| megzavarták.
A fölriadt galambok csattogós zítgással repültek harmadik szom,
szédságta. - A teremfáját neki! Vagy kelmed az, Székely bá-
tyám?

- tJihi, hí! Józsep ecsém, nem is gondoltam, hogy ennyire cse-
megés vagy, Még galambpecsenyére vágyaksvo7?

- Valamivel csak foglalatoskodni ke1l, ides bátyám! - Gorzsás
Jóska szégyenkezve tápászkodott föl,

- Hennye, ie pokolravaló|. Hát néked ez is.toglalatoskodás?
- Hát mit csináljak?
- Mit csináIjak? Mit csináljak? Még ez a furcsa! Nékem, az

öregebbiknek kell számontartani, hogy hólnap lesz á nyiregyházi
nagy szabadság!

- Pinz nélkül, mit csináljak én a vásárba?
- Pinz nélkül? . , , lFriszen ippen azirt megyünk oda, hátha mi-

nékünk is akad ott valamiféle seft?
- Nem bánom. Gyerünk, ha Gábor bátyám jónak látja.
-'{nqy jónak látom-i?. . . Ihol, mán a szered-ás is a nyakamban

van, A darulövőt is kettészedtem, a szűrújjba 1ötyö9. Te se' tito-
vázz sokáig. íziben kenyere| szalonnát a taris,inyádba, azatán
gyerúnk.

Gorzsás _hajdű_ nyakába penderitette a szűrt, Minekután pipájá-
ra is rácsiholt, fokost ragadott a kézbe, Á két jeles hajdű ,',pínz
nélkül" igy lódult neki a nyiregyházi vásárnak.

] {.**
Hires vásár a nyireglházi vásár. Á NyirségrőI, HajdűságróI tiz-

eztével verödnek ide össze a vásárosok.- Moitan is j barűvásár-
ban gyönyörüség volt a jőszágíőlhajtást nézni. Hatalmasan mozgó
fehér tenger volt az őkrök, tehenek f.alkája és a bársonyos szőiü
kényes lovak ragyogtak, mint harmatos virágerdő. Számlálhatatla-
nul széledeztek a bundás birkák. Némelyik vad sertéskonda szar-
tos volt, mint a szurokban fürösztött 

-ördög. 
. . Mindenképpen

jő vásár, szép vását volt ez a sokadalom, ciupán GorzsáséÍrira],t
nem sikeredett az űzlet. Gorzsás déttájt panaszta is fakadt:



- Pinz nélkül a vásárba? . . . Usyi mondtam ides bátyám-
nak?

- Ne bosszants józsep, - fertyegett a foga közül Gábot hajdú,
* pinzze| bolond is csinál vásárL. Inkább a szemedet nyisd ki!
Aztán fílelj is mindenfelé . , . - Gorzsás váltig pis1ogott váltig
fülelt, csak nem sikeredett az izlet, pedig már a 1acipecsenye sza,
ga is izgatta. Szinte nyáladozott az etős kivánságtól, midón a
foszlós fehér cipóra, ropogó bőrös cigánypecsenyére gondolt. . .

Arra riadt föl, midőn Gábor bátyja oldalba ütötte z * H.ej, te alva-
járó|

- No, mit akar kelmed?
- Ne szotyogj, cimbora! Cslnálunk már mink is űzletet|
Áz ekhós szekeren kis tirpák (tOt) fitrcska ült. Ostotal csap-

kodta a satoglyához kötött jóhúsu paraszti lovacskát.

- Nyete! Csak mán vinnének innét! . . .

Összevillogtak a hajdúk. Gorzsás már oldozta is a kötóféket.
A vén Székely a ííúcskával nyájaskodctt.

- Vissztik mán gyermekem.

- Vigyék is ! Elég sokáig vigyáztam tá!
Á hajdúk a lovacskával míhamar előgyeledtek a vásári tőm-

kelegben. Székely Gábor elégülten sunyitott Gorzsásra.

- Jőzsep, hé! Mit is mondtam néked? - Gorzsás elmosolyodott,
bár érthetö aggodalmak is gyötörték, mert hiszen az Ő markában
volt a kötőfék vége. Gábor hajőű leolvasta Gorzsás arcáyől a íéI-
szet; - Ne rimüldözz, ecsém! Ha eddig segitett, ezutánra ís meg-
segit minket a jó Isten , . .

Gorzsás keserveset fohászkodott:
- Csak legalább a gazdáját ismerném, hogy majd félreállanék

az ,dtjábőI. . .

Gábor elnevette magát:
- Mig engem tátsz, ne fílj semmitül! Mindjárt kerül ennelr

gazdája. . ,Hej, hé! Samu szomszid|. Hová vezetí azt a lovat?
Samu szomszéd valamelyik bizonytalan nyfui taluból girhecses-

ke 1ovat úncígá7t a kócmadzagon. Samu szomszéd is szintattéle
rendü kupecséget űzőtt, mínt Székely Gábor hajdÜék. Az ilyen-
íajta vásáros emberek szemök nézésétől főlismerik egymást. . .

Samu szomszéd is tirkészíIeg állitotta meg lovát.
- No, mit akarnak kendtek tőlem?

- Csak a lovad akarjuk szemrevenni szomszid, , .

- Az én lovam igaz jőszág.
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- Magam is ú9y nizem! Rokony a miénkkel. Akáy meg is cse-
lcllhetnénk.

Samu szomszéd is szemrevette a hajdúk lovacskáját. Úrgette,
íorgatta a lovat. Takaros paraszti lovacika volt az.

- Nohát nem bánom|, Persze tóldás nélkú1?
- Toldás nélkűI? Tán rnegkergúit kelmed?
- Lassabban, csak lassabban, földi ! Ha kell kendteknek a 1o-

l,am, jó! Ha nem kell, úgyis mindegy! De én bizony két pengö
lorintnál több tóldást nem adok a keselyre.

A veres Székely Gábor megrázta íejét
- Mán látom, hogy csúfolkodik kend, szomszéd. j|i4ég tiz pengő

í:orint tóldás sem vólna sok ezirt !

- Kendtek meg tán azt hiszik, hogy én lopom a pínzt? Meg
aztán nizzik kendtek az én paripámat is.

- Nyúvöd a paripádat,, szomszid! Á vak bárónak dicsird , a
lovadat. Inkább azt nyőgd kí mán ! Megtóldod-i a keselyt öt
pengö forinttal?, . . Azonban sajátősztntén kimondom, csakis
azérl adjuk ennyiért, mert otthon felejtettük a passzust. . .

- Megvan véve, - mondotta Samu szomszéd abizonytalan nviri
faluból. Á Samu lelkét sem háborgatta a passzlJs. Hamafiában
íölbecsülte a cserelovat. Látta, hogy jóval többet ért a tulájdoir
girhes patípájánál, Nehogy megbánjak a jómadarak, Székely"haj-
dú markába nyomta az őt pengő forintot.

- Sok szerencsét! - Gotzsás megkönnyülten szusszantott föl.
Megnyugodva vezette maga utárr a kócmadzagos lovat. A Laci-
lrony}ánál áldomást is tartott a két ember. Á keselyt a sátorkaró-
1roz kötötték. Maguknak ételt-italt parancsoltak. Közben Gorzsás
félszemmel kifelé is pislogott. Menten talpra is ugrott a távolban
támadt v ásáii f.őlzúdulásra.

- Ides bátyám, én mán csak körülnizek. . ,

. - Eridj l - S,zékely Gábor jóizüt kanyaritott a bőrös pecsenyé-
ből. Gorzsás elkocogott és mire visszatérült, a vén Szé-kely már
rnuzsikáltatott is a Poczok-bandával. Gorzsás izgullan haloit Ga1
1,1or bátyja íiléhez:

- Üti,tr ám Samu szomszidot!
- ütik?
- Ütit< bizony. Verik, mint a kétfenekü dobot. . . Merthogy a

vásárban összeakadt a cserelú igazi gazdájávat .,.
Gábor jót húzott a boros üve9bő1, azután Gorzsásnak is oda-

kinálta;

- Igyál, no! . ..
- Köszönöm ! Nekem mán eligsiges vólt, - a Gorz,sás összeszo-

rúlt torkán akadozva csúszott az ital.



= így hát útik a sizomszídot, . . .= A vén Székely iryakába kap-
csolta a bekötött ujjas, keshedt, kirta hajőúszűrt, rnelynek a
szövetjéből mát kiÍoszladoztak a zőld lÓvelek, piros : bazsa:
rőzsák.

* ütik ám!
- Ugy kell neki . , . Hm . . . Máskor ne csereberéljen !

9.::::: hajdú ámultan..píslan\ott G.ábor bátyjára, Minekután
mé9 bőrös pecsenyét, foszlós fehér cipót is méretett a tarlsznyába,
a kulacsot is megtöltette borral, ekkor mondta Gábor: - Gyerúnk,
ecsém !
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A 1lataki réten

Ez sem volt utolsó eset, midőn a kedves öreg nágyatyus, nem-
zetes Daróczi Is,tván uram százbusz hald kaszálós rétet bérelt a
pataki haíárban a sárospataki kollégiumtól. Nemzetes Csohány
János,uram volt társa ezen vá77alkozásblan, : . Á selyemszálr3 széna
kellett a sok jősi,zágnak. Tehát nagyatyusék harminczkét kasz$s
rránási hajduval vágatták rendre ai'illáto, rét virágosfüvéil Jvíár
pedig harminczkét kaszás nánási hajda ugyancsak fogja, nyomja
a kaszanyelet. Nem is cselekedhettek másként. Egy 67..,hógy a ka,
sza kőnnyen suhogott a kérges hajdumarokban, más az az, hogy
nem hamvába holt ügyelőjük voit nekik manap is élö hú szom-
széd, Szics István uram szeméiyében,' ki talán mé9 a pacsirtánál
is korábban ébredt fel és maga vitte 1egelöl a rendet, katonásan
kilépvén, ízmos, ernyedetlen munJ:áskarokkal suhintván a réti

^.iőb"'a kaszáÍ, -"Íyr" könycseppként hullott a viügok harma-
ta és kövér, vastag rendek jelézíék az utját, melyen a barminczkét
kaszások verejtékezve, dünnyögve követték hiíséges öreg Szücs
István uramat'. , . A gazdát nem sejtő paraszti emberek csufolko-
dós kishitüségével tö6bször is szeméretéritették szűcs Istvánnak a
harrninczkét kaszások :

- Beg töri kend rnagát, talán biz| sajtot kap kend ezir' a nagy
sza7adásit' .. ,

Hanem azétt a kérges marku hatminczkét nánási kaszások em-
U."rág.r"" rendre va$tak mind az anyaszénát, mind késöbbed a

syönóe sarjut. Nekik is bóven megvolt a hasznok a becsületes'Ű"Éaiua, itán, nugyutyusék sem §anaszkodtak, hogy ritka volt
a pataki réten a vontatókba rakott illatos széna. . -

Ámde történt, hogy a sárospataki kollégiummal ellentétben né_

mely földes urak póit inditották q pataki rét fölött, a mely réten
át fűzíáktől árnyékos, halban gazdag patak folydogált . . . Némely
foldes uraknak 

"is feküdt itt iétjök, á kollégium rétjéból ehhez
akartak tekintélyes darab földet perelni. . . Kúlönösebben az etet,
a patakot akafták magoknak tulajdonitani. . . A kollégium pedig
nagyatyusékra hívatkozott. Á nánásiak bízonyitlák, míIyen terület
földet béreltek és meddig kaszáIlák a rétet.



{

Tanubizonyság-téteire Patakra hivták tehát nagyatyusékat. Ne-
vezetes uriember volt ott akkor Meczner Rudi. Maga jött atyusé-
kért és a Medve ügyvéd is velök volt, a ki ezen utközben Ujfaltr-
ban tizenkét tojásból fogyasztott rántottát. Es inderkedtek is vele,
hogy tizenkét csirkét pusztitott el, mert kissé zavarodott tojásbÓ1
készilt a Medve ur rántohtája.

Két kocsival mentek, Tánczos paripákon, Ment maga a nemze-
tes Csohány ur is. Még két nánási tőkaszást is vittek tanuságra,
Szücs Istvánt, meg az őTeg Toronyit. . .

A nánásiak tanuskodtak is hiven és legjobb tudomások szerint
a kollegium igazsága mellett, arti nem tetszett semmiképpen Do-
bozy nevezetú főszolgabirónak; met:t az uraságok embere volt és
í9y förmedt nagyatyusra:
, - Fekete lilek van abban a szip ünneplőben.

, 
TJgyanis nagyatyusék ünneprendú szép magyar ruhába voltak

öltözve . . . Bűszke, kemény hajduembel volt nagyaLytts, nem túrte
senkitŐl a becsmérlő szót. Most is felvillant a szeme és ott a pa-
taki réten a sok kúlön kúlönfóle urirendek előtt annyit mondott
Dobozynak i

- Tartsa meg az ur magának az ilyen csunya beszidet.
Azzal nagyatyus neisi indult az étmentén és pontról-pontra mu-

togatta a határt.
- Még itt fogtuk a halat, . . Eddig kaszá7tunk!
A nánásiak hitet tevén: a pör a kollegiurn igazsága mellett dőt;

cle a pataki kollegíumi urak tartottak is olyan áldómást a sáros-
pataki nagyvendégfogadóban, sem két, sem hátomszázasba került
az a pazarkodás. Á czigányok mé9 másnap reggel is húzták, csak
a két kaszás nánási magyar, Szücs hajdu és öreg Toronyi hajdu
uramék buslakodtak szárnyatörött darvak módjáta az aszial-
végen. Ó kigyelméjék sem ettek, sem ittak. Mináig csak az mo-
toszkált a becsületes jámbor hajdukoponyájokban, hogy kik fize-
tik ennek az áldamásnak a pazar kő7bségét?



A gyékényfonók frkjo

t.
191.5 julius.

A ,,kapun" tul lefordulva a rétes feketefőldekre, lal a te\sőtiszai
részen Szegednek érdekes tartozéka, nevezetes szamszédsága. *
Tápé község. A nép nótát dalolgat a gyékényfonó kismagyarok
őreg talujáróL.

Szeged hires város,
Tápéva! határos,
ott lakik a babám,
Kivel vagyok páros.

Kopogós, ropogós paraszti őa! ez, tánc alá még rárántjalt §ilagO
cigány hangszerczámos fiai s füstös csóka rokonai a Gedóban,
mely csárdának szellős íélszeye alá békeidók vasárnapján báIozni
jfunak ki a ,,Fölsővárosból" a legények, lányok, nomeg a - ka-
ionák. . . Ma azonban párjok nélkül széLedeznek a pánlllkás,
1ibe9ő szoknyás lányok innét és tul a ,,tápai kapun", meyt a mi
bátor, délceg magyff legényeink a haláLtáncot járják ,.. Tápé
őreg íaluban, a gyephedt tiszaí töltés belső aljában Kuskula ur
íogadójánál sem szól a banda, a zőmők tápéi lányok és legényelr
sem ropják ottan kúlönös táncukat. A megsokasodott munkától
szikkadt izmu barna földnépének most csakugyan pihenö, elmél-
kedő napja a vasátnap; fejletlen hangon legfeljebb a libapásztar
gyerekek rikoltoznak - harcias bakanótát ...'A régi daiokat, -
hogy ,,Szeged (milyen !) hires 

'város, 
már csak leginkább Gilágó

cigány kopott fiai nyőszötögtetik foltozott hegedúkön.

2.

íápél Szegednek hajdanta jobbágyfaluja volt. Á mintegy 4000
fönyi lakosságu ősmagyar talu határán nagyrészt Szeged a földes-
ur. A tápai tófenékben, mikor a szép sik alföldi mezöség rétség
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volt, rőfös kövér halakat zsákmányoltak a szegediek, Tápé népe
meg a gyékényeseket járta, vágta, melyek tele voltak a vadmada-
rak költőfészkével, . , Régi öregek ugy tartják, hogy a szárcsa-
tojással gyurL tészlánál nincsen ízletesebb ,.. A kócsag és daru-
madár bokrétás tolláért is sokat lappangiak a rétség ligeteiben a
zömök tápéiak, a gyékényes volt azonban az ő igazi,legbecsesebb
kenyérszerző földjük . , . A vadrét száIas, szijjas termékéből, a
szattyánbőiként szivós, selymes puha gyékényből, mely mint ta-
karmány az éhmarhának sem kellett volna, - a háztartáshoz és a
mezei gazdasághoz szi7kséges. becses külőnféle áruka| cikkeket,
eszközöket szóttek-fontak. Midőn grót Széchenyi Istvá.n gőzhajó-
val előszőt hajőzott arraíelé a íiszán, Tápé népe gyékényból font
a . nemes gróf liszteletére olyan szönyeges, pántlikás diszkaput,
milyent mé9 soha nem látott a ,,Iánchid" világjártas épittetője . . .

Á tápéiaktó1 szőtt-íont gyékényszónyegek, sátorlapok, lábtörlők,
lojástartó kupulykák, dohányos bödönők, papucsok, szekértvédő
,,ekhók", kanapé- és kertiszék-forratok, méhkasok, papirkosarak,
kenyérszakajtók, lapos- szé7es, kovász- és gyünrölc sszátajtők, f alon-
fúggő kanalasok, piperés ládikák állják a világpiacok versenyét
és a gyékényfonók eredeti f.alvacskájának élhetéséhez, sőt vagyc-
nosodásához bő jővedelmet szolgáltatnak, bár az eke leginkább
]<iturta a megszabályozott, lecsapolt vizű réti földekből a hara-
goszöld nyulá,nk gyékényesek torzsokjait . . . Hogy tehát ős-ipar-
jukat folytathassák, fentarthassák, Tápé magyarjának - anya-
gért - az Alsóduna és'Tisza ösmocsárjáig le ke11 vándorolgatni . . .

3,

Szeged és Tápé között tőbb százados a kapocs, lehet, hogy ép-
pen ezen az ur és szolga között fenforgó ellentétekre és viszonyra
tekintettel, összeolvadásuk máiglan nem következett el. Testal-
katár a, ny elv j ár ás ár a, őltőzetér e, szokás air a, életmódj ár a, épItke-
zéseiben a szegediektől teljesen elűtö, másíajtáju magyarság Tápé
apró zőmők, szüklátókörü ósdi, szolgabirót súvegelő, igénytelen,
kishatárán belúl elzárkőzott népe, meiy főként a gyékényfonásbarr
igen ötletes és ernyedetlen szorgalmu.

Tömörkény István vélekedése szerint a kunnal elegyült szegedí
ősmagyartól csakugyan más eredetü Tápé népe.

- Besnyőfajta nép ez|. - mondja Tőmörkény, s Atpádkori ros-
télyos ablaku, kőculápos, csucsos kis öreg templomával megérde-
me]né a vén Tápé falu aprónövésü népe, hogy a magyar néprajzi
tudósok tanulmányozzák és maradandó .kőnyvekben megorokitsék
ezt az ezeresztendó óta külön életet élő őstelepet,
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4.

