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I. 

Nagyanyám szepegve jött be a pitvarból: 
— Mán megint verekedtek valahun. Szüz-

Máriám, könyörülj meg rajtunk! 
A hidacska felöl lódobogás hallatszott: a 

szekér akkor fordult be velük az udvarba. Hár
man ültek rajta: nagyapám, a fökozák, aztán 
egyik rokona, névszerint Vajda György, aki fö-
számadója volt a lazonyi erdőkben összeterelt 
valamennyi kondáknak és az apám. Harcidal-
szerü nótát énekeltek s nagyapám itt-ott bele
rikoltott. Nagyanyám a szoba közepén állt és 
mialatt összetette a kezét, könnyei lefolytak 
sokat-virrasztott arcán: 

— Eccer még agyonütik ököt valahun . . . 
Kívülről a nagyapám hangját hallottam, 

amint felindultan kiáltott oda a csikóslegény
kének : 

— Fogd ki :ai lovakat, te! 
S megindult befelé. A következő pillanat

ban a szobába lépett: 
— No, legalább megkapták a magokét! 
Lekapta báránysipkáját s fölcsapta az ágyra. 
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Nyakán, amely ráncos volt, mint a keselyű nyaka, 
friss zúzódás látszott, az inge le volt hasítva. 
Körülnézett, fujt vagy kettőt s megállt a szoba 
közepén, szétvetett lábbal. Meglátta nagyanyá
mat, aki a kemencepadkán üldögélve szepegett 
magának. Rákiáltott: 

— Hát te mit rücskölsz itten? 
Nagyanyám felállt s ijedten menekült ki a 

pitvarba. 
A főkozák ottmaradt a szoba közepén, ugy, 

szétvetett lábbal. Hajlott, csőrszerű orra élén
ken vált ki az ablak egyik apró tábláján, amelyre 
már rálehelt az alkonyat beteg szine. Haja a 
fülére csüngött. Hirtelen belemarkolt az üstökébe: 

— Hej, hogy esz a méreg! 
Akkor lépett be Vajda György, döngő csíz

mában. Olyan vállakkal, hogy féloldalt kellett 
befordulnia az ajtón. Rézveretes tüsző villogott 
a hasán. Utána az apám, aki dugótermetü, cö-
löplábu ember volt. 

A főkozák lelkesen kiáltott: 
— No, gyerekek, a kozákok most se vallot

tak szégyent! Hogy verekedtünk, Istenem-Uram! 
Nyolc szekér magyar, meg tizenkét szekér tót 
félhóttan maradt ott véribe! Meg vagyok elé
gedve, kozákok! Erre iszunk egyet... 

Vajda György, meg az apám az asztalhoz 
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telepedett. A fökozák kutatni kezdett a szobá
ban: valószínű keresett valamit. Aztán kiszólt 
a pitvarba: 

— Hé, asszony, hun az a pájinka? 
A nagyanyám benyitott, de csak félig. Meg

állt a küszöbön: 
— A zsidó azt mondta, nem hitelez többet... 
— Azt mondta? — nevetett fel a fökozák s 

nagy önérzet és teméntelen gúny volt a neve
tésében. — Hallottátok, gyerekek? Azt merte 
izenni a csipás, hogy nem hitelez többet. Hogy 
esne tetű a szakállába! 

Hirtelen a nagyanyámra nézett. S mintha az 
eszébe jutott volna valami, mert rászólt nyersen: 

— Fogd be a szádat és ne hazudozz itt ne
kem! Hun az üveg pájinka? Tegnap, mikor a 
iakadalomba indultunk, ittmaradt egy üveggel. 
Hun az a pájinka? 

Nagyanyám megfordult s szótlan könnyek
kel eltűnt a hátulsóházban. Amire visszajött, a 
köténye alatt hozta az üveget. Letette az asz
talra s kiment. Szinte lábujjhegyen. Mint min
den alkalommal, ha igen haragosak voltak a 
kozákok. 

A fökozák fölvette a literest s leöntött be
lőle. Kivetette magát hetykén: 

— Az áldóját, jól néz most ki az a nyolc 
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szekér magyar, 
ugy kellett a na 
velünk? 

Ivott. Utána 

meg a tizenkét szekér tót! 
gyszájuaknak! Minek 

« 

Vajda György ivott. 

kezdtek 

Utána 

De 
ki 

az 

apám. 
Én a kemencepadka sarkába húzódtam visz-

sza. A fökozák észrevett: 
— Elé csak, fattyú! Igyál! 
Magához rántott, számba nyomta az üveget. 