Tápén, Kuskula utam tiszaparti csárdája körül találni olyan
sárral kitapasztott, gerendákra épűIt házacskákat, melyeknek o1-
dalát ha kimosta is a hirtelen megsz,aladt tiszai áraőás, a magas
gerendákra épitett, gyékénytetós padláson biztonságos menedék-
helyöket mindenkor megtalálják tápéi Kuskuláék. . . A sárgavizek
közepén az éhhaláltól sem tartottak azért, Itiszen a korcveiszóból
hajlitva font padlásajtőíélíához akasztva ott ringatódzott a nyát-
fa-csónyik és mindenkor nekivághattak halászni,

5

Mióta az okos Bonyhay Sándor íőjegyző Tápén megalakitotta
a gyékény-fonók szövetkezetét, szem7átamást gyarapodik, csino-
scdik a kis-őreg íalu. Szegedtől végig köves uion léhet átsetalnl
Tápén. Á keritések tövén is ott kanyarog ma már a téglával ra-
kott gyalogjáró. Attézi-kut ontja az egészséges, úditő ivóvizet, s e
ke<lves f.aluban magas, tornácos szép házak sorjában épültelr, , ,

,A béke utolsó esztendeiben évi 100-1B0 ezer koronát megkeresett
a talu népe a gyékényfonással; mióta azonban a háborű kitőrt,
2a-25 ezer koronára csökkent forgalmú< az ügyesen forgtrtott
háziiparcíkkből. Nem busulnak azért, hiszen tudják, hogy ez csark
átmeneti állapot. Kertészkedéssel, gazdá7kodással, aptőjószág-tar.
tá,ssal és eladással igyekeznek behozti (és be is hozták!) a gyé-
kényfonásná1 elmaradL szép jövedelmüket.

- Ha én most belenyulhatnék a tápéi tulipános ládácskálrba, .'
beszélte ragyo gó szeminel,, szőlőv el befuttatott íillagóri áj ának z. sz-
l.aíánál jó Bonyhay Sándor, - a ládaíiából is könnyen összeszed-
hetnék most a hadiköltségekre egymillió koronát;

6.

TápérőI, a gyékényfonók kis f.alujfuól ez iőeig mintegy 70O-an
katonáskodtak oda. Odaharcol a kőzség négy ííaLal tanitója is.
Áho1 igy a tanitók, a jegyző és a pap (Bogos tisztelendö ur a
jászíőLdrőI maga is karakán magyar!) - elő1 játnak a hazaííság-
ban, nem csüggeteg a íalu népe sem,

- Bár a srapnellek repkednek körültünk, nem félúnk mi sem-
mitől, - harctérröl kúldött leveleikben folyton ezt írogatják baza
a vastuskószömök tápéi vitézek, kiket nem aggaszt otthónmaradt
családjuk sorsa sem. Áhol elvitték katonának a gazdát s magára
maradt az asszonynépség, a Borryhay íőjegyzőtől okosan vezetett
,,gazdakőr" közetővel szántotta fe1, vetette be a menyecskék par-
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lagfőldjét, . . Ámennyire csak lehetö volt, még a vizes aljföldeket
is bevetették - paszulylyal. . . Talán öszte nem lesz majd 50-80
krajcát Budapesten sem egy litet paszlfi?

7.

Megreszkir oztam egy kérdést a háborus marhaállomány sorsa
felól! Á budapesti rémséges husárak és uzsoráskodások után itél-
ve, ugyanis szentül hittem, hogy Magyarországon már minden,
marhát felemesztettünk és a magyarországi jószágtenyésztésnek
már csak multja van, jövője nincsen,. . .

, Tévedésbenvagy, kérlek, - mondta Bonyhay barátom őszinte
nagy örömömre és megnyugtatásul, - ezerkilencszáztlzennégy má,
jus hava óta nem hogy apadt, inkább szaporodot,t a mi kis falun]r
jószágállománya. aavaly májusban kétszázharminchat, szaTvas,
marhánk volt, az idei háborus májuson pedig kétszázkllencvenet
olvastunk össze. . , Körülbelúl ilyen az a szaporoőás, persze,
arány szerint, az ország más falvaiban is. , .

HÓgy pedig a nép 1W maga is szaporodik, nemcsak az utcán,
csordájaras-fóutján iürgölődő gy_grmek-csoportok után itélve: ta-
paszlaltam, hanem tőjegyző barátom szőszke fürtös csimotáit is
kedvtelten simogattam körül. . . Még teljesebb örömúnkre a vár,
ván-várt tavaszi eső és bugyborékot vetett és a hatalmas tavaszéjí
eső után orTom, szájam, szemem, egész arcom telecsapódott a tel,
űdt"lt Iisza.vidék nyers, zsíros, kövér levegőjével. . . Szegedi ko-
csisom a bakról szlrlzogva biztatta lovacskáit. A békák az utszéLi
tóból reszkető torokkal kántáltak a sötétségben magánosan csör-
tetó kocsi után. Háborus gondok ide, vagy oda ! . . . Magamban
egysz,eTre csak mosolyogni kezdtem, midón eszembe jutott a had-
bavonutrt óriás tápéi kovács, kinek katonáéknáI - a falu regósei
szeúnt - hátom derékszijból kellett csinálni egy megfelelóbbet.

73



A Józsa Gyuri kastélqa

A kalandáriumcsinálók az 1892. vagy talán az 1,893-1k esztenáőt
írták, mikor a Thaly KáImán-párti civisek ,,Debrecen" lapját a
sz7ávosan szóke Kósa Barna szerkesztette - poétalélekkel . .-. Per-
gedező őszi levelek halk pusztulása, a sát{a nád,ason dideregve
bújócskázó szelek, egy barnaszemű szelíd feleség s egy galiáiai
mámoros kőratazás emlékei az őszivirágsorsú, ráiongÓ* Áugyur-
barát 1engyelekról - ihlették dalra ezt a méIa, kékJzemü ifjú-poé-
tát, aki, mint 48-as szerkesztő, ádáz haraggal támadta mináen-
nap Tisza KáLmánt a Csanády Sándor bátyánk átkos ,,Ausztn.a-
Bécsjével" együtt. Vaspálcás gróf Dégenfeld Jőzseí ellen is har-
santak föl dörgedelmes kuruc szőzatok. Á vizeslepedöt Polgár
I'app Lászlóra is sűrűn ráteyegette jó Kósa Barná, mert áia|-
kodott tőispán-pátti kortes . volt ez az öreg polgfui bormérő
is . . ,

Es igy csak valahogy megéldegéltünk, noha a pecsovics rendőr,
ltapitány Végh Gyula bátyánk - alighanem titkós fóispáni utasí-
tásra ,,Gyul,aíí" néven - irgalmat7an verselményeket Eelyezgetett
e! a tátcarovatunkban. Barnának ám ez sem voft elég. MegÓntá-
sul, a poétaszerkesztő, utóbb engemet, a riporterét is-belesiabadí-
tott a politikába. Édesapám egyik legkedvésebb barátjárőI, a ke-
mény magyar úr Ferenczy Elek bátyámról követválaiztás alkal-
mával,gyilkos cikkeket irogattam, hogy hívei, a kormánypárti ks-
lacsokkal ékes dorogi hajdúk azért akátják nánási köveúé váLasz-
tani, mert szabadulni akarnak tőle, mint - íőszolgabirájaktőL.
Persze Dorogon meg Rájk Imre volt a biyó, hazaáraláson Őkezd,-
ve, 

, 
s9\ minden gonoszságot rákentem elr.e a furfangos hajdú

atyánkfiára is.

_ Valaho,ov_igy csak megéldegéltünk. . . Csupán a ,,Debreceni El-
Lenőt"-rel, kormánypárti laptársunkkal nem voltúnk szerencsé-
sek, ezt a jó újságot is poéták szerkesztették. Á nemesizlésű Yér-
tessy Árnold és öccse Gyuia voltak a szerkesztői, a szabolcska
Mihály, kis Zoltai Lajos űt, az iszákos zseni Kovács Guszti és a
lOPPie! társaságában. Nem voltunk szerencsések velük. Vértessyék
felől, Kósa Ba:rna, mint a répát vághatta a kormányt, ugyan be-
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],énk nem kötöttek. . . Mi, fiatalabb újságcsinálók inkább a foga-
dókban, kávéházakban rőgtőnőztúnk botrányt, mikor még a ii1-
rnos-vendéglöjében az ősiztővér galiciai Herr Scheinet ,,zengetáj"
direktor táncolt, énekelt, tájcsolt a - lengyeleivel, és tolcsvai Bó-
rris Sándorék karddal-pisztollyal nevelték lovagias erkölcsökre a
Lanulékony fiatalságot. Boldogult birkőző bajnok Bereczky La-
ios; másként ,,fóka" s vivómester Nagy Kálmán (később kiváió
törvényszéki bíró), mint párbajsegódek állandóan készenlétben
voltak. Kutyaharapást persze akkor is csak sr,őrével gyógyítottuk.
Minden nótás ma-nak, még nótásabb lett a holnapja s ilyenkor
sőr-bor kúyát tartani a vasúti vendéglőbe sürün kiruccantunk, ahol
lneg az Áranybikás Fehérvőnél, Haselmayer irná7 kúlönösen fel-
séges ital volt a tokaji szamorodnija. Ez a bor csak úgy szikyá-
zott a pohárból. Fel-felpezsdű7t az illatos arany-sárga folyadék,
Savanykás, mégis édes zamatjában rcjlőzőtt a rózsás mámor, me-
lyet az énkorombeli öreg s ifjabb nemzedék - őserők pusztalásál,
órthetetlen lehanyatlását láWán, az imádott rr;'agyar földnek rém-
séges megrendülését és elcsuszamlását érezvén - ríadozólag bú-
felejtésúl, öngyilkos vígaszul s talán elgyávultan is keresett.

*d<*

Fústös, borongós Ievegőjű volt ez a vasúti vén fogadó, egyik
délután vidéki urak beszélgettek ilt a sz,omszédos asztalnál, akkor
áég nem voltak olyan sultogósok az emberek Hangos voli az
ös{nte szó. Nyiltabb volt a magyar tekintet. En tehát jó1 meg-
hallottam, ezek az urak éppen Jőzsa Cyurítől, a Jözsa Gyuri vá-
lyogból épitett hires füredi kastélyáró1 újságoltak valamit_ Már
nem emlékszem, lebontották, vagy összeomlott-e ez a hirhedt kas-
tély? Másnap avatag zamata ciklielyt penderitettem a vasúti vén
fo§adóban eilesett ŰszélgetéstőL, it:ásoÁat a fővárosi újságok át-
ollózták, jó Kósa Barna szerkesztő ekkor buzditott először, hogy
a régies magyar dolgok megirosgatásával foglalkozzam.

- 'Érzéked van hozzá! - mondotta Bayna barátom (bőtorkú fél-
literes mellett) a Cegléd-utcai Kispipa vendéglőben Kemény János
ltomámuramnál . . . De, bizony, reám kúzőelmes, tanulságos, lel-
kem mélységeit felkavargatő évtízedek múltak e1, mígnem - egye-
bekből kikopva - va7óra váltak az első ábrándok és most csen-
rlesen, szeretettel kőzteadogatom űtszéli emlékeimet: okulásul . . .

Másoknak, véreimnek egyszetű törLénetecskéi ezek, ámde, mint
sárga nádason bujócskázó őszi szé|, az én f.ájdalmas magyar 1e1-
kem is oit sóhajtozik bennök.
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A uáci uizi,wtolnárole

Ide Budapesthez alig jó ugrás a Tabánta emlékeztető kanyargós
sárga siirá,totaivaL, ódon templomaival, százesztendók óta meg-
kövesült mozd,ulatlan vén hajlékaival Púspök-Vác. Mé9 ottan
haszná7atban és köznépszerüség meliett duruzsolnak őúős vizi-
malmok: persze a régi jómódhoz, a régi, a Dunán óriás libafal-
kákho z h as onla to s a n_ sz éleáező haj dani mal omc s op o r tokhoz kép e st
rnár felettébb megfogyatkozoit számmal. Az 1,830., 1840., 1850.,
1860. és 1870-es esztendőkben Kresák. Tóth, Tokodi, Kameret,
Maizner, t{renedits, Kis, Dávíd, Jungl, Gábriel, Szedalik, Rittin-
ger, R"aider, Torőal., Havas, Beiinyi, Balrai, Woh1, Kazma, Batrrrg,
Simon, Komman, Kampman, Krottentallet, Zerényi, Kollár, Jas-
lra, Lehotzki, Kuzdi, Joó, Fehér vizíma7nát dinasztiák leszármazői
kőzil mát alig néhá.nyan úzik az ősöknek ezt a népáalokban, kú-
lönféle csipkelödös és dicsőitő közmondásokban megórökitett szép
foglalkozásái... KisvácróI Hevér Istvárr a íiával a dunai moiná-
roknak még a tégi tisztes rendjébe tartozik. Hevér István az idők
változásávai sem adott Lul apáinak örókségén, hanem a. korhoz
fejlesztette vtzimalom izemét és felvette a versenyt a gőzetövel.
Mé9 idáig nem bánta meg merésznek, kockázatosnak telsző vá1,
7alkozását Hevér István, a régi, hires, tisztes céhbeliekre emlékez-
tető ezen derék magyar mester; ltíszen apáitól örökölt öreg nagy
nla7mához mát a gőzmalomkoszaknak felhajnaliásán még rnásilr
alyan viziműmalmot épittetett és rendezett be, rrrelyeknek pátját,
mását a mohácsi és bajai Dunarészeken kívúl hiába keresnénk,

Hevér ístván és fia két malmán kivül még Jelenffyéknek és
társaiknak van öt malmuk lehorgonyozva a váci Dunán. Ezek a
Noé-bárkájához hason7atos házl-rajók és a nagy hajtókerék tulsó
végét megfektető völgy-, azaz inkább védhajón ringartódzós, irom-
ba testú, remek malomkészségek a régi idők du.ruzsolós malom-
lrövét összeíogla|ják az ujkor boszorkányos hengerma7om készű7é,
keivel, A meggondoltan kevergő malomkövek lisztjét illatosabb-
nak, édesebbnek tartják a magyat asszonyok; de gyorsabb a hen-
gerek munkája, szitáival az inasok és az asszonyok dolgát ís egy-
kalap alatt elvégezi... Hát a Hevét Istvánok kivúlről öregesneli

I6



őó.,,t
í :lJ,f
i-l':,. .

N\r

Hajómalmok a Dtntán, VáclláL" Ait, Jakob ta.iza. 1B2ö



te:tsző, belső őrlö-berendezésükben azonban korszerü vízimalmai-
ból, - hiában fúttyögetnek, biában süvöltöznek a szé7es Duna-
mentén is fústös gözmalmok, - nem fogyatkozott e1 az őúpni való
s nem pártoltak el a ,,szetes"-ek. A váci hét vizimalom mé9 fen-
tartja magát és gyarapitani togja ezenb1.7 is szorgos gazdáit. Nem
az őrlés biánya rrrialt á1I a garalja, s csukva vizrenyilő ajtóla
mostan is az egyik szélső, a parthoz kőzel kibuzott vizimalomnak,
hanem mert fiatal gazdáját és legényeit rnind elvitték a muszkát s
rácot verni katonának, alsóváci Hevér István molnár-mesternek a
fia és veje szintén igy odakatonáskodnak.

*.**

A partről, széles öreg csónakon vastagbajus zu vén molnár-
legény száll1tott be a fekete szoknyás piarista tanár Divényi Gyula
páterrel együtt a vizimalomhoz. A malom enyhős, lisztes illatját
tele túdővel szivtam be, a tele zsákok, a kerekek, a korongok, ga-
radok, mércék, hambárok kőzött fel s le a lépcsőkön, ahogy itt
bujkáltunkl ránktapadt az édes Líszt. .. Á fekete piarista reveren-
dán igen mulatságos fehér foltokat kerekitett a felúlről, a7ulrő7,
o7daltő1, mindenhonnét kavargő, szál7ingő áldott kenyérliszt
por. . .

- Pedig nekünk még a kefénk is lisztes, , mosolyogta hamiská-
san a mi tarka mivoltunkat Hevér István. Midőn pedig a malom-
padon fent a ,,1egényszobába" ié benéztem, - a Dunára pislogát
egyetlen homlokablaka, asztalkából, két padból, juhbőrbundÁval,
pokróccal letakart két ágyból, guggonüló ki-skályhából, furkósbot-
ból, pár mo7nárszerszámbóI, íőzőbográcsból áI ezen mesebeli
Robinson-ha j ószob a berendezése, - j őizű magy atázatokkal Dékán
gazda, a hegyes feketeszemü, tetőtől-talpig merő lisztesfehér öreg
molnárlegény szolgált; példáu1 igy mondottam én:

- Ezen a kis dobkályhán mé9 krumplit is lehet sütni. . .

- Nem szeyeti a molnáy a krumplit, - egészséges, fehér fog-
sorát rám vigyoritotta Dékán, -" a hust szeretjűk mink, no meg a
túróscsuszát. . . Kora tavasszal és késő össze1 a melege is elkél itt
a kályhának, éjszaka élesebb ám, hegyesebb ám a hideg a vizeken
ós hogy fuj, hogy sir-ri a szél a fekete Dunán. Nyiszorog a vizi-
malomnak minden eresztéke, olykor neki-nekikoccan valamí a
hajóház vizbe sülyedt alsó íájának s íalának, a vaksetét éjsza-
kában, ugy lehet, valamely uszó émberi holttest nem találja ut-
ját? . .

Malik Pista Ferenc váci révfel,úgyelö, aki annak idején maga is
a vizimolnárságon kezdette és később mint váci uszómester te-
mérdek öngyilkosjelöltet és titokzatos holttestet kifogott a Duná-



ből, ezektől az usző holttestekről beszélte az érdekességet hogy
míg a nök holtteste hanyatt, a f.éríiaké arcrafordultan uszlk a
mormoló hullámokkal. Az őreg viziember, Malik szettnt: ennek az
érdekes, titokzatos jelenségnek, - mert mindkétnemü gyermek-
holttesteknél is ugyanez az eset, - magyarázatját még senki nerh
tudta megadni, hát én is csak egyszerúen közreadom.

,<á<*

- A háborus idők a vizimo7nárnak is megnehezitették az éle-
tét, beszélte barátságos portáján,,,mo|nát-ozsonna" kőzben
Hevér István (a kékszemú szép Pepike, az őreg molnár bájos fia-
tal menyecskelánya ropogós pörkölt szalonnát, gyenge zőldhagy-
mát, felséges friss rozsos barna kenyeret, váci sillert szolgált fel
még az asztalra kiteritett régi öreg céhirások és könyvek mellé, -
mert mé9 hagyján, hisz ez hazaíias kötelességúnk, hogy katoná-
nak viszik el a molnárokat, de sem őrölni, sern lisztet eladni nem
szabad most hatósági engedély nélkül . . . A mostani idókben bi-
zony nem egészen talá1 ránk a pataszti közrnondás z ,,viz hajtja,
könnyü a Duna-molnárnak. . ," A malomkerékbe is beleakasztják
most már a görbe patagtafusokat tóbbször olyan irodai urak, akik
élehikben - úgy lehet - még vízimalmon sem jártak. . . Mind-
amellett a legnagyobb ellenségünk nékünk a tiz és té7en a jég,
hej, egy-egy szörnyi jégzajlás de sok derék, százados íájú vizi,
malmot megpörögtetett már. . ,

Mint malm ai a Dunán, a törzsökös magyar dolgokról, az éLelet
megnemesitö ernyedetlen, sikeres és hasznos munkálkodásról oly
elandalitóan, a leiket elmélyesztően duruzsolt, beszél| a halkszavú,
komoly, méltóságos öreg magyay vizimotnár, Az asztalvégröl Pe-
pikének, a kékszemü, szép, kedves menyecskének a karjából pu-
fók fehér kis fiugyermek - az ,,anoka" - nyujtogatta felénk ár-
tatlan kövér kis kezét; vajjon étzik-e ezek a gyermeklelkek, hogy
apjuk, bátyjaik odaküzdenek, odaharcolnak érettök, ennek az oly
sokáig, századok óta kiskoru szegény magyar nemzetnek szebb,
szabadabb, boldogabb jövőjéért ?

Mendegéltú nk a magyar Dunaparton, tulnét a Vértes-hegyek
zőIdjéből Tahi-Tótfalu f.ehét házain, lentről a hajlatnál Verőce
sugártornyán a békés kőznapi élet rnosolygott. . . A ,,Yadrőzsa"-
csárdánál, a vácí rév előtt, a magyar vizek f.olyása mellöl oly jól
ismert és népszeri Nepomuki Szent János kopott kőszobra került
elénk.

- Más időkben, más májusban etre a kopott kőszobcrra is sok
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ikövér virágkoszortrt fontak, - szóIt a beliszteit feketereverendás

piarista tanát, vási Divényi Gyula, - ugyanis a vizimolnároknatrr
százados régi ünnepnapjuk május derekán a Nepomuki Szent Já,
nos névnapjának alkalrnatossága, . .

Már lemenöben volt a nap s midón a ftgi vízimolnárok be.
szélgetésein és hagyományain elmerengtem; a folyó mély túkré-
ből mintha csak ezernyi lihogó mécsláng lobbant Volna fel . , . Az
illatos tarka májusi virágok pompáját, a muzsikaszó mellett vi-
gadozó magyarok káprázatos felvonulását, a folyón kivilágitott
csónakok súrgölődését, az ezernyi mécsláng íényátjától körú1:
ragyogott vizimalom-tömegek rejtelmes,, sejtelmes pogánrytemp,
iomi feltündőklését a májusi estén, mint hazája földjébe s nem-
zete életerejébe szerelmes ifju poéta: mámorosultan éIveztem.

80



Nádudaari klzók

Tekintetes Rab János úrnak mindjárt a Hortobágy széIén, a
nádudvari határ szomszédságában feküdt a tanyája. Kösély-
szögnek nevezik azt a pusztát. Jószáglattásra kúlönösen alkalma-
tos föld az, Tekintetes Rab János úrnak, debreceni polgár jusson,
szép számű nagyjószága volt kiverve a Hortobágyra ís. Disznai is

A gőndőrszorü kOnyafülü fekete sereg után tisztes haszonta
számiíott a tekintetes úr. Ámde 1863-ban közbevágotl az emléke,
zetes száyazság, Ez az aszályos szárazság mát az 1862-dik eszten-
dőben terpesztgetni kezdette ízzó szátnyait a magyar rónák fölött.
1863-ban 

-meg-íészket rakott rá. Ameddíg ízzó szárnya, kiterpedt,
a földböl gyökerestől égett ki a növényzet. A tavakból, erekböl,
hüs kutakból kiszürcsölt minden vizet.

Tekintetes Rab János út a pásztorok hiradásán fölötte elszomo-
rodott. Lehorgasztott fővei kocsizott ki a Hortobágyhoz, hiszen a
gulyákba belekapott a keleti marhavész. Tekintetes Rab János úr
százőt darab nagyjószágábóI huszonötöt'hagyott meg, Á többit
szőröstól-bőröstö1 elásták a kiégett földbe. Tekintetes Rab János
úr mé9 búsabb kedvvel hajtatott a sertéseit f,őlnézni. Szerencsére
a disznóknak nern volt semmi bajuk. I\émileg fölvidult a tekinte-
tes úr. Vidámultan szólitotta őreg Zsídő Jóskát, a hortobágyi hi-
res kondás számadőt:

- No, Iőzsi bácsi, a csapások között is megvigasztalnak ezek
a gyönyörü darab disznők.

- Bit ezeknél, tekintetes ur.un, a harmatos szilva sem szebb, -
v élemény ezte Zsidó J ózseí.

- HáI' Istennek a Cserén termett makk, igy valahogyan majd
csak kitelelnek, Hanem a szalonnával nem tudom, hogy leszúnk
a jövő nyáron Jőzsef.?

Zsidó Józsi bütykös hüvelykujjával lenyomta a sercegő dohányt
a pipában, elmosolyodott :

- Szalonna? Disznótor? Ehehe ! Senkinél sem lesz több, mint
tekintetes uramnál.
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- Hiszen kapányi száI kukorica nem sok, annyim sincsen Józsi
bácsi.

Á vén számadónak bodor füst szakadt föl a pipájából.
- Ehe, - kahintott Józseí, - a tekintetes úr csak bizzakondásá,

ra a dolgot, elvégeztúk már mink azt a Gyurkával . . .

Tekintetes Rab János úr ösrnerte a hortobágyi pásztorkodást,
hogy tudniilltk páiztot uraiméi< nem szeretlk a sok szót, mé9 ke-
vésbbé a kérdezgetést, kezet fogott Jőzsel.fell

- Isten áldja.
- 'Sten áldja a tekintetes urat is. , .

*{<*

Az aszáIyos esztendő csupán a nádudvari hajdúknak hozott nem
remélt áldásokat. 7863 tavaszán annyira kiszáradtak a sekélyebb
vizű, nádudvari rétek, hogy a máskor inkább csikban, ha\ban gaz,
dag tófenekeket is íölszántogatták a nádudrzariak. Áh91 azelőtt a
buáoEány tázogaíta haragos sötét fejét ós bokrétás nádszál lenge-
dezett a- széIben, most pántlikás levelú kővérzőId tengeri szálak
sudárlottak az égre. Á nádudvariak minden f.őlszántható rétjúket
tengerivel vetebték be. Á sziz íöldből óriási csőves tengerik tá-

-uátuk. Az atanysárga-piros garrnadákon, tengeritöréskor, telhe-
tetlen vággyal héngeigődzőtt az éhes öszi napsugár. Vadmadarak
tarzrikoliőiásait édis nótázások váltották föl. A nádfödeles fehér
tuja"ko"segben minden gőté, minden házpad, óIpad, hombár,
szuszík szíÁultig rnegtelt &trkoricával. . .

Tekintetes B,ab János rlr disznói a Hortobágyon sinylették át a
tryarat, Á Hortobágy partján, a partoldalból turirálták ki az aszott
gyökereket. Őszte a kösülyszögi tanyába szoru7tak be. M'ár őszte
á-legelő is jobban zsendűlt... Leesett az elsö hó. Elkö_vetkezet\ a

tél i!. Esyslercsak, karácsony után, Gyuri kondás beállított tekin-
tetes Rab János úrhoz i

- Tekintetes uram, - mondotta a kondás, - ítt az idö, számol-
junk el.' 

- Jől van, íiam Gyurka, hát számoljunk, - felelte megadással
tekintetes Rab János úr.

- Tekintetes uram, hát izé, .- Gyuri kondás jobbra bólintott,
balra bólintott a fejével, - hát izé, azt még eddig nern is mond-
tam, hogy tengeritörés után elloptak a nyájbul huszonöt darab
d;sznót. . .

- Tyüh, - tekintetes Ralr János úr mérgesen felförmedt, - és
kend ezt csak most jelenti nékem?

- Szípen kirem a tekintetes urat, ne bosszantsa föl m,agát_, mert
én máy nyomukban vagyok a disznóknak, - Gyuri kondásnalr
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széles mosolyra_huzódott szét a szája, a vastag bajusz alól keményfFhér fogát is kivillantotta, - nááudvari gizdűnál rcjtőznek á
disznók. Nimely ris,zők már egészen meghúott.

- Hm, - tekintetes Rab János úr becsülete s szép kék szemével
a.barnapiros kondásra mereszkedelt, - bát rnost }nit csináljunlr,
fiam, Gyurka?

- Mit csinálnánk? Tekintetes uram bemegy a nádudvari fó-
szolgabiró úrhoz, majd összeszeőeti az a diszÁókat,
_ Tekintetes Rab János úr a Gyurka kondás szavához igazodott.A disznók esetét jelentette a szolgabirónál, akí a Gyuri kondás

bemondásával huszonhátom é.atab llízotl disznót sze-detett össze
a megjelölt gazdáktól, mert kettó a szolgabirónak maradt a íára-
dozásáért. Áz érdekelt betyár:os hirü nádudvari ha.lduk még örú1-
tek, hogy szárazon szabadultaks a bajtól.
_ Oreg Zsidó Jóska hortobágyi számadó jövendölése beteljese-
dett. Lett disznótot, lett szalonna böven tekintetes Rab János
úrnál,

;F**

Tekíntetes Rab János úr a diszttőtorból Zsidó Jóskát sem felej-
tette ki. Váitig szabódott a hires hortobágyi számadó, nem segitett
az őtegen; mert a tekintetes úr maga mellé últette Zsiáő Jóskát
az ősi ezüstholmival rakott diőía-asztalhoz, Az izes torosebéd után
kettesben maradtak az aszta7nál. Á tekintetes úr becsületes kélt
szetnét a vén kondásra szegezte:

- József. bácsi, kórdeznék én magától valamit.
- Hömm ! - Zsidó Jóska megfontoltan szippantott a pipájából,

de nem szó7t rá.
- Józseí bácsi, azt magyatázza meg már nékem, hogy is esett

a, soruk ezeknek a nádudvari bizőknak?. . . úgyis tudja, hogy
köztünk matad. . .

- Tudom, - Zsidő Jóska okos szeméből nevetö sugarak cikáz-
iak ki, - de hát kőztünk is maradgyon !

- Kőztünk marad. . .

- Mert hát nem jó azt mindenkinek tudni, amiket mi kondásols
magunk között elvigezünk. Hái, mondok a Gyurkának, amikor
a Hortobágy-folyó partjánál összekerúltúnk, ugyi jó ember ez a te
gazdád, Gyurka?

- Bát a f.alat kenyér sem jobb, - mondta ű, - amlkor a tekin-
tetes úr kamarája tele van, a szeginy földnipe sem éhezik, Azon-
ban az idén alígha lesz tele a kamrája, .A, sifuazság minden vete-
minyünket kipusztitotta, Disznót sem ölhehink az id"én,

" 
* Pedig }rgyi negyverrnyólcban is odaharcolt a gazdáÁ Gyur-

ka? - mondtam én.
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- Més pedig a huszárgknál volt fúhadnagy, - mondta ú.

- Annál inkább meg kell lenní a disznótornak, - mondtam tá
ón, - hiszen te, Gyurka íiam, ugyi jól ösmered a dürgést Nád-
Ltdvaron?

- Az anyám után félíg-meddíg magam is közibúk tartozom, -
rnondta ü.

- Bízony, onnét már sok betyáros erkölcsü, huncut ember
került ki, - monőtam én. Cyurka fölvágta íejét. Szikrázolt a
Szemei

- Tán, én rám cilaz kend? * mondta ű, de valami szigotuan.
- Dehogy, - mondtam én.

- H,át? - mondta ü.

- Csupán aziránt puhatolódzottam, ösmerös vagy-é ottand,
Gyurkaz. Azt meg magad is tudod, hogy a tengerijöknek b_elyit
sem lelik. Á tekintetei úr meg jő gazdád; hát a többit rád bi,
zorn... Megértettél ugyi Gyurka? * mondtam én.

- Haneha=a jó Istenls űgy akarja, nem hozok szigyent Jőzset
bátyámra, - mondta ú.] Annyit mondok tekintetes uramnak, ez a cyarka nem szamát
ember a 

"kondások 
között, Arra alkalmas ijszakákon huszonöt da-

rab válogatott disznót hajtogatott be Nádudvarta és az ösmerős
gazdain;k az udvarára Úol-két, hol hárorn dtsznőt eresztgetett
6e. . . Derík nipek ezek a nádudvari hajduk. A betívedt disznők
gazőája után egyik sem kereskedett. Ölba zátták a dísznókat.
Á ió'disznótor remén}riben becsúletesen_ gondjukat viselték, ren-
deáen f.elhizlalták. Talán.jól vilekszem, hogy tekilrtetes uranT sem
panaszkodhatik külónösebben a náduduati hizők f,előL? - Mondó-
i.ajat b"f"juzte Zsidő .[óska. A tanyahái rngleg _ablakánál, _uigan
ctÉáztak a téli napsugárak. Vörös íényrőzsákat dobáltak a h-brto-
bágyi vén számaőő hamiskás arcára.



Szegedi luhászok

Á borongós alkonyatban , mint páralepett őreg trikörl ap íeikszik
előttem Szeged legnagyobb tava, a yiidús idő[ akalm ival kőze!
300C*9000 hold terjedelmü Fehértó. Ennek, az ólmos szürke óriási

'túkörlapnak a kövér légypiszkai is megvannak. Á messze-messze,
szélesen elnyúló tó vizéböI megannyi légypiszolt pettyeiként sötét-
lenek,a hatagosszimü csatak, nád, sás, kaka, gyakény, bolirok.Á széleken a Krisztustól megát&ozott bibic ,,búvik" sikoltással
iramlik tova. Vékony Lábán tü orrocskájával kecsesen ílleg a sneff,
Á vadrucák különféle szines tajtái a tóba aláhanyat\ó neborgással
megkezdik a húzást. . . Olykor a TiszáróL, Dunáról feltámadt hi-
deg fergeteg hegyes karTnát bele-belecsapja a zsíbbadozó tóba s a
haragcls-setét nádbokrok ingerülten hajladoznak. Á 1ú9os hullá-
rnok sárga sárkánytarajt öltenek, végig-végig marják a szikvirágos
partot, Télen meg e tóvirág fagyott tükörlapjáról felszakad a vas-
tag hó s a Székháton, ahol valamikor az őteg Karácsonyi Dili
Gergő és Pétör, Bagyur János; a Éaszka-Szigeten, ho1 Csurgó
Jóska, Kós Mihály; a Szűcs Pál-szigeten, ahol őreg Kalapács Mi-
hály voltak a régi hires juhászok, betemetődnek a rideg juhász-
tanyák. . . Á tavasz meg a lomha tő vizét sürüen íeldazzasztja
annyira, hogy az elhagyott szigetek juhászkunyhói., sárfalu hodá-
lyai (isztránga), számyékjai, sajtkészitö verme, pincéje, száyaz
láb'bal meg sem közelithetők. Á rejtelmes Fehér-tó ilyenkor ha-
ragvó tengert játszik. Nagy szárazságkor viszant eltiinik a vize, és
az égett tófenékből, a íelpatagzott, megszakadozatt tószélröI ,a ta-
nyák magyarjai kocsiszámra hordják áisznőt tápláIni a dögl6tt
halat. Maga a tó olyan ilyenkor, mint a tépett fehér szemfedö
alatt elnyúlt, emyészeLnek szánt óriási holttest. Csupán a tóvilágot
átszelő Pogány-ér tátogatja fenyegetöleg túlvilági íekete sárvesze-
delmekkel rakott torkát. Ennek a folyó sárral tele ároknak talán
feneke sincsen? Á Pogány-él gyilkos dágványa oly sürü, ragadós,
hogy a beletévelyedett birkát, jószágot, állatot szóröstől-bőröstől
elnyeli, . . Á török világban a Szatymazi-dombnak és a Székhalom-
nak nyirottfejü tőrök őresapatai a bu<Jai űtszélről mindég a Po-
gány-érnek igyekeztek szoritani az ellenséget, a settengő ázegény
legényekeL. , ,
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Hajőanta egyik-egyik juhosgazda és juhászcsalád 500-1000 bir-
kával elbajlódott. Manap 300-350 daiab juhnál több nem igen
verődik össze egy íalkába. Mikor még Szeged határán kivril Hód-
mezővásarhely, Szabadka, Halas, Majsa, Csólyos fötdjén, - a
tilos rétekben, nádasok között, erek hajlatainál - lopakodva buj-
kálhattak, a kurgatók elől falkáikkal nyomtalanul beiúppedhettek,
egész mozgó dandár volt a szegedi juhászság, A szabád legeló-
terúletek fog5ratkozásával, a tanyaság benépesedésével kezdódött
hanyatlásuk

Ma a három Kalapács testvér: Imre, IsWán és János, Dudrai
Szabó Ferenc, Pereczis rswán, Rovó János a ielesébb juhásiok.
Mfu Katácsonyi Dili Gergő juhásznak szerencsés, életrévaló fia,
akinek aranyvörös arca, törökös Diti (Deli) neve ösi török ere-
detéről bizonyság, nem számit a sáron-vizen nyájal hajkwászó
céhbeli juhásznak, Nagy földesgazda lett Gergó. Nemcsak gazdag
juhászata, hanem pár száz holdas birtoka, szőleje, svájcí tehené-
szete, sok malaca van Cergőnek. Parkettás uri villában lakik. Fé-
deres sárga szép hintót is remelrelt neki a felsővárosi hires Hodács
mesteí. Nevezeies tett ez a hintó, Gergö gazda éppen ennek a hin-
tónak a l"ádájában szokta beszállitani a ,,városba" a temérdek
ropogós nagy bankót. Régente a Szöged-Csongrádi öreg takarékba
fuvarozták a pénzt, mostanság a nömös város vaskasszáia az íga-
zi feneketlen Pogányér!... Sóhajtoznak Gergöék; node Szeged
város nem hiába festetétt a cimerébe - juhot! Tudják azt Szege-
den, hogy a juhnak mé9 a trulladéka ís" aranyat éi, Penze a{ is
igaz, hogy a szegedi felárkoit határcől a juhok százezte rnind-
inkább elfogvatkoiott. Á kisebb gazdák legfeljebb csak 10, 75,20
darab juhocskát tartogatnak irmagul. Á Kormok, Lyppayak, H_egg-
düsök, Vetrók, N. Tóthok, Dékányok, Kordások, Dobók, Szankák,
Wolford-Sátánok, Ördögök nagy,gazda családjából viszont 300-
500 főnyi juhfalkák összeverödnek a külónszegődtetett családi-
juhászok felügyeletével. Á kisebb gazdák csoportosan adják juhász
kézte birkáikat. Hanem a juhtartás sem esík ingyért, barátságból.
Á városnak kutpénzzel együtt a legelőért anyajuh darabja után 37
ezet, a bátány után 77 ezer korona,fübért kell íizetni. A jahász
pedig. az őrz;ésért, a gondozásért darabonként 2 7l7 kilő íotzsot,
2 1l2 kilő tiszta bazát, 7o, 75, 20 deka szalonnát f.elszámit.
Á gyapju űsztán a gazdát illeti. Á fejölr után a tejhaszonból már
a jahász is részesül. Mindössze fé1 kiló atanysátga, ikrás kisütött
v:ajat, te7ezetlen tejből hevitett, nyomott, másfél kiló juhsajtct
köteles kiadni darabonként a gazdának.

Március huszadikán, Szent-Jőzsefkor kezdődik a juhok kihaj-
tása. Elébb az anyabirkát hajtják ki - íejőre, A jahász és a juhász-



né, vagy a bojtárral a négylábu kis lapos í.ejőszékrőL az iszlrángá-
ban ilyenkor, naponta kétszer megfejik a juhot, Á fejés erédmé-
nyeit és késztermékeit nevezik Llaszonnak, amiből az úgyes ju-
hásznak * akkor higyj neki,.amikor a birka ellegel a Lába alatt! -
szintén böségesen szokott csurranni , . , Szent Györgynapkor, ápri-
lis huszonnegyedikén kezdődik a juhászoknak ez a szitetí jó-
világa. A íi mát kövérre zsendült. Kedvére íejhet, nyomháija a
sajtot a nekividámulr. juhász. Hájat szed magára. Az erszénye és
az önéyzete oly vaskosra megdagad, hogy a juhászok púnkösdi
lrirályságát nótába foglalták:

Elveszett a huga bárány,
Ki tizeti mőg az árát?
Mögfizetöm szen' Győr napkor
Mikor a ju' lege1, a'kot...

Dömötörkor, október huszonhatodik napján következík a juhá-
szoktól nem igen szeretett szárnadás-napja, melyet ott a Fehér-
tónál a jahászkodásra vonat-kozólag sok tekintetből végitélet nap-
jának nevezhetnénk. A juhászok siratója ebbőI az alkalomböl da-
lolja:

Dömötör hét napja felé
Fordulj juhász tanya felé;
Elsöbb hányd ki a magadét,
Ugy olvasd mö9 a gazdáéjétl

Mőgjegyőzték mán a babost,
TJtána mög a kolompost.
Yiszik a billegző vasat,
Juhás,z szíve majd möghasad.

Ha fölúlök a csacsimra,
Körösztőt vetök rnagamra;
Mer' nem tudom: mely' őrába'
Botlik mög a csacsim l,ába. , .

Néha Mind szőntig, vagy á hó leestéig, kintmarad a legelőn a
íalkaz de többnyire és az ősi szokások szerint Dömötör-
napján szokták siéthányní telelöre a falkát. A gazőák hazahajt,
ják tanyáikra a juhot, manap a juhászszegödtetés is ekkor törté-
nik. Vagy megegyeznek a régivel, vagy másik, uj juhászt fogad-
nak, Á régi szegedi juhosgazdák, juhászok kúlön megünnepeltélt
ezt a napot. Az elbontott Szent Dömötör templomban ünnepi mise
volt, majd a templom udvarán bográcsokban patázs birkahúst
f.őztek s az ősszehordott finom ételekből, italokból a templom
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udvarán az előljfuőság, a papság, a rokonszakmájú céhbeliek rész-
vételér,e1 nagy lakomát csaptak. Sőt, sip, duda és hegedüszó mel-
Lett szép, magyaros táncra kerekedtek, Dömötör ugyanis a jahász,
ságnak a védszentle máiglan.

Á Fehértónál a juI,ftartó gazdák és juhászok életében még igen
emlékezetes alkalmak: a kosbárány herélés, a juhfinösztés és nyi-
rás. Á jeleirtősebb nyirás, május első és tizenötödik napja közöit
szokott lefolyni. A zsídók ilyenkor rcndszeyint leszoritják a

syapjí árát. A zőld mezőn a birka gyapja április végétől május
derekáig kezd legetősebben zsirosodni, fadgyasodni s hogy a
szegedi, kisteleki gyapjúszsidóknak visszavágjanaft, a körmön-
fontabb gazdák és juhászok szintén bizonyos fortélyokkal élnek.
Á vastagbundás juhokat például a legmelegebb májusi napokon
beszóritják a fülledt istállókba, hogy - izzadjanak. Á lihegó bir-
kák a forró ,,dé1" következtéig aiőn möd lŐizzadnak kopónyáir-
kint és bundánkint egy, vagy másfél kilő nehéz, zsiros juhverejté-
ket a kisteleki Dajcs Janyi, Beck Móric, Beck Móni, ZajLer M,ar-
ci és a kis-Hajni (Henrik) raktárai számára. A nyirásnál a sándor-
falvi kackiás menyecskék, lányok szercpelnek. Az anyaföldön
keresztbe teszik a lábukat. A szoknyát, kötőt szorosan maguk
körül csavarintják a csattogó ollós menyecskék, nehogy a ,kul-

lancs, vagy mái egyéb csiklandós juhsereg beljebb kerűlkőzzék.
A szatymazi kisfekete földek aljában, Szücs Pál-szigetlén, a

Kalapácsók az utak. Vagy huszonöt éven át innen terelgette fal-
káját a virágos mezökte, a tilos tarlőkra, a szikes gyepre néhai
Kalapács Mihály jubász. Majd, mikor nreghalt, ímre fia lépett az
örökébe.

- Itthon van-e a juhász? - kérdezzűk a barltaszemü, kigyódzós
szemóldökü juhásznét.

- Majd mindjfut, itthon lesz| - feleli begombolkozottan, A nyáj
a távoli kövér kukoricás mellett széledezve legeltet a nagyfülúvel.
A Zsaru, meg a Éinánc, a két okos puli hátsó részére ül, kiböki
piros nyelvecskéjét és a fekete szőrpamacsbundából éberül, ki-
váncsian villogtatja szemét. Egy nagyobbfajta lrorcskutya meg a
lánctől morog.

- Hány kutyájuk van lelkem? - megkérdeztem,, hejh, de azt a
hátrakötö:tt; kohtyos, barnaszemű jtlhásznét, aki máris gyanakvóan
sandit f.elém, nem lehet megfogni.

- Megfízettúk mindnyájáér' az adótt - mondja s barna hamis-
kásat szemével villanl - de, nini|. Jön is már az uraml - Éyte,
felé mé9 a török-idöböl mind a szatymazi ,,nagyfeketén", mínd a
,,kisfeketen" félhold alakúlag, nem pedig nyilakban, fókölél (funu-
culus), kis- vagy nagy lánc:szenntlagoződnak a telkek. Á kuko-
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ricás kőzűL, az egyik félholdalakú tarlóról csakugyan előbukkan a
juhász. I.{em akarom éppen dülöngélésn ek ueveáÁi, de mivelhogy
a szatymazi tsáló Pista ,,sógor." vendéglóje irányából jön, némi-
nemú szeszitaltól terhelten kacsázlk, igen erősen kacsázik a me-
zitlábos jahász. A bajusz szaporább iehetne. Á savószinü szemek
grég . mámoros állapotjokban is tele fortéllya1, cselicsalasággatr.
Tuzoktallus pásztoú<alapja már nincsen a juhásznak, hanem a
városias levetett, fekete-zöld, , puha kocaherálö föveg alól mégis
tisztPletet gerj_esztőIeg szfuődik felénk a hatalmas iagy Máb;ás
|iyllyi orra. A rozsdás kampójú bottal gondolkozólag"bOkdosi a
földet, Városi bugyogót visel, bőrőzőtt aíjú, olda19om6os pásztor-
nadrágja sincs már a juhásznak. A ciíraÁzűr, a débreceni*makra-
pipa s acél-kova, tapló-készség t_előI már nem is merem kérd"ezni.
Bár, pléh-dóznibőI,papfucigarettit sodort, benzingyűjtóval tüzelt
tá, egy utolsó kérdést mégis megreszkiroztarn: - Hát subáia ta-
1án csak van, még kendnek?| - miután affelól megnyu.gtáttam,
hogy nem adóösszeirás végett jöttünk, beszédesebb leÍt á Sz.i"s
Pál-szigeti juhász.

_ , +z_ 9námnak még volt subája. , . Vagy huszonöt évig rrem
hált fedél alatt. . . Télen is subában kucorgott a juhai melÍeft . . .
De, néköm még van ám meleg dunyhás ágyam| - huncuttt]. a
barnaszemi juhászn&a kacsintott a nagyortű juhász,

- Jobb, ha befogja a száját! - a juhászná mérgesen kőzbe-
vágott. . " En azonban már eleget láttam, éppen eleget hallot-
tam. " . Yáltoznak az idők,

Hajh, a Fehértónál nagyon megváltoztak a juhászok is. Kala,
pács rmre juhászbarátunk már semmiesetre sem olyanféle régi-
módi juhász, akiktől annakidején, még nem régen - az örég
Baloghban, Csányi Ágőnál, Martoncsiéknál, a lWónus-bácsi föls&
rzárosi gyékénykaszínőjában, - a hires halászmester Bitó Jánosnál
(akihez foghatólag halpaprikást senkisem íőz a vi!ágon), továbbá
Onazó Poldiriál és a drága ,,apős" Kiss PalcsináI - néhai jó Tö-
mörkény Pista szokta volt fátyolos bariton hangján kedvesÜl,
dalolgatni jőizűn:

Cintányérorn, cintány érom, apró-kerek pogácsa.
Fáj a szivem, táj a szivem a juhászra.
Atra pedig ne fájjon, ne í.ájjon;
Mer' a juhász ritkán íekszik az ágyon.
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kecskeméti tarhó

Á tarhót .a pesti emberek jóltájékozódottságával nem szabad
összetéveszteni például: a tarhonyával. A tarhonya tojással gyúri
tésztából késziiL. Tarhonyakészitö drót-, vagy bőrszitán dörzsölik
át s ha megszálad a napon, a bors-nagy száraztészta szemcsék le-
ves és vastag ételnek tálalt íözetekhez kiválóan izletesek, kiadó-
sak. A tarhonyának, bfu Szentes, Makó, Hódmezövásárhely,
Csongrád népei mind szeretlk, íőhazája Szeged. Tarhót pedig,
meiy ősi magyar, inyes tejtermék, Kecskeméten izleltem uto7játa,
ho1 hajdanta 50 négyszegmétíöIdőn izték a jőszágtenyésztést és
csupán az állatvásár két hónapig tartott. Á tarhónak tehát vi-
szont legméítőbb hazáj a Kecskemét.

Á gyönyörü erdös Muraközy-tanyán, kint a kecskeméti Sziktán,
a böséges (szárazkolbász, sonka, füstöltszalonna, vaj, méz, kávé,
fonott kalács, Lágy rozscipó) magyar reggelinek volt egyik étels-
fogása az öblös teacsészékbe süritett ikrás hófehér - kecskeméti
tarhó.

- Ez a magyar fagylaltl v,éleményezte válaki. Csakugyan húsit,
egyidejüleg nagyszetűen táplál ez az aludtejnek legbecsesebb. ,,fö-
lére" emlékeztetö tarhó. Ez azonban mégis egészen más, mint az
aludttej, melyet tudvalévőleg f,oralatlanul altatnak meg. Á tarhó-
készitéshez ellenben az etös tehénszintej et f.elíözik és oltóanyag-
9a1 süritik olyanná, mintha egészen fenékig savónólküli tejfel
linne. Az ercdett oltóanyag marhabélből készű (a pásztorok az
ősi gulyaszéLen készitgették), de magÉwal, a kész tarhóval is olt-
hatő azután a felfölözött tej.

Á zsöndice is (hevitett birkatej) hasonlóan üditő l - magyaráz-
gat kedvesen a bájos if.jn Héjjas Tiborné, Muraközy Mariska,
majd a kecskemétiek tréfát elértö, a városi múzeumnak télegynfázi
kiskún származásíl tadős tgazgató-örével, Szabö Ká|mánnal kez-
denek évödni:

- Ti paskák (a félegyházi kún testvéreket nevezik igy a kecs-
kemétiek, miként a,jászokat meg bürgéknek szokás mondani) ta-
lán még ma is isszátok a kumísz| (lótej) ? - Disznó helyett télen
szamatat, egész bizonyosan vágnak! - zfuja a disputát Kerekes



Dezső, nemes Kecskemét város intézője. Lent az östöl
(tös-erdőnek nevezik a kecskemQtiek) és AIpfu illatos rétje
vadgerlicék rákacagtak a jóizű; tanulságós magyat be§zié
sekre. S miközben a szépasszonyí,özte, vagy talán inkább ,
tette" tarhót kanalaztam, eltünödtem. Mi] magyarok
nem fudjuk megbecsülni a magunkét, az ősi gazdag, tito
ínagyal. élet tengernyi rejtett kincsei és eredetiségei talán
ezért palztulnak, tünedeznek nyom tal,anul? Sokszor egy-egy
füles, a mi lelkiségünket nem értő, nem ísmeró idegen tudós
elé kapar.gat egy-egy po"pa, sárba gázoLt ősi ütkos kincset,
nek büvös qvönqve, qvémántia a minket meq nem értő.nek büvös gyöngye, gyémántja a minket meg nem értők
könnyú szenel téltemagyarázgatók kezében és elméjéberkönnyú szenel rázgatók kezében és elméjében ii
gyakran hamiskővé változik.

92



A debreceni fazekasok

Ámikor az őreg Papp Lajos debreceni mester, 1878_ban fazekas
iái, oo_u" volta! a áóbrecáni fazekasok. volt idő, hogy Debrecen_
a"Á nO-tZO fazekas bányászta a köntösgáti agyagost, JWa Papp
iá;"r, a debreceni f.azekaő társulat utolsó elnöke sem folytatja az

,;;;;,' Ho*átÁ cabor es Mártonffy Jő.,.ef tazekasok inkább csak
il-tirtírres"r,- Áiráau" virágcserepiÉ elgállitasával f oglalkoznak.
Az 'Eötiös-utcában 1akos pipalrészitő Kiss Gábor mester - az

ototro debreceni pipácsinató ] rés kilépett a társulatból és a deb-

ráceni piparczezí lsidó utódjából lett gyáros kész pipált, gyár:
portekája| árusitja a heti piaion és a debreceni négy nagyszabad,
iagor, (országosűásár). Peóig a fazekasság a .kezdetl,!9esen joloó
ko"ronggal aí embeyiség legósibb gyermekkorából gyökeredző fog-
talko{áá, Eredeti, vonző, önfeláldozó szeretet kivánó népmüvészet
a fazekasság. A mázak mérge, a sármunka ólmos anyaga korán
megvénitik,- idöelött sirbadöntik a fazekast. Mégis a nagyszerú
kitártás, ragaszkodás megható bizonyságaiul a debreceni ,,Betsú-
1etes íazeús í.ársaság" 

-176g-től vezetett szegődtetö, szabaditó
könyvében folyton ismétlödnek a Eazekas, Szalai, Szekeres, Tar,
Boróss, Ketskéi, Illyés, Finta, 'Labancz, Katona, Kereszturi, P4pp.
Kozma, Csáthi, Ka7már, Simon, Gabei, Nugy, Erős, Veres, FllOp,
I,Iatga,-Csonka, Yincze, Jóna, Csapg. Gál, Tarsók, Tőkés,_Jahász,
Ved"reis, Burai, Hatsányi, Mártonffy, Jenei mestetcsaládok tör_

zsökös m,agyar családnévei. Ifjabb Jenei Sámuel tazekas mester
úramnak {eua"t 1839 február ,1,4_én három ííát, Mihályt, pétert

és Imrét ágy"r"rr" szegödtették íazekas inasnak.-- A íazekáőok _ nyili,ánvalóan _ testileg_lelkileg pályájoknalt
erú es 

""-zedékekőn 
hivek maradtak a szép és oly veszedelmes

mesterséghez,íJgy, hogy ritka eset, amikor céhen kivüli, idegen
szátmazású inast szegóátettek. Á gyönyörüen fejlesztett ía.zekas-
ááő"iáaiadokon foólakoztak egy-egy mestercsaládnak a hagyo-
;á;;;[bái. á keszitei ú&aiból ii sokat, gazdagon meritő müvé_

;;i," Á-Űsökszemü, öreg Papp Lajos mester pápaszemére ho-

*áivrlorit .a vén szeméból kipúggyalp kó:rnycsepp; hiszen ami_

ii*?tn"i"ú t157_ben még állotiácéh. Édesapja, a céhbeli mes_



ter 1860-ban már szegődtette három éves fiát az ősi jusson. Papp
Lajos 73 évig inaskodott és - az idö előtti magyar alkobnány vá1,-
tozásával, tengerkincses érték pusztuLása közben - megérte, tÚl
éILe az ősi hatalmas üsztes céhrend összeomlását, kárhozatos pusz-
tulását. Rógi-régi pecsétes irásokkal az ódon céhládát rajongón
őrzí őreg Papp Lajos, az egyik utolsó debreceni fazekasmeiter.

*:**
Á debreceni Becsületes Fazekas Társaságnak az újabb céhl,ádáia

trB54-ben készült. Az őblős ládikóban sok régi, bőrbe kötött jegy-
zőkőlyvet, sárgult iratot, nagypecsétü okmányt tartogat öreg
Papp Lajos elnök. 180O-ban közreadott artikulusaikból kitúnik,
hogy a debreceni fazekasoknak már 1,71"5-ben voltak irott tör-
vényeik, amelyeket ',,más régibb és az akkori időhöz s szokáshoz
nem alkalmatos Árticulusok helyett adott volt ki" a Társaság Tőr-
vényeik, céhbeli rendtartásaik, melyeknek a felsóbb kormányzó
hatóságok jóváhagyása és pecsétje adott nagyobb súlyt, mind-bi-
zonyitják, logy u kiváltságos íazekas céh egyrészt a vallásosság
(a templomban úlöszékük volt) az erkölcs (kérlelhetetlenül meg-
tor.oltak minden adta-teremtettét, erkölcsi kihágást) , a hazaíiasság
tekintetében kényes őre volt a szépnek, jónak; Áástészt müveikneÉ
tökéletességére folyton, tudatosan törekedtek. Á débreceni főld
ugyanis f,azekas munkára nem éppen a legalkalmasabb, azért az
anyag fogyatékosságait, mint a 74. és 1"5. törvénycikkben rendelik,
a müveknek jőságával, kellemetes, szép íormáival, eredetiségével
kellett - a timaszombati és egyéb cserépremekek mellett - ver-
senyképesebbekké, kelendőbbekké tenni, A művészi versenyzés
fokazására meghagylák, elrendelték, hogy minden mester olyan
tormájű és olyan szinü edényeket készithessen, amilyeneket akar
és ha ezérí akár a Társaságbarr, akár Vásárokban, akár egyebütt a
Társaságtól, vagy Mester Társaitól, akát szőval akár más módon
háborgatódna, jelentse magát a Magistratusnál és akkor azok,
akik ezev törvény ellen vétettek, érdemők szerint fognak
büntetődni.

;l*{.

A íazekas legények abban az időben darab számra dolgoztak.
Ápróbb edényekből 100, nagyobb darabokbói 60 darabot kellett
megcsinálni. Égy-egy legénynek a heti bére * az el7átáson ltivül -
50 darab edény volt. A legény haszna volt, hogy a kiszabott
munkán túl a mester materialéjából minden nap a maga számáta
annyi edényt készithetett, amennyit a mester engedett és aki azt a
szabotl áron át is vette töle. Á legények elnöke a dékány volt.
Á remekelésnél a látó mesterek szerepeltek. Á sár- és egyéb ma-
terialekészités, forma-adás, mázolás, égetés kellóképpeni megol-
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dása a remekhez taftoztak. Á legényetr( remekben 1 tlzenhat itzés
vizes korsót, L Lizenhat itzés boros korsót, 16 itzés kétfülü íazekat
ahhoz való fedővel, 2 iábost, zőldmázú kályhakemencét tartozott
csinálni. }JibauI rótták íel, ha az edény görbe, esetlen, nem he-
lyesen égetett volt, ha a máza nerrr jól készűlt, foltos s több efféle
volt. Á 21.-dlk céhtörvény ídevonatkozólag 184O-ben így rendel-
kezik: - ,,Minthogy a Remek-edények készitésében és égetésében
téli időben sok hiba és kár esik, mely miatt nem mindenkor lehet
bízonyosan megitélni, hogy a történt hibát a Remeket készitö hi-
bája, vagy az idő viszontagsága okozta-e? ennélfogva jövendőre
nézve a Remekeiés nem Télben, b,anem Tavasztől íogva őszig Ié,

A céúádából és iratai kőzíi1 az utolsó, legfiatalabb okmány egy
bérszerződ"és, amely a köntösgátí agyagosra vonatkozik. Bár fogy-
tomig jutott a debreceni íazekas társulat, a régi céhtörvé-
nyek alapján és idejéböl fenntartott, a jóltevó várostól en-
gédatyezeit ősi a9ya9§ö drelkhez máiglan ragaszkodnak.

**t
Öreg Papp Lajos mester. zamatos emlékezésí szerint a debre-

ceni fázekás-céh 
- az 1B6O,as évekig leginkább pípa, és edény-

készitökból állott. A céhnek egyhármad része edényesból, két-
harmada pipásból állott. Clyan tömegekben és változatokban
készitették- á debreceni cseréppipát, hogy az egész orczágra'hires,
nagyon kedvelt volt. Veres, tehér, fekete színű pipákat a leg-
kúlönfélébb alakzatokban és elnevezésekkel ltészitettek. Voltak
zőmők, karcsú, vékony, vastag pipák, amelyeket Becskereki, Csa-
pó-utcai, Palaticzki, kismokra, nagyrnokra, Hunyadi, egészrezú,
debreceni nagykatimás, húzogatott, gyűriis, sima, szegletes, Subri,
Garibaldi, munkácsi, kisjuhtérgy, nagyjuhtérgy, dobirezű, cigány,
tányéros, krinolinos és a többi néven boztak forgalomba.

Erdély, Szablnát és Áradmegyék, Pest, Kassa, Eger és Miskolc
kereskedői minden nagyvásárkar ezrével vitték Debrecenböl 'a vi-
dékeken kedvelt alaku, nevú pipát. 1866-tó1 mégis a tulajdonkép-
peni f,azekasok (az edén5rcsinálók) jutottak többségre; az egyrc
fogyatkozó pipások X900 évben ki is váltak a társulatból, noha
ezelőtt a pipásoknak az edénykészitést éppen ú9y meg kellett
tanulni. Némi versengés ugyan ki-kiszórta szikráít a békés égető
kemencéból s ez a píparczező izraelitákkal kezdődött, mig ugyan-
is magukat rézmives számba tartották, a pípakészitő sármunkás
volt elöttúk.

Ámikor f,elszabadult a pipakészitő fazekaslegény, hogy az
edény készitését megtanulja, három évre vándotolni ment és az
idó multával az edénykészitésből is remeket kellett vallania.



4 Pgnr, í-ajos édesapja eredetileg szintén pipacsináló inasból letl
tazeka_slegény, az 1,830-as évekbán ment ván-dorolni s 

"9y 
táteur.

10 váltó forintért szegődőtt el. Á debreceni legtöbb pípakészitö
le9ény_.vánd9$tj q T asn ad, Nagykároly, Szatm á,r| o"á, 

-oáÓI' 
m"r-gita, 7,ilah, Nagybánya, _Felsö6ányáta vezetett; 

'sa"árputáíia 
már

kev_esebben mentek, a Jelemlitett helyeknek ugyanis a legköny-nyebb,..legjobb agyagjuk volt. Á debieceni asíás ,r.* igeli ,roltilyen tűzálló, azért finomabb múvekhez dráÓ;" Óé";;;: iáegenbOtszoktak hozatni anyagot.
_,.Á 9:9l"""T usvlg pár íélméterig taiálható. Tasnád, Margita,Yárad.környékén ellenbcn 1,6, 20,:o"moter mélyen t"-t uti a.rri 

",agyagéft. Ez már Finorn agyag, de hogy lrurriráit uio:'i".niá", *rkell késziteni. meg kell_ gyűrni" 
^iit á- í{r.r;;;-;-ilö"ii' !r"r.',ekkor alakithatóÉ belőlJ"a 

- 
iegii"io"ieijüu' aí rar"'Tr'?üi,.," 

"ac-nyek- Egyszeri égetésre egy kJmencebe-s-ooo eaenv iÁi.-\ir"n-i{éi óráig tart az égetés i mioden kaiLn 
"ae"vi-r.elr"-"-r.ár r.i-é,getni, Előszőr kizsengéIődík, mint a kiszáiáŰ;&Ö"; t""-"o-cébőL .azutáp. ry9in?p, !eg_9e1 kiszedik és megőröli, i,iiáÜo"á ,ri-nű mázzal kivül-belüt bekenik. Á másodszori lrerakasnái 

"övouuhőfok meltrett tőrténik .azután_a tulajdoÁépp;;iffi;;ies.'tzt ahófokot jól kell ismerni a í,azekasnak," a ffizáési ;áJ;í;;;;Jrt n"gyengén égeti, az is baj, ha _erősen égeti - is ba;. Á 
-(uÁ,r, 

^fel.esége, legénye, inasa, mind résen Őn u, égetéőnél; 
-^Űán 

u"-után elkövetkezett a .uasárnap reggel, áhitattal"kiuo"iótiár.-á r.u*lant. Á jól készúit edény ,"- győág", sem vasas nem volt s mostmár csak ősszeragadásaiktól tiótteti megtisztogatni, alakiuk sze-rint rendbe-sorba rakni, felolvasni, hibásáit téliJ;;i;;,'iÉű' 
" ua-sárba vinni, akát a kereskedőnek elszállitani.

,k ;l, :i

A pompázatos ragyogó szinek elővarázsolása, te7használása ala-pos tudást, kifejlett izLést, művészi rátermettséget tü"t.-s"tet-
satga 

-alap,o,n magyarosan irott, rajzolt, festett, metszetf virágok-
kal, alakokka|, zöld alapon domboimúves diszekket r"r""t 

"tiát a
céh és egyéb korsók, butykosok, tálak diszpétőányait,
_ A halaványsárgás-, íehér-, kékesmázu ékitésekkel, ember-, áI-
lat-, madáralakokkal, virág-, levéldiszekke1 teleszórt'nemes buty-
kosaik, csipkés széli tányérjaik (ott a kincses debreceni vároii
múzeumban) drága majolika müvekként hatnak. Debrecenben ké-
sz"űlt 

_ 
edényeik közül az egytűles kisbolond, nagybolond csupor,

négyivel va7ő, pénzes tazék, polturás tazék" kétÍülú íazék, kis-
korsó, nagykorsó (vizhotdástá) emlékezetesebbek. Voltak: első
legnagyobb, második kisebb, harmadik mó9 kisebb, negyedik:
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legkisebb nevezetű tál,jaik, az első 72 Lilercs, a legkisebbik a 3
1iteres tál volt. Készitettek különféle változaúan tányért, csészét,
fedót, köcsögőt: lapos edény és fennálló edény néven; továbbá
szilkét, csuport, íindzsát, perselyt. A tyukhusleves gyurttészta be-
f.őztjéhez cserép csigacsináló bordát is csináltak.

Á borszerető és jóborivó Debrecenben és vidékén nemcsak a
nyúlós vinkók savanyodtak, hanem pincéikből Tokaj, Eger, Dió-
szeg, Szerednye nektárjai nemes tizzel i7latoztak, azérl a.korsók,
kancsók itt különösen jelentősek, népszeríjek voltak. A kiskorsö
1 literes nagyságu volt. Á nagy boroskancsónak elól a kitöltöge-
téshez orra volt, különösen a régi kocsmárosok kedvelték, ilyen-
féle 8-10 literes edényekben hordták fel a pincéből a bort. Volt
meszelyes és itzés oldalt-orros, amikor rnég az üveg és a pohár
ritkább jószág volt, a vendégeknek ilyen orrosokban szolgáIÍAk
fel a rendelt tneszely- vagy itce-borJ. Á Bánki-bácsi hires diák,
vendéglőjében mé9 á:z 786Ó-as években orrosból nyakalták a ba-
kart a vén kollégium tógás és egyéb diákjai, amikor elébb meg-
ágyaztak debreceni kolbássza1 vagy a változatosság kedvéért bő-
rös lacipecsenyével . .. Ta7án az sém érdektelen, hogy a jó debre-
ceni kocsmáros Bánki bátyánk a kolbász adaghaz a fanyelú bics-
kát (rnég másként ,,hutykora") ráadásu| odaajándékozta.

;5trtr

Á debrecení tazekasnak nem kellett rettegni, hogy nyakán ma-
rad a piros pipa vagy cirmos edény. A Hajduság, Kunság,_Bihar,
Szabolcs városkáiból, íalvaibó| - míg vonat nem volt - talyígán,
kocsin, sót gyalogszerrel bejártak hozzájok az edényes kofák és
zsidók. Pé4zért vagy ,,cserébe:n" szedték, vitték a törékeny _cserép-
portékát, iudniillili buzával, yozzsal, tengerivel egyszer-kétszer-kellett 

megtölteni a forgalomba bocsátott edényt - fizetségűl,
Már a kereskedóbb ázettremű zsidók szélesebben mégalapozláIt

az űzle| t et, taly íg án, ko csin f aluról-f alu r a, lany ár őI-tany ár a hordták
a finom debreceni edényt. Olykor-olykor a fazekas is kiruccant
egy-egy nevezetesebb vásárra. Öreg Papp Lajos fiata1 mester ko-
rábai a legelső vásátjáta, Hajduszoboszlőra ment. Eppen őszí,
Dömőtör-napi vásár volt s az edényárusok o1yan nagy sokasággal
kirakodtak, hogy Papp mester némileg rőkönyödötten és kiván-
csiságból megolvasta az eőényeseket, több, mint 40 Sátoraljára
voltak é9yedú1 fazekasok. Mégis rcggel B órától délután 2 &áig
az egy-katlan, körúlbelúl 600 darab edényéból alig 25-40 datab
maradt vissza. Fájlalhatjuk, hogy mindennek a boldogságos, bé-
kességes, tiszhes életnek az űzérkedő ídegen érdekek felülkereke-
dése miatt átmenet nélkúl, idóelőtt meg kellett iáltoznía, el kelleit
pusztulni.



a|

Az ,,ábécés" Gönczy Pál

Ti, akik csak porosságáról, satáróL, trágyadombjatról, pásztor.
kodó életéről vélitek ösmerni a délibábczó rejtelmes Álföldet, el-
képze7ni sem tudjátok egy-egy alföldi hajdn, nagykun, kiskun és
jász ,,vátosnak" lelkileg oly meleg, oly bensőséges, emelkedett,
józan, tiszta életét az ő hadnagyaik, szenátorja7k, papjaik, rektor-
professzorjaik, tanítóik vezetésével. A városháza,, a templom, az
iskola alkották szitárd magvát minden ilyen árokkal körúlkeritett
h,ajdű; kun és jász telepűlésnek. A kunnak, hajdúnak van egy
vonzó, vezető bethlehemi csillaga is: - a debreceni öreg kollé-
gium! Á városkák diákiskolái és az a tenger diák népével város-
nak, külön kőztársaságnak beillő, az alföldi ember szem,ében
épúletének tömegeire is szörnyen nagy és hatalmas kollégium,
bőségesen nevelték és ellátták a szűkségszerinti, mindenrend-ú és
rangű iskolázott vezetőkkel a hajdúk, kunok értelmes népét. , .

És a magok lelkéből lelkedzett bölcs ,,öregek" vezetésével egy-
egy összetartó család volt minden hajdú, kun és jász vátos, Ezek
a fegyverben oly rettenetes magyar katonák, zsoltárokat éneklö
erős hitökben minden gyakori veszedelmek kőzőlt fenntartották,
fejlesztettek a sikföldön óltalmatlanul beépült fehér várost, mely
a legmegbizhatőbb magyar ér,telmiségnek is megannyi szenttizű
kohója volt. . .

.Gönczy. Pál államtitkár, a magyar nevelésügynek és iskolai ok-
tatásnak]ez a felmérhetetlen értekü és az e7ső magyar ,,Abécés':
könyvével egyik legelsö, nagy úttörő mestere is ilyen alföldi vá-
roskából, a szobosz!ói lovashajdúk íészkéből támadt és vágott
neki onnét a. sugár torony melletti, egykor bástyás templom ár-
nyékában pihenö, mestergerendás hajdúházbő| sikerekben gazda,g
életénék, Á naiat birtokos apja ,,belsó ember", az emeletes város-
házán ,,szenátor" volt. Télen a hajdi gyerekek az iskola kemen-
céjéhez háton vitték a tűzreva7őt. A vakációkon a hajdűgazdaság
minden titkát, fortélyát megtanulták. Á könyvek mellett az eke.
szarva, a nyergelt paripa sem volt nékik idegen, térííkort étvén,
ekként lett Gönczy Pál nemcsak nagy magyay oktatómester és a
tanúgyi dolgokban vezető ál7amíéríi, hanem korszakának egyik
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első mintaqazdája is. , . ,,Pártikulának" nevezték az olyan kisebb-
rnéretü diákiskolákat, amilyen a szabosz\őr felsőbb irkola ,rolt.Á debreceni fóiskolát.vépzőtt.l9k*9k 1"l"s emúe, i."rá"tÜiarvr-futasát az llyen hajdú, kun káivini.t"" p"rtir.uták";i]Ju"rátaaut
a Gőnczy Pál szobosz'.o.l r9\lor-professzorábó|,-;;jóiu;i"uűui to-rátjából: íIaranghy tsálintbó1 is kesouu Biha; ;;i;;óv"-"r3-or-nöke lett. Á mérnöki fu"al"rt íl,aranghy. a gyakorlati;;;áó;; ls'uete-oltotta kis tanitványa lelkébe. A í"ő"rrÉőrsiát 

"őiátí-"ri"artar..A gazdasági és ipari íogtalkázáir;*;ü-.r.d;i;i";"iJ;;;;;; -*gI"ukács István ]elüész. is Tejiesztette u"'181.7. évi szü]etés ű'Ganczy-
lé1. Á debreceni koliégiumban a íőiskolu u,;i"rou""ii-éi ,üi r"-kultásait végezte Cőnciy, - innét gyokereázeirh;i;;iil; i;ü"r;i-ságuk volt osztálytársával , Árany-jánossal. J'----- Jv9

Á tanitást, a tanitóskodást 1838-bair kezdette meg Gönczy, Kö-bölkútra hiviák meg tanitónak, de rövidesen a Sároísy, Ááíá'nru-veczky nagybirtokos családoknál GálospeLriuen úiáii 
"éu"roré-get, Á szetvező tehetsége itt,nyilvánult-meg előszőr. Á kornyektanitóival dal- és zenekayt alapitott, s ezeíts;s,l, amint uit 

"ővlr,legtiszteletreméltóbb, a_ pátriárkák korát elert méltato;á, ao"tios
F, !uig, nyuga7mazott ltirályi ianfeiügyeló megirta es t"oáor etet-
leirásában ősszefo_glalta, - ,,egyútt taiűltak, t áp"rtet t";úl -"-gukat, értekezéseket, felolvasásokat tartottak,'tanszereket készi-
tettek." Az első rnagyatoTszági árvaneva,a i"{iz"í-rJ-"i"t tlrar,gy.áminlézet) megalapitása és létesülése is két nugy"rrű, nagyszi:
vú debr,eceni patricius, a böszörményi hajdú Kar$ Á"iár Jr"Pia-
szeghy Sámuel nemes elgondolása es aldozatkészsége tot'/.iÁ - azifjú Gönczy Pál aikotó munkásságával - az nifold'nek, á r,áiati.-
nak .,,ba,rb:ár" íő.ldjéhez íűződlk.-,, Á főiskola,er'ú|al cőLrrv,
ajánlották ,az eddig,.y?sya!_főldőn még nem létező iniezmeÁy
megteremtósére. Elvállaita. Előbb,egyévi kúlföldi tanulrnányi idói
kért. Á két nemes emberbarát t<oitsegan Svájcban, BadenbJn, Ba-j,arországban, Württembergben, Ausitriában" végigjáita az iiyen-
féle _irányú ,tanintézeteket, alapos an tanulmá"{oíí" u ttiro"rer.
nevelési rendszereket, a hohenheimi mintag azdáíkodás tudományát
is. Félév alatt nyelveket megtanult, elsajátította a könyvkote.r"t*t,
asztalos-, és eszter g ály_osm_esterségeket. A b ő szakismőretekkel igy
íelkészülten azulán 1845-ben Karap úrnak zeleméri őtszázholá-is
birtokán rnegnyitotta a magyaT puszta legérdekesebb nevelő-
ískoláját, Az elemi iskolai tanilás mellett a gázőasági és ipari ki-
\ápréz legtöbb ágára kiterjeszked.tek. Á sefuemherÁvóteiyésztés,
faiskola, méhészet, oltás, nemesítés stb., miná a munÉához" tattoz-
tak. A szabadságharc elkövetkezte felbomlasztoita a Zelemét-
pusztaí gyámintézetet. A vezető maga honvédkardot kötött. . .
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Később, 1849-ben a muszkák feldulták az elárvult pusztaí ínté.
zetet. Gönczy Gálospetriben, feleségének, Végh Jozetának, a gá-
lospetri református lelkész 1eányának kisbirtokán próbálkozott
nevelő-intézet nyitásával; majd 1850-ben meghivásra Pestre költö-
zőtt. Szőnyí PáI hiyes neve!öinhézetében lett íanár. Két év multával
maga nyitott, tanintézetet, amelyből alakult ki 1859-ben a mind-
máig íennálló Lónyay-utcai református fógimnázium, itt Gönczv
igazgatósága al,att Brassai Sámuel, Csengery Ánta1, Gyulai Pál,
Székács József., Török Pál, Thaly KáImán, Tolnai Lajos, Dörrrötör
János;Molnár Aladár, Csiky l{álmán, Baúth Ferenc és rnás jele-
sek múködtek tanárokként, Mígnem 7867-ben Eötvös Jözseí báró
a minisztéuumába hivta és a kultuszminisztérium népoktatási
osztályának élérc állította miniszteri tanácsosi ranggal. Eleinte
lratásköre az iskoiák belső életének, a tankönyvek, taneszközöls
ügyének, általában az iskolaijgy ,,pedagógial" részé.nek irányitá,
sáta szoútkozott, a külsö szervezkedést kezdetben Molnár Aladár
vezette. Az első népoktatási törvényt - Gőnczy, a pedagógus, é§

Molnár, a jogász, együtt alkották. Ez a csodálatos Gönczy Pál,
mível métnökeik sem voltak, maga készitette a terveket a népisko-
lák épitéséhez. Amde, mivel lriányoztak a tanszetek is, CŐnczy
maga készitetre az eleinte külfőldi gyárak seEitségével ,megterern-
tett híres Cőnczy-f.él"e térképeket, faliabroszokat, földgömböket,
szemléltetö képeket, tankönyveket, legkiválóbb, egészen az ,iijabb

idökig haszná|atcís ABC-je után, amelyből közel három nemzedók
tanuLta a magyaT betüvétést, a hálás népnyelv ,,"hbécés" előnév-
ve1 megtiszteít!. a magyaT oktatás történetében ritkabecsú erek-
\ye az"i első földgorribje is, amelyet Ábécés Cőnczy Pá7 maga
gyúrt és formált és most a debreceni Gönczy-E9yesület_múzeumá-
Éán őrizík. . . A polgáti iskolák megszeTvezé,se is a Cőnczy Pál
műve, a Gönczy Pál-eszméit, jóbarátja, Csengery Antal, * amint
azt a kilencv"r, érr"r, túli idós Eöwös K. Lajos megírta - csupán
mint képviselö vitte az orczággyúlés elé . . . A leányiskol4k ősz-
szes íoúzatrlit Gőnczy szervezte, Az ,,Országos Nők_épző-Pgyu,ti-
let" 186B-b an Gőnczy Pá1, tanácsára és egyűltmüködésével_alapi-
totta az első magasább magyur leánynevelőintézetet. . . Trefort
Ágoston mellett később államtitkárként múködött, s a tanitókép-
z{s reíormjÉ* is Cőnczy készitette eló, Á mérnöki tudású Haranghy
Bálint szoboszlói rektor-professzor, későbbi biharmegyei fómér,
nöknek ez a nagyeszű tanilványa, akí az ekeszatvától és a mű-
helymunkától sem riadt vissza, előszőr szorgalmazta .az ősszes
iskÓlafokozatok gyakor7attasabbá tételét. Nem a ragyogásra töre-
kedett, hanem az egészséges, jőzan nópneveléssel a jövó nemzedé-
kek,,erejét" akartabizíositanl iMéltán nevezte Cőnczy PÉ.Jt Eőtvös
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K. Lajos, - ,,nevelésűgyünk Széchenyijének!" A magyay tanitó-
ságnak biz,onnyatr" elsö és mindmáig legnagyobb iézére volt,
A hajdú Gőnczy Pál vagyonos, munkás, szorgalmas nemzetet
akart, mert ,,csak az ilyen lehet fúggetlen, csak az ilyen rendel-
kezhetik okosan sorsával! Már pedig vagyont, javakat csak becsü-
letes munkával szerezhet az egyes nemzet is|." , ,. Nem a Gönczy
Pál iskolája az oka, hogy későbir mégis inkább a felszint, a íeI-
színes ragyogást kereste ez a Nyugatot vakon majmoló, a maga
lelkét, józanságát elveszített, s az idegenekkel mindent, de min-
dent elcsereberélő szána7mas nemzet.

*+*

Gönczy PáI minden felesleges szószapoútásnak ellensége volt.
,,Ú9y keresztúl látott az emberein, mint az úvegen!" - mondotta
felöle egykori bizalmasa, Csánky Viktor tanfelúgyelö.

- Egyik,alkalommal a balatoníűredi szeretetház csaláőíői állás
betöltése kerúlt sorra! - beszéIte Csánkynak Gőnczy Pál. - Össze-
hivásomra, mintegy huszonöten jelentkeztek. Magam köré állítot-
tam őket. Eimondtam nekik, hogy mi az, árvaházi tanitó nevelő
hivatása. . , Ne keztyűsen, a sétabotra támaszkodva nézzék, hag11
mit csinálnak a gyermekek a kertben, a szántófölden, hanem ma-
guk is velük foglalkozva, ereszkedjenek le az ő lelkivilágukhoz
és mutogassák: mit, hogyan kell megcsinátrni és ne resteljenek, lra
kell százszor lehajolni, a gyornot kitépni, a növényeket locsolni
stb. . . . Embereim meggondolásí idót kértek, kérem ! - Más atrka-
lomkor az irőasztalánál á7lva beszélt Csánkyval, s midőn a kere-
sett ügydarabra még rá akart jegyeznl valamit, írásközben hirte-
len elpattant, letörf az ,,irónja" hegye. Csánky szolgáiatkószen
zsebkése után nyult. . .

- Kérem szépen, majd kihegyezeml. - Gőnczy fejét feljeblr
emelve, csodálkozón ránézettl

- Íí,ál olyan elesett ernbernek tart engem, barátoml -_mon-
dotta :, hogy egy cetuzát sem tudnék kifaragní? - S ezzel tol!,
késével az itónt háromszoyt forditásra olyan hegyesre faragta,
mint a tű, majd igy folytatta a Lipót- és Vaskorona-rendeknek
nagytekintélyr1 lovágja, a hatalmal államtitkátz = Hiszen én,
barátom, ha a ruháimről leszakad egy gomb, azza7 sem zavalom
a feleségem, hanem levetem otthon a ruhámat, s magam varroln
fel...

Akkoriban is nehéz kérdés volt a tanítói kérdés személyi, mint
anyagi részeiben. Kényes, hálátlan dolog volt e kérdésekről írni,
beszélni. Á tanitóság által magát őszintén megértetni sokszor
Gönczy Pálnak is a legnehezebb íeladat volt. Nem egyszer pró-
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bálták őt is kikezdeni, de ö ezeket a személyét ért támadásokat
soha tudomásul nem vette. Haladt az űtján. Yégezte kitúzött mun-
káit, Feleselésbe soha nem bocsátkozott senkivel .., Azokat a

személyeskedöket elfelejtették, de ez a nagynevú magyar nevelő
mester holtanapjáig minclig csak - emellredett. Á hallgatag, ko-
moly Gönczy á hizel,gést, a hiúságot semmiféle megnyilvánulásá,
ban nem türte. Ritkán lehetett öt mosolyogni látni, nevetni meg
éppenséggel a legritkábban, ltornoly arca csak akkor vált ragyo;
gővá, ha nagy művészl tehetségű és tudású Etelka lánya játszott a
iongotán - esetleg - a heti trió-parti-ban Pol,gár Pál hegedü és
Pisztóry Géza doktor cselló kiséretével , . . Magas, egyenes, sugár,
rrövésü volt ez a hajdú Gőnczy PáL Szigori megjqlenését a mindíg
ióságos, barátságos tekintete enyhítette . Á m,ai autón-röpködő
futva-kávézik világban szinte elképzelhetetlen, hagy ez a nagy
kortársai között is oly hatalmas ál|amtitkár, a Tudományos Áka-
démiának tagja, még késóbb íőrendihází tag is, Kálvin-téri lakásá-
ról a Koronaherceg-, a Dorottya-utcában és a Lánchídon keresu:-
tűl mindig gyalog ment a Yárba, aho1 a hivatala volt. . . A kilenc
órai hivaialos idöt soha le nem késte s azonnal mindig munkához
látott, . . Á népoktatási ügyosztály akkoriban már teljesen a

Cőnczy Pál kezében volt, Az ügyosztályokba ugyan ritkán rnent
az entberci kőzé, hiszen igen elfoglalt volt, de amikot egyszer-
egyszey a hivatalos helyiségekben végígment, meg-megállott, s

siókasa szerint kérdést intézett egyik-másik tisz&iselőjéhez. ,,Az
egyenes észjár ásű, hatáy ozott beszédü, embert szeye|te, megbecsül-
tá- szívesen halígatha",. a pőtfeszkedést és a pózolást megvetet-
te ! . , . trlyen hivalal látogaiásai alkalmával, derüs humorral el-el-
beszélt éietéböl egy-egy épizódot, hogy emberei azokből az ő íe1,

fogását, eszejárását megismerjék.

A Gőnczy Pál házfua illettek a Vörösmarty szavai,

Tetre kanna, tele pince,
S mindég kézben a kilincse,
Vendéget nern kelle kérni,
önként szoktak ők betérni !

A Gőnczy Pálék háza valóban ritkán volt vendég nélkül, Ar9n;v

Jánosék, Clengery Antalék, Török Pá1 református püsqök család-

iaikkal csaknem mindennaposak voltak Gőnczyéknél. Brassai Sá_

muel bácsi az eszlendőböl légalább annyi időt töltött Gőnczyéknél,
mint a saját otthonában Koiozsvárott. Erkel Ferenc, Bartalus Ist_



ván, a zeneköltők, Vámbéry Ármin is a Gönczy-ház jőbarátaihoz
tartoztak, Liszt Eerenc szintén sokszor megfordult a Cőnczy-ház-
ban, legkivált a nagy zeneestéken, amikor Gönczynek a tizennégy-
éves, Etelka lányát arra méltatta Liszt, hogy a máig meglévő zon-
gorán négykézre játszott vele. Minden évben nagy Pál-napokat is
tartottak Gőnczyék, Á későbbi időkben Trefort míniszter, Kemény
Zsigmond és István bárők, Gyulai Pál és más kiváló, nagy férfiak
résztvettek ezeken a Pál-napokon. Ilyenkor karácsondi boraival
búszkélkedett a gazda. Bármely külföldi borral kiállották a ve]::
senyt. Á Ferenc Józseí asztaláróI sem hiányoztak a Gönczy Pál
borai. Kemény István báró ugyancsak hires borgazda volt, s mél-
tán büszkélkedett az ő csombordi rizlingjeivel, azéTt tehát ki
akarta próbálni Gönczy Pál,barátja karácsondi rizlingjét. . . S egy-
szet a gazda tudta nélkül magával vitt egy üveg Gőnczy-féle ka-
rácsondi-rizlinget s csak utólag vallotta be, hogy egy hétig a fútött
lrályha tetején tartotta a felnyitott úveget, midón az azulán a nagy
próba alatt meg sem moccant, zamatjából mit sem veszített, el-
ment Gőnczy PáI barátlához és amúgy magyarosan megrázta ke-
zétz

- Barátom, meghajlok borod kitünősége és a te igazi jó bor-
gazda hirneved előtt! - mondotta Kemény báró.

Ezt a katácsondi borocskát szivesen szopogatták a Gönczy Pál
vendégei, közöttük Kolozsvárről jó Brassai Sámuel bátyánk. Oly-
kor-olykor egyik-egyik nagymivész koncertjére is zsebébe süly-
lyesztett egy-egy úveg Gőnczy-féle sauvignon-bort és a szúnetben
a nagy világjáróktól is jólismett, szeTetefr Brassai bácsi a nemes
magyar nektárból ,,traktálta" kedves művészeít. Á Gönczy Pálék
pesii lakásán ismerőseinek sokszor vendégséget is rendezett Bras-
iai bácsi, - a háziak tudta és előzetes megkétdezése nélkúl. Egyik
ilyen alkalomkor éppen igy tájékozatlanul érkezett Ltaza karácson-
di birtokáróI Gőnczy. Előbb elcsodálkozott, hogy milyen ismeret-
len bohém, múvész] és tudós-társaság szőtakozik derúsen a laká-
sán ! , . , Azután ez a Legrítkábban nevető ember jóizűn, hangosan
elnevette magát, . . Bát Brassai bácsi a legjobb borokkal, a féltve
őrzőtt, kiválogatott almákkal ís csemegéztette vendégeit, Gőnczy,
nek tetszett ez s nagyot nevetett Brassai ötletén. Hanem azéfi
családjában is szigorűan megkívánta a rendet, pontosságot és a -
helyes beszédet. Ákinek mondanivalója volt, megkívánta, hogy azt
következetesen íejezze be. Á helytelen beszédet, a pesti germani-
zálő és az úgynevezett zsargon-beszédet egyútt javitgaLták, együtt
ostorozták, mert Brassai szintén résen állott, . . Vámbéry Ármint,
midón Ázsiából hazajőtt, Gönczyék és Csengeryék karolták fel
legelöször, Á Gönczyék és Csengeryék szalonj,aiban beszélte el az
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ő csodaszámba menő élményeit és megállapitásait, melyeket e két
nevezetes szalonban elismeréssel fogadtak s ekként a kételkedők
támadásaival szemben az ,,első igazságot" is megadták Vámbéry-
nak. Egyik alkalommal Cönózyéknél azt beszélte a szindús elő-
adásű Yámbéry, hogy taláIt a rejtelmes Keleten olyan vallásos
szertattásta is, amel;mek szabályai szeTinr a hivek Port szórtak
egymás szemébe, s hogy ö maga is (ti, Vám éry) megtette ezl, . .

- Még most is szőtja| - A hallgatag Aranry János súgta ezt a
háziasszony, Cőnczyné szomszédjának. , . Ezek a beszélgetések és
a heti nagy zeneesték éjfélig, éjfélutánig eltartottak, Gőnczy azért
rrlár reggel négy órakoy az fuóasztalánáI ült és do1gozott; holott az
egész napja úgyszőlián pihenés nélkül telt el. Mindenkit fogadott
és megha1lgatott hivatalában, amikor, rrrégis hivataláo-ól délután
hátom órára hazagyalogolt, várták, lesték a kapuban is a kére1-
mezök. Ákin csak segithetett, segített ez a következétes, szigori,
emellett nagyon jólelkü, még az.ingét is odaadó nagy hajdú em-
ber. , . Jómága ázatán akárhányszor csak estefelé ebédelhetett, -
ami neki sohsem volt baj ! . . . Mindig, mindenkivel gondolt,
egyetlen magyat testvére sem volt neki , idegen !

Nem hiába, hogy benne születeLt a hajőú gazdaságban, még a
rideg, kőtal"ak kőzé szoritott Pesten is gyakorolta a - gazdálko-
dást, . . Ámikot a ,,magáninl,ézete" meg volt, a mostani Aradi ut-
cában nagy üres telket vásárolt, növendékeit - . a protestáns
dzsentri szine-virágát - ide vitte ki délutáni ,,gimnaszLlkára, a
Városligetben tehenészetet, konyhakertészetet tartott tenn, az in-
tézetbe innét szállitották a tejet, a felesleget pedig naponként el-
osztogatta ismerőseinek, részínt a szegények között. Ianítványait
később hangjokról is felismerte, ha sötét 'szobába léptek, s azok
1ajongtak érte. Nem hiába pasztai városban született, az a7íől,di
virágos mezőknek ez a játékos gyermeke, a napsugárt, a virágos
mezőt hosszúra nyúIt egész életén át tagaszkodőlag, gyöngéden
szerette, ,,Pest megye íl,órája" címen könyvet itt, de nagybecsű
műve marad az Akadémia által kihintetett ,,Selyemtenyésztés és
az eperf,a müvelésel' könyve is. . . Á napsugárt annyira szerette
ez a je7es botanikus, hogy szobáj.a ablakain függöny sem volt. . .

- Ezek elvonják a világosságot és mindig porfogók! - mondot-
ta Cőnczy, ez a nagyon vallásos alföldi magyaT ember. Ámikor
kivételes tehetségekke1 megáldott hét gyermeke közúl négyet vi-
ruló ifjúságukban elveszitettek, akkor sem zúgolódott ez az ísten-
hívő nagy lélek, Fájt az atyaí szíve, nagyon í,ájt, ilyen megptőbáI-
tatásai között, de a munkában kereste és feltalálta a megvigaszta,
1ódását.
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Karácsondon, Heves vármegyében kastélyos szép birtokot szei-
zett. ítt töltötte élete utolsó éveit. Itt élte legkedvesebb pihenő
napjait a szakadat|an gazdasági munkában. Egy botos-ispánt tart-
ván, mintagazdaságot teremtett itt. Noha az ország egyik legki-
tünőbb bor- és dohánytermelóje volt, nem ivott egy csepp bort
sem, nem is dohányzott. Ugyanilyen természetú volt leghívebb jó-
barátja, a nagy áIlamíérfi és tudós Csengery Ántal. Egyszer a
Hajdúságon kifogták ezzel a magyar embereknél ritkán tapasztal-
ható önmegtartőztatásukkal, Cőnczy Pál Csengery Ántallal, szűlő-
földjén, a szép Hajdúságon végig kocsikázott, hogy a debrecen-
vidéki iskolákat bemutassa, megvizsgálják és a szükség szerint
új iskolák íelállitásáről gondoskod janak a pusztákon is . . . Onnét
jutottak el a Hortobágy-mellékére, ahol egyík gazda tanyáján rő-
vid pihenőre megállottak. Szivesen, magyarosan fogadták őket.
A gazda borral és szűzdohánnyal kedveskedeüt nekik. Midőn a
borital után a szűzdohányt is visszautasították, vastag hajdú
őszinteséggel kifakadt a gazda,

- íMán, kérem, követem alásan, de ugyan mán hogy tudtak az
urak ilyen barommódra felnőni |. - Gőnczy és Csengery holtig de-
rúsen emlegették a pusztai hajdúember vaskos kiszólását, Ám,
nem csoda, ha olyan páratlan zamatű volt a Cönczy Pál bora.
A szűretnél maga űgyelt rá, hogy minden fajta szőlőt külön put-
tonyba szedjenek, kúlön kádba hordjanak, kúlön szűrjenek! . . .

Es jaj volt, ha valaki csak egy fürtöt a másik fajtához kevert,
pedig nem, volt rideg ember, hanem amlt egyszer megmondotí
annak ú9y kellett történnie ! Következetes volt Gőnczy Pál A mé-
hészete is mintaméhészet volt, Á méhek barátjai a virágos kertet
ís szeretik mindnyájan. Gőnczy Pál legkiváltképpen a tózsákat
szerette. Ha egy ,,njabb íajtának" hírét meghallotta, egyetlen
úzsáért képes volt elmenni - Londonba. . . Á karácsondi kas-
télyának kertje valőjában az ország egyik leggyönyörúbb yőzsás-
kertje volt. Etelka lányának, a majdani Csiky Kálmánnénak, el-
jegyzésére éjszaka szaladt ki Pestről Karácsondra, hogy a leg-
szebb, legfrissebb rőzsákkal lepje meg kedves gyermekét. Ez az
jhletett nagy rózsakeftész egyébként mindig és mindenkit, ayya
tanitott, hogy a virág csak hosszú szárca| szép . .. Á húség példa-
képeivel, a fajkutyákkal is szeretettel bibelődött. Az etső pát
Szenlbetnát-hegyi kutyáját, a Szultánt és a Donnát még kölykök:
ként hozta Svájcból. . . Olyan ember volt Gönczy PáL, hogy Ka-
rácsondon a zongorát is mindig maga hangolta fel és ha valahcl
egy ablak betörött, akkor sem jött zavarba. . . Ez az igaá ,,mél-
tóságos" maga ,,bevágta" a törött ablakot; mert azzal tartotta:
,,Ha az az egyűgyű tót meg tudja csinálni, akkor egy intelligens
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ember rnéginkább mennyivel m,egcsinálhatja|" A béreseivei na-
gyon jól bánt" A gazdaság minden ágában megkívánta ugyan tő-
lük a pontosságot, rendet, munkásságot, mint fajszerctő ember
szerette volna, ha művelődésúkben is előre haladnak. Vélekezése
szerint ugyanis csak müvelt lélek képes a gazdaságban igazi kui-
túrmunkát végezni. Ezért szabadidóben maga köré gyüjtötte a
béreseit és sok minden okos, hasznos dologröl elbeszéigetett ve-
19b, , , Egy tudálékos faragómester volt közöttük. Ez Úgyan ér,
deklődött minden iránt, de némi kétkedéssel is fogadott míndent.
Á többek kőzőtt sehogysem té* a tejébe, hogy: ,,a föld forog és
? n?p á11".,A tudákos májszter ezt mind és mindenképpen meg-
fordítva * hitte . . ; Gőnczy PáI viszont akkor volt igazín az elé-
mében,, ha sikerült meggyőzni val,akit az - igazságiOt. . . Mind-
járt kihozta a földgömböt ós azon próbálkozott mJgértetni velük
a föld alakján a föld íorgását, - ,,tellwiumot" (földforgásmutató)
is készi,tett nekik és azan magyarázta nekik a bolygók -járását 

, . .

Az emberek fejcsóválva csodáIkoztak ezeken a szeúnliJk való le-
hetetlen dolgokon, maguk kőzőtt megjegyezték:

- Mán csakugyan ú9y kell lenni, ha a mi nagyjó urunk ezt
mondja! - Ez a ,,megjegyzés" Gőnczy PáInak is TÚleUe jutott, s
midón szomszéd földbirtokos baútjának panaszkodott 

-a 
,,nép

tudatlanságán", a régi vágású szomszéd úr ázt felelte neki:
- Barátom, addig légy boldog , amig a nép tudatlan s amíg a

földgömb és a tellurium nem érdeklik! - Egyóbként az egész íalu
,,atyjának" tartotta jó Gőnczy Pált és ha ez a magyaT nép a ten-
gersok kútmétgezés mellett mégis csak előbbre jutott, abban az
Ábécés Gönczy PáInak és az áItala alapozott lr'agyar népiskolák-
nak, népiskolai tanitásnak legfőbb részűk van. , . Á hajdú Gőnczy
Pál, Tanárky Gedeonnal, Zsi7inszky Mihállyal a magyat kultusz-
minisztétiumnak három hatq,lmaq, nagy áll,amtitkárja matadnak, -egy-egy árnyékos Pest-bud-ai közkeitben mégis hiába keressük
némán is beszélő étcszobyukat. . . Cönczy Páí 7897-ben a messze
földön, idegenek közőtt vakáciőzó unokájának irta, de szóI ez a
levél minden idők és korok magyar ifjúságának, szőL ez az ő máig
kiskoru és az idegenek vezetésére hajló, az idegenek mankóján
vergődő árya magyar nemzetének is: - ,,még kúlönösebben őr-
vendek annak - irta Cőnczy -, hogy az életben szükséges ön-
állóságot kezded tanulni és megszokÁi azt, hogy a szűlői Óltalom
helyett, miként ke17 az iíjúnak mát gyermekkorában gondját vi-
selni magának, miként kell beletanulni abba, hogy ai elaie ke-
rűlő nehézségeket hogyan keli lektizdeni és a miga lábán' járva,
önerején megélni . . . Ez, a te mostani tanulmányod legfőbb ered-
ménye, ez az éIeXrevalóság megszokásának a kezdete. Nagy kincs



ez, kisf.iam| Á tudománynál többet érő szerzemény, mert a tudo-
mányokn_ak ez a legíőbbike, ami nélkúl a tudományos ismeretelr
alig érnek valamit|", .. Egy másik, a 14 éves unokájához, Csiky
Cyu7ához intézett leveléből kitúnik, hogy a testi eróf és ügyessó-
get, ami a nemzeti erő öntudatos fejlesztéséhez szükséges, meny-
nyire és milyen nagyon értékelte. Örvendezik, hogy az- ,,elörelátő
minisztete" (1891) az o7impiaí játékok helyeitesítesére elrendelte
az első magyay ,,országos tornaversenyeket". Á ritka nagytudásri,
sokoldalú Cőncz,y PáI maga sem volt ,,kőnyvmoly", söt igen erós,
edzett férfiak voltak az ázsíai kutató Yámbéry Árminnal, Egy-
szer, amikor Csengeryék városligeti vlllájábőL este hazamenni
akartak - or$nlbuszon, éppen vasárnap este lévén, az emberek
megrohanták az omnibuszokat . . . A nagyon erós Gönczy a na-
gyon erös Vámbéryvel ekkor elfogott egy közeledő omnibuszt, s
az egyik oldalon az egyikőjik, a másik oldalon a másikójuk csu-
pán erős karukkal ú9y letudták foglalni a ,,íeljárőt", hogy a to-
lakodó tömeg visszahökölt és csendben íe7szállani engedték a tár-
saság női tagjait, Arany Jánosnét, Gőnczynét és családjukat. . .

- Most már önök is f.elszállhatnak, kérem ! - Mivel mé9 a fel-
szállás után maraőt hely, Gönczy Pál most már maga kinálta és
hivta tel a tömeget, de azok - Kfuály- és Háromdomb-utcák és
vidéke népérő1 lévén szó ieginkább ! - tisztelettel, bámulattal to-
r,ább távol maradtak és nem mertek már telszállani ,,arya az omni-
buszra" ! . . . Az ép test, ép lélek elvét vallotta, tartotta egész életőn
az egészséges, józan, bölcs és nagyon erös hajdúszoboszlői hajdú
sebesi Gönczy Pál.



A ilszalakl kenderdarzsalő

Á ,,Csepüs-, Kenderes-keft" nevezetek ott az én szülöföldemen,
azoknak a boldogabb, elégúltebb időknek az emlékei, mikor a
város-alján, a Radocza és egyéb nagytavak közelében az ósök
maguk termel,ték a kendert. Egyetlen hajd& ház sem volt házilag
fonott, szőtt, íehérnemű, vászonnemü dolgok nélkül. Az ősanyák-
nak az ilyen szetetettel, egyszetű izléssel szött abroszai, asztal-
kendői, henyérszakajtókendői, lepedői, ruházati vásznai nyúhetet-
lenek voltak. Idővel a mosás, sulykolás, szapulás után elsimult az
érdes nyerseségük, selymesekké váltak. . . Á vőlegény-ing, meny-
asszonyi ingváll, bölcsős gyermek angyali holmija és utolsó á1-
munknak fenséges szemtedője testhezsimulőn szabódtak az ős-
anyák szőtteseiböl. A gyolcsos-tótok, a debreceni nagyvásárokra
eljárogató vásznas-cipcerek lenvászon kelengyéi csupán a gazda-
gok, a kényesebbek szekrényeit töltötték meg.

Á tokaji hegy irányában, a Tiszának át menet, a szentmihályi,
löki, dobi, dad,ai, eszlári, ladányi, báji, taktakenézi magy.arols.
tovább kitartottak kendereskertjeik, kenderszőttes fehérnemüik
mellett, mint az urizáIő, kényes, kevély nánási hajdúk. Ezeknek a
tiszamenti helyeknek a zőldel,ő kenderföldj e, kenőeráztató tavaik-
ban a csomózott kender sokáig emlékeztették az elrévedező utast
a. szűziesebb, más, régi, szép magyar idökre. Amikor a fonóka,
kukoricaf os ztóka, csövesp aszuly-hántás sor ozatáb an a dr ág a lány -
és legény népnek a ,,kenderdőrzsőlő" is várton-várt, kedves össze-
jöveteli alkalma volt. .' 

Ó ! Mert a szaporakezü takácsoktól és mesélgető anyókáktól
űzőtt vászonszövést, vászonfehéritést sok minden egyéb kender"
nyűvő munkák megelőzték. Nem elég volt elvetni, learatni, a szá-
raz csomókat a Holttó vizében porhanyósra áztatni, vékony, hosz-
szú héjáből acélszeg-tüskés gerebeneken rostjait kitilólgatni - a
fonást, szövést, fehéritést előzte még akenderdőrzsölésl... Á su-
dárbajuszú, lenvirágkék szemű Kórik Gábor pajtásék, ott Tisza-
lökön, ezL a műve7etet nevezték röviden ,,dörzsölónek". Űnnepi
összejövetel, ünnepi munkaszántba ment ez. B. Kiss Gáborné
nénónknek azon az idén tengersok kenderje termet! a kedves



nénémasszony ennélfogvást szép szepternberi szombat estére ősz-
szehivott, vagy tizennyalc-hűsz-ösmerős lányt. Ilyenkor * holmi
rongyos bélessel elegyesen - egész kemencére váló kalácsot sü-
t9t! a nénénkasszony. A kender kitilólása" ugyanis nem elég.Á kérges szá7akat híába tépte, tőfte, szaggatta á" t,irkerhatú gere-
be1, ryég mindig akadt, máradt benne hőmi éles pozdoija,.'

_Ezeket a pozdorjákat kell porrátörni a - dörzsöléssel.,, Hold-
világos, száid, szép az este. . Az udvar kőzepén szétterítík a
hosszú, sz_éLes,,nagy rostálóponyvát, Á ponyvára három üres.
fenékre állitoüt hordón a hatöles lábtót (tétrai) is végigfektetik.Á két kezükkel ebbe.a. iattouá i"gJ-JrkJ;;k-u 

""nJe"g'iá"v"r." "1ábuk alatt már odaké szitve psheÁ a női kor.tysz"r.i " pűlz-abu
kőtött kendercsomó. , . A meiitlába"s, fehérbokájri aikEt<.-i,zazi-
kék fúrge lábukkal ezt a kendercsomót kezdik uá"tao iyoÁó;;;;-
?!,, .gl|?:"i, hinozni, taposni mindaddig, amig a kendórben rej-
tózkődő legpicinkóbb pozdorja is olyan ápróra"nem tőrk,-Áint aza bors, amelyet - az én tiszalőkt Éedvei Kórik cábor 'p;júro*
szavaival - a biró hátán törnek. . .

__o, azéft, -soha nern unalmas, egyhangú ez a kend,eyd,öyzsőlés,
Yés ,? a lány ís egész bizonyosán eláegy -. estére - kendert
dőrzsőlni, akit napközben a hid-eg lelt. . . úóm más u ,rrá)r'u .n-
nel<, mint hogy a lányok, midőn munkához foqnak. minÚ,itt rá-
zenditenek a nótára... Alig dudorásznak el "egypár 

édés dait,
1ári.9. ygat .a,kutya. De nem a holdvilágot ugatJá. Á kapu előtt
sürgölődó alakokra vakog. Es már nyilik is a ÉisáltO. . ., 'csés jóestétl - kivánással sündörködik be KÓrik Gábor, utá-
na meg a többi Jóska, Pista, Gyurka, Jankő, Ferkó nevezetü löki
l:gé"v", ,. .1rj,p_lassacskán mindegyik-a maga Íálasztott 7ányká-
jához húződik, Leül elébe a hordókon elfekvő hatőles létrfua ". .

Most emelkedik csak igazán lrangossá a - jókedv. Lányok legé-
nyek, ki véknyan, ki vastagon, együtt íuljak métyérzbsű, éáes
nótáikat:

Sárgát vidtott a tepce,
Bárcsak mindig szombat este lenne,
Bárcsak mindig szombat este lenne,
Sejhogy a babám mindig nálam lenne. . .

Szá1l, szált a nóta. Ethaltszik, elmuzslkálgat messzire . . . Á to-
ronyóra is belekondit a piac telőI... Mire észteveszik, úgy tizen-
egy óra íelé, bevégződik a munka.

- Kerüljetek beljebb, galambjaim ! - Ez a szives hivás azonban
egyedül a lányoknak szóL .., Á teritett asztalon az íllatoző fonott-
kaláccsal, rongyos-bélessel várják a lzorgos kis munkásokat. Nem
igen. az ennivalón jár az esziJk. Inkább hazaf,elé sietnek. B, Kiss
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nénénk, Kelemenné, Szentesi Cáborné és a többi ,,vendéglátő"
melegen búcsúztk tőlük: - Édes lelkeim, köszönöm ahozzánkvalő
szívességeteket !

- Ádjon Isten jóéjszakát kigyelmeteknek is! .. Mint fészket
|akó madársereg, csicseregnek a távoző lányok. Nem kell őket
félrteni, hogy a közelgö éjfélkor, hazaíeléútkaiben, megijeszti őket
valami csottt.rázíejű kísértet, vagy akát a nemjójárat-ú"ember. . .Á legények: Kórik Gáborék, Eráéi Jani, Bodzáő jOuku, Nagy Gá-
b.9t,._Plvu Pista, Kiss lerci és a töb6iek, elópende-rrilnek a fálant-tövéből,.a_sövény mellót ... A bujkáló holávilág gy&fényinél is
megtalálják a maguk választottját.

Errő| is, anól is fel{elfehérlik egy-egy gaty,a. Meg-megsuhan
egy-egy, szoknya . . . A f,ősz,olgabiró tir t<éitjéto1 erőseri illaíoznak
a_rőzsák _és az bstendet kővéren meglocsoli verbéna, petuniák . , .

Yégre a kanyargó uicák, sikátorok izegletana eltünik mináer, . . .

9!9pa" a kutyák ugatnak, de mindig fávolabbról, távolabbról. . .Mígnem elrlnj9k és abbahagyják a-híábavaló uglatást... isencl
boru7 az alföldi városra. Á Göncöl-szekér lef.elé Tordu1 rúdjávatr,
a súrűsödő felhőkből már csak a Holt-Tisza mocsaraihoz. ővéké-
nyes, nádas tóáItásaihoz késetten húzóó.ó vadliba-iakák rit i'u"tr-
nak egyet-egyet. . .

.- _r§iut T;l;i - De mi ez? . . . Bényei István gazd,áék kiskert-
jéb.ő1, .a pecsét_rózsa-bokorban fészkető szemérme[es fülernile-pár,
a holdas éjszaka ezűsthangű kis énekesei is megszőlalnak. Ezek
7z aptőszentek ismerik Marcsát, Klárit, Esztit, Zsuzsót, Julcsál!.Saút, Erzsit! - Tyiu! Tyiu! - Ismernek ők a szomszéáságból
minden lányt, 1egény_t és , úgy Lehet? - a kis fülemilék is'ép-
pen most erről a ,,dőrzsőlőtől" beszé7getnek, . . Egész biztosán
tudják ők azt is, hogy vajjon a munkácsi rózsaszitíparolis 65-ös
],9dwig-bakálrtó1, vagy inkább a piroscsákós, lószőrfoigós nyíregy-
házi 74-es Vladimir nagyherceg-huszároktó1 eredt-e, j-ött-e ;1 ide,
Tiszalök városba, ez a minden lánynak, 1egénynek 

- oly' kedves
magyat katonanóta:

Sárgát virított a tepce,
Bátcsak mindig szombat este lenne,
Bárcsak mindig szombat este lenne,
Sejhogy a babám mindig nálam lenne !

***
Erre a tokaji vásárta tulajdorrképpen nem gondolt sem Kórik

Gábor, sem Szentesi Jóska, Bodzás Jóska, Veres Jani, Losonczi
Miklós, Kulcsár Ándris, Bodnár Ferkó és a többi löki legény sem,
amikor B. Kiss Gáboréknál, Kelemenéknél, Bényei Istvánéknál,
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öreg Szentesi Gáborékn4l : ott mindjátt csak a ,,nagy-l,ógeren''- kenderdörzsölöbe gyültek, és a fehérlábú lányokkű" siímkőzt
üIve, a holdas estén fújták,.íújták, szivből, lelekböl edesen }riltak,
dalolták, kacskaringósan elnyújtogatva, a sok drága Áajyű na-tát, amí ott, a Tísza-menlén, ]allialomszerü eseteÉaat táÁaa. , .
A 

"zsindelyíaragó és egyéb ácsok tavasztó7 őszig valójában tenger-sok forgácsot ös,szefarigcsáltak a löki 7i5261pattoŐ. Á bogÍya-
kemence hamar beroppan az i7yen torgácstúztl| , , . A frisseiűlt
fonott-kalács, túrósbéles illata ilyenkoi a íiszáig elérzik. A íor-
gács meg a bőrkötös faragómesterek meiléke s haizna, - hát adtais
belőle. Még nótába is foglalták:

íiszapartján faragnalr az. ácsok,
Idehallik a kopácsolások. .,
Eredj kislány, kérdező meg az ácsot:
Ád-e csókért egy kötó forgácsot?

Verje meg az Isten azt az ácsot,
De drágán adta a forgácsot. . ,

kilenc csókot adtam neki érte,
A tizediket meg ráadásul kérte.

_ _Fújták hát, fújták az éó,es nótát a tiszalöki lányok, legények.
Mint az ezűsthíu:o cimbalom és a mélyszavú gordonka egyúit,
úgy szállott; zengedezett a nótájuk a csendes éjszakában. . . Több
lrelyről összeölelkeztek a nótahangok, hiszen ugyanazon holdas
este több helyen volt a íaluban ,,őörzsőlő". Különösebb baj, kava-
rodás nem igen támadt volna a boldog lóki legényeknek és 1á-
nyoknak emez, vagy amaz nőtázásából csak a község túlsó végén
ott ne lett volna á Szent István-koronás magyar kíiályi csendőr-
laktanya. Csak a nagybajuszi csíki székely- Györgypál Pal ors-
vezető úr ezen éjszaka - hejh, melege volt az örsvezetőnek ! ..
nyitva nem hagyta volna szobája ablakát . , . S most a nyitott ab-
lakon nemcsak az estendet 1ocsolt virágos kiskert verbénáinak,
rezedáinak, tátogóinak, törökszekfúinek mézes illata szállingott
be, hamem belopódzott muzslká7ő bangjaival a boldog löki 1e9é-
nyek és lányok nőLázgatása is . . . Míndkét löki toronyban rég' eI-
húzták,a ,,takarodó(' . . . A vastagbajuszű székely G.yörgypál örs-
vezető úr híába forgolódott , hiába hányta-vetette magát, 

-csak 
nem

tudott elaludni. . .

- Á tagadóját neki, istállom! - Eszébe jutott szegény György-
pál őtsvezetőnek, hogy vagy tiz, tizenöt év elótt a bórvlzes- &i§a
szülóföldön jómaga is szívesen e7járt az ilyenféle dörzsölőkbe,
íosztókákra, kalákákba... A hazabeli Maicsákkal, Ju\csákkal,
Esztusokkal, Rákhelekkel Györgypál Pali is éppen ilyen boldogan,
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éppen ilyen hangosan eldalolgatott fél-éjszakákig . . . Bizony, ami
igazl igaz, akkor még a pelyhedző bajasszal a világvégéig el-
kocogott volna Rákhe7ékhez egy-egy ilyen őőtzsölőbe. . . De ka-
tonának is el kellett menni egyszercsak. - Hejh, a tagadóját, is-
tállom! - még a ,,győngyéletbő1" is hosszú az a ltáram ,,kisesz,
tendó", nem is győzte kivárni a végét Rákhe1, t&jhezment egy
tejfelesszájú jőgazda fiúhoz. Földje, marhája azonban jóval töbi)
volt, mint amennyit Györgypál PaIi - a brassói huszároktól va-
1ó - ,,títulás cugszíirer, virtigli korporál" ít részére osztott a
földi sors ... Bizony - a tagadőját neki, istállom -, a puskacsőt
magának forditotta akkor Györgypál PáL Az órmester űr, meg a
többi cimborák csak nehezen tudták észretériteni... Ekkor csa-
pott fel azután csendőrnek, - s igy lett, maradt azőLa csendői . . .

Á nyitott ablakon bezengedező nótaszónáI f,elkavatodott a lel-
ke . . . Minthacsak az ő szivét forgácsolták volna azok a liszaparti
ácsok, nótáző legények, lányok... Nagymérgesen pokrócos vas-
á.gyából íeltápászkodott a ,,vén csont":

- Nomajd megtanítalak én bennőtöket a régulára| - Á bőrözött
nadrágot, sarkantyús csizmát hizván, igen mirgett, morgott a
nagybajuszú Györgypái Pál. Majd másik csendőrtársilt, Debyeczi
káplárt, is felráncigálta: - Már nem is lehet nyugodni éjszaka
sem ettől a sok idöntúli nőtázástóL! .. . Felszerelni, káplárl . ..
Gyerünk, fogjuk meg a nyelvét ezeknek a duhaj legényeknek!
* Nagyhirtelen íelszereltek tehát, a szuronyt is feltúzték a kara,
bélycsőre. Szabályos, szép csendőrlépésekkel eiindultak szétzav arni
adörzsölőt. 

* *,B

Ámelyik kapu előtt valamilyen úgyesebb surbankó legényk_e
istrázsáIt, az menten észrevette a közelgető kakastollas-veszedel,
met. Hirtelenséggel beugrott a da1o19ató tiatalsághoz

- Héjh, jőnnék a csendórök... Jön a nagybajuszú Győrgypál
órsvezető! - Lelkendezve jelentette a súldő 1egény a kemény
,,ellenség" jövetelét. Támadt olyan szaladás, hogy a kert végén
csakúgy recsegett, ropogott a sövény, midőn a legények keritésen;
árkon, bokron keresztül átugrándoztak,.. Bár szégyen a futás, -
hasznosabb elszaladni, mint a kőzséghára dutyijában háIni. . ,

Á nevetó, nevetgélő lányok egyedúl maradtak az udvar kőzepén,
óket nem bántották a csendőrök, inkább leültek közéjnk.

- Jányok! . . . Miért nem mentek már fekúdni?. . . Mé9 le-
ragad a szempillátok! - GyörgypáI őrsvezetó engedett a komorsá,
gáből,

- Nem vagyunk mi tyúkok ! - Fehér fogukat kimutatták, ár-
tatlan, hamis nagy szemiket megvillogtatták, nevettek a lányok.
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Felenyhüli látásokra a nagybajuszú GyőrgypáI őrsvezető, s lra
netalán pár érettebb, kíszolgált katona ott bakterkedett a 1á-
nyok közőtt, ezeket is békén hagyta. Pajáskodón íigyelmeztette
őket:

- Most már azután ne daloljatok! . . . Mert elmult Liz óra! -
öreg Szentesi GáboréknáI a ,,nagylőgeren" nem szaladtak eI á
:iegények, bár itt is elöre jelentették a csendőrök jövetelét. Kórik
Gábor, Bodzás Jóska és a többiek, szégyenlettek megugrani a
fehérlábú, szép kenderdőrzsőlő lányok mellől. . .

. .- Majdcsak lesz valahogy! - igy gondolkoztak és.még rettene-
tesebben fújták:

Idehallik a kopácsolások! . . .

, - Fiúk, hát nem tudjátok a régulát?!... Tiz órán túl senki-
'tiának nem szabad nótáznil * Györgyp á1, őrsv,ezető balkezével
mérgesen megcsavaritotta, vastag bajuszát.. - 1rí.é|. . . . Gyerünk
:r:sak befeló ! * Kőzréf.ogták a nótás legényhadat. Szörnyü setét
vo7t az a kóter, . . Á Gábor 1e9ény, a setétben tapogatódzva, f,el,
lóhajtott:

- Hej, te, Jóska, mi 7esz most?
, - MiL tudom én ! * Meglehetős szontyolodottan hangzotl a

.- De mé9 en seml - 19y a Gábor._,- Beh szeretném tudni]1 . iVrii ,rOr hozzá majé. éőesapury?!.

- Az bizonyl . . . Nekem pedig még hozzá hajnalb_an^ökröket
kellene hajtani a tokaji vásáiba!..". Mi lesz most, Jó_ska?1

. - Magam is szerctiém tudni azt, Gábor, hiszen mink is hajtunk
jőszágot a tokaji vásárua!

- No, mink mo.st azulán jól benne vagyunk a pQcb9, Jóskal ,
&Iiközben igy sóhajtozfalr 

"és 
sayanyodottan tanakodtak a löki

legények, cs]Éordult" a zárban a kulcs és kinyilt a tömlö.cajtó, , ,

n"ehrőczt-csendőrkáplár, a rag,yás ábyázatű, huncut nézésű káp,
1ár, nevetve emelt- egy kéiiÍámpást a meglepődött legények
atcába
. -] G5lerekek l . . , Győrgypál örsvezető úr most hazaengeő ben,
nőtOketl .,. De máskor tartsátok bé a régulát.,. Még a dörzsö-
löben sem szabad este tiz óra után a nőtát kanyargatni ! , . . Meg-
értettétek?!.. , , Mert az őrsvezelő úr sem tesz mindig ilyen kedvi-
ben, hél

-' Á boldog legények alig íélőra multán már indultak a jószág-
geil a tokaji vásáira;.. Szent Isten!... A lŐki révnél volt egyszer
csak mé9 szőtnyű nagy hajcihé, midön ott a szabolcsi atyafiak
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és a karakán hajdúk a sok, sok jószággal, a sok, sok debreaeni
vásátozőmesterrel és kofával a hidasnál összetorlódtak. . . Ha-
lrogy u vastagbajusaú Győtgypál örsvezető úr és a 

"ugyá, 
Debteczi

káplár oda is e1 nem érkeztek volna és kem,ény lábulat bele nem
plántálták volna a hidasnál a Tisza-part szent Íromokjába, - talán
még emberhalál is lett volna itt! . . . A magyar csendőrhöz foghátó
más elsöbb katona nincsen ! Ezek a Györgypál örsvezetők, Deb-
reczi káplárok egyaránt urak az őnmaguk éi más emberek, bár-
mely szilaj tömeg szenvedélye felett.
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Á közölt huszonkét rajz, eLbeszélés adatai a következők:

1, Á boglya-kemencze mellett. Megjelent A boglya{temencze mellőI. tslajdú-
sqqi 9s .egyéb alföldi történetek cími, ííjabb Móricz Fál néven, hely éj év
néikül (1904) megjelentetett köteiében, a 17-23. oldalokon. - Á töiténet a
llqyar irodalmat és folklórt egyaránt megihlető napóleoni háborúk idejét
ídézí,.a hár,yádák közé tartozik Vö.: Szúcs Sándor: Ludas Matyi cimbor'ái.
Jászkúnsági Fúzetek 1,. Szolnok, 1954.

2. ,,Esís l,esz . . ," Megjelent az elóbbi kőtetben. a 62.,65. oldalakon. -Atőrténetben szereplö kemence ísmeretéhez lásd: Balogh István: Adatok az
alíőIdi magyar ház tizelőbelyéhez c. tanulmányát (Ethnographia, LVIII. évf.
7947. 27a-277.). A nánási szalmafonásról rgmándy JózseÍ tánulmányaí tájé-
koztatnak (Á hajdúnánási szalmakalapipar. Népiajzi Értesitő, XXÍII. é;f.
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7940. 64-78., és Á hajdúnánási szalmakalapipar gazdasági jelentösége és jö-
vöje. Debreceni Szemle 7941. 60-65.). Hajdúnánás történetére pedig: Barcsa
János: Hajdú-Nánás város és a hajdúk történelme. Hajdú-Nánás, 1900. nyújt
felvilágosítást

3. É,jszaka a réten. Megjelent a Pusztuló világ. Elbeszélések a hajdúfőldról
címú kötet (Singer és Wolfner kiadása, Budapest, 7902.) 702-709. Óldalán, -A Bét Nánás nyugati, vizjárásos ltatátrésze. Vö.: Molnár József.z Hajdúnánási
határnevek és azok hagyományai, A Hajdúnánási Református Gimnázium Ér-
tesitöje az 7937-38. iskolai évről, Hajdúnánás, 7938, 7-7B. Á boszorkány-
históriához 1ásd: Igmándy Jőzsef: Néprajzi jegyzetek. Beszélgetés Pénzes Kata
70 éves hajdúnánási öregasszonnyal. Debreceni Szemle, 7937. 29B-3OO.

4. Bekk Pál, a király főldkostolója. Megjelent A Boglya-kemencze mellöl
c. i. m. 5-16. oldalain, - Vö,: Komoróczy György (szerk.) : Kézíratos térltó-
pek a Haidú-Bihar megyei Levéltárban. Debrecen, 7970. A Levéltár több Bekk-
féle térképet őriz.

5. Mikor a Kékyek odahadakoztak. Megjelent a Szabad hajdúk címú, ifiabb
Mőricz Pál név alatt kiadott kötetben (hely és név nélkúl, de Szegeden, Engel
Lajos,Könyv- és Könyomdájában, 1900-ban), a 89-93. oldalakon. - A Kéky
családra, amelynek egvik ismert tagja volt Kéky Laios irodalomtörténési,
felvilágositást nyújt; Herpay Gábor: Nemes családok Hajdúvármegyében.
Debrecen, 1926.

6. Böszörményi veszedelem. Megielent a Szabad hajdúk i, m. 67-76. o7da-
lain, - Á történet a napóleoni időket idézi. Vó.:. Porcsalmy Gvula; Hajdú-
böszörmény rövid története a Hajdúkerület rnegszünéséig, Hajdú-Bihar Me-
gyei Múzeumok Közleményei 3. Debrecen, 7963.

7. Földfelosztő szegénv hajdúk. Megjeient a Szabaó, ha-idúk i. m. 45-5L
oldalain. - Vő,: Barcsa János i. m. és Molnár Jőzseíz Tedely. Á Déri Múzeum
É,vkönyve 7942, Debrecen, 7943. 96-100.

B. Jóna uramat a tanácsházba hivják. Meqjelent Á boglya-kemencze mellól
cimü i. m. 6I-69, oldalain. - Á Jóna családra vonatkozóán lásd Herpav Cá-
bor i. m.-t. A szabadalmas hajdúvárosok iEazgatására nézve pedig Úsd a
Szabályrendelet a haldúvárosok mint helvhaióságok részére kőágaz|gatási és
törvénvkezési tekintetben (Debteczen, 1863,) c. munkát, illetően Poór János
Tgl!_";at (Á hajdúvárosok:gazdasági és társadalmi helvzete 7607-7720. Haj-
dú-Bihar Megyei Múzeumok Kőzleményei 9. Debrecen, 1967.).

9,.lojtárfogadás. Meqjelent a Pusztuló vílág, Elbeszélések a hajdú íöldrő1
c.imíi i. m.734-739. oldalain. - Yö.l Zo7tai Lajos: Á Hortobágy. Debteczen,
7977. és Ecsedi István: Á Hortobágy,i plJszta és élete. Oebrecen, 79t4., Szűcs
Sándor: Boitároktatás. A PlJsztai szabádok c. kötaben (Budapest, 7957. 44-
4B.). Távolabbi vonatkozásokra lásd; Naqv-Czirok Lászlő: Páiztorélet a Kis-
kúnságon (Budapest, 1959,) munkáját
_ 10. Lóvásár. Megjelent a Pusztuló világ. Elbeszélések a lraidú földról címii
i. m. 740-747. oldalain. - Hadhází történet. Vö.; Nagv Sándor: iHajdúltadház
története._ Hajdíhadház, 7928. és Kovács Józset: Hajdíhadház gaádaságí 1,e-
irása. Budapest, 1915.

_77^,,A pataki réten. Megjelent Á boglva-kemencze mellól, Ha,idúsági és egyé'c
alfőldi történetek címú i. m. 57-53. oldalain, - Á sárospataki kollégium gaz-
dálkodására lásd: Marton János: Á sárospataki református főiskolá történe-
te I. Sárospatak, í937, cimü munkát; a nánási Daróczí családra vonatkozóan
Herpqy Gábor i. m.-t, a Mecznet családra pedig: Borovszky Samu (szerk.);
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város. Budapest, év n.
. ,!2._^ gyékényfonók faluja. Megjelent A fergetegböl limü (tsudapest, 1917.)
kótetben, az 56-59. oldalakon. - \íö.: Bálint Sándor l Tápé', ralútörténet éi
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népélet. Hely és év nélküi (Szpged, 7965.).,Távolabbí párhuzamok: Szücs §án,
dor: Cyékényvágás. A régi Sárrét világa, Budapest, év n. 108-110. és Á gyé-
kény feldolgozása és eszközei a biirarmegyei Sárréten. Debreceni Szemle,79i33.
10, sz. Klny. is.

13. Jőzsa Gyuri kastélya. Megjelent a Magyar §irató. Feljegyzések, tör-
ténetek a régi magyar életbó1 címü (Tahitóthfalu év n., de 7926.) kötet 3-5,
oldalain. - Józsa Cyun tíszaíiredi parasztnábob több népi történét hóse. Vö.:
Szúcs Sándor: Urak és parasztók. Ludas Matyi cimborái i, m. 74-77. és t3ri
mulatság. Pusztaí szabadok c. í. m. 2BB,295.

74. A váci vizimolnárok, Megjelent A Fergetegbó1, cimű i. m, 36-39. olda-
lain, - Vö.: Lambrecht Kálmán; Á magyar malmok könyve. Budapest, 1915.
és Pongtácz Pál: Régi malomépitészet. Budapest, tg67. Yácra iézve lásd:
Tragor lgnác: Vác vára és képei. Budapest,1-906:.és Vác utcái és terei.Yác,
19L7., Yácí érdekességek, Yác,7923. és Schram Ferenc: Vác népének szeilemi
kultúrája 1686 és 1B4B között. Levóltári Szemle 1969. 3. 627-6til.

.15. Nádudvaúbi2ók. Megjelent a Pusztuló világ cimü i. m, 95-101. old. -Vö.: Frank József,: Nádudvari krónikák. Kaba, év n. (1930.) és Györffy Lajos:
Nagy inség, 1863, Túrkeve,7938.

16. Szegedí juhászok. Megjelent a Mag,yar Sirató címü i, m, 24'l"-246. o\da-
7ain, - Vö.: Bálint Sándor: Á szegedi nép. Budapest,1968. és Szücs Sándor:
Milyenek voltak a juhászok. A régí Sárrét világ c. i. m. 78-27., valamint
Nagy Czirok László: Pásztorélet a Kiskúnságon c. i. m,-t, és Málnási Ödön
dolgozatait (Á szoboszlói juhászat. Néprajzí É,rtesítö XX, évf. 7928. 57-7B. és
A régi magyar juhászat. Budapest, 1928.).

17. Kecskeméti tarhó. Megjelent a Magvar Sirató címú í. m. 259-260, o7-
dalain. - Á tarhó tejoltóval készülő súrú tejes étel. Vö,: Nagy Czirok Lász7ó:
Pásztorélet a Kiskúnqágon c.. i, m. Haszonvételek, Fejés, sájtolás, túró- és
tarhókészités c. fejezetét 226-230., r,alamint a munka 3B1. oldalát és Herman
Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest,7974.

1B. Á debréceni fazekasok. Megielent a Magyar Sirató címú i. m. tI3-7't9.
oldalain. - Á fazekasság az egyik legjobban kutatott és feldolgozott népi
iparág. Á kutatás azt áLIitja, hogy a debreceni íazekasság yolt az aLf-őldi íaíe.
kasság kőzpontja, míivészíleg is a legfej,lettebb. Kipusztrrlása után az azóta
már ugyancsak kihalt mezöcsáti, illetóleg tiszaíitedi iazekasságban élt tovább.
Viski Károly:.Tíszafiredí cserépedények. Budapest, 7932. és Domanovszky
Győrgy: Mezőcsáti kerámia. Budapest, 1953.

79, Lz ,,ábécés" Cőnczv Pál. Megjelent a Magvar sirató öreg liúriáktól a
nagy pusztákig cimű, Budapesten kiadott (év n., de 1931-ben) kötetben, a 126-
13B. olclalakon. - Vó.: Rechnitzer Magdoina: Gönczy Pá1, Budapest,7940. és
Jahász,Imte| Cőnczy Pál, a reformer pedagógus, Hajdú-Bihar-Megyei Mú,
zeumok Közleményei 11. Debrecen, ],969.

20. A tíszalőki kenderdörzsölő. Megjelent a Magvar sirató az őreg kű-
riáktól a r\agy pusztákig c. i. m. 328-336. oldalain, - Á hajdúsági szövés-
fonásra, valamikori kendermunkákra 1ásd: Balogh Tstván; Hajdúság c. mun-
káját (Budapest, 1969.),

A húsz elbeszélést az eredeti kiadások helyesírása szerint közöljük.
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