Keserű és szédítő volt az ital. Megdideregtem. 
A fökozák válloncsapott, nevetve: 
— Idehallgass, kölyök! Mink, kozákok hár

man, ma délután levágtunk egy félfalut. De mért 
nem tértek iki az utunkbul? — kérdezte mintegy 
sajátmagátől. — Mind meghaltak, ugy kell nekik! 
Te, kölyök, — nézett végig rajtam, — ugy ide
hallgass most, hogyha nagyobb leszel és nem 
fogsz verekedni, mint az apád, meg a nagy
apád, hát inkább itt helybe téplek széjjel! Meg
értetted? 

— Megértettem, nagyapám. 
Megint ittak. Az apám maga elé szótlanko-

dott. Vajda György megjegyezte: 
— Lehet, hogy értünk gyönnek a csendörök. 
A fökozák fölnevetett: 
— Hogy értünk gyönnek? Próbálják meg! 

Ugyan, György, hogy nem szégyelled magadat! 
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Vasárnap késő délutánja volt ez a nap. Ugy 
őszutó felé. Kilencéves nem lehettem még akkor. 

A fökozák a szoba közepén hányta magát 
s csúfolódva beszélt az atyafiával, Va}da György
gyei, aki azt hajtogatta, hogy ezúttal alighanem 
dolguk akad a csendörökkel is. A fökozák mo
solygott, de már harag is gyűlt bele: 

— Ha nem tudnám, hogy mikor tettre kerül 
a sor, mindig megálljátok a sarat, mingyárt ki-
hajitanálak a házambul... 

Abban a pillanatban lárma és futkozás hal
latszott az utca felöl. Aztán többen szaladtak be 
az udvarunkba. A fökozák akkor már a pitvar
ban volt: 

— No, mi az? Mit tolakodtok ugy? 
— Mihály bácsi! Mihály bácsi! — beszéltek 

összevissza többen. - A kocsmába halomra ölik 
egymást a ráski magyarok meg a márki tótok! 

— Nem értem a dolgot! — kiáltott rájuk az 
öreg. — Csak egy beszéljen! 

— Ugy volt, Mihály bácsi, — magyarázta 
erre egy hang a sok közül, — hogy Buttkán 
voltak bucsun, idáig elgyöttek békességgel, de 
itt összekeveredtek ... 

— Hány halott van? — érdeklődött a 
fökozák. 

Egyszerre tizen feleltek: 
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— Mán vagy húszan fekszenek, oszt jajgat
nak . . . A többiek bottal, meg baltával vagdossák 
egymást... Mihály bácsi! Mihály bácsi!... Gyöj-
jék mán, oszt csináljon békességet! 

A fökozák, miután megértette, miről van szó, 
nyugodtan ennyit mondott: 

— Mink megtesszük a magunkét. De most 
elkotródjatok innét, mert dühös kezdek lenni! 

Benyitott a szobába, elkiáltotta magát: 
— Hé, kozákok! 
Ez a kiáltás »munká«-t jelentett. Az apám, 

meg a Vajda György abban a szempillantásban 
felugrott az asztal mellől. 

A következő szempillantásban már az ud
varon voltak mindahárman. Egy-két cikkázó for
dulat: a fökozák kihúzta a szekérrudat. Vajda 
György, meg az apám lekapott egy-egy lőcsöt. 
És akkor — rúddal és lőcsökkel a vállaikon — 
rohanni kezdtek lefelé a falun. Sokan szegődtek 
utánuk s különben is nagy volt a sivalkodás. 
A főkozáknak, mikor a negyedik szomszéd tá
ján futott el, már lobogott a haja. 

Elcsattogtak. 
Nagyanyám pedig kiállt a pitvarajtóba, meg

támaszkodott a félfának és miközben kötényét 
a szeméhez emelgette, sírni kezdett keservesen: 
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— Mária-Anyám, eccer még agyonütik őköt 
valahun... 

Kár volt félteni a kozákokat! Mert akkor 
már nagy lárma és kavarodás jött errefelé a 
kocsma irányából. Az utcán futkosni kezdtek 
asszonyok, gyermekek, férfiak. Mindenki az ud
varokba menekült s jobbról-balról csapkodták a 
kapukat. 

Azalatt közeledett-nött a kiáltozás, meg a 
lábak dobogása. S egyszerre csak felbukkantak 
az utcában a márki tót legények, amint lihegve 
húzódtak a felvég irányának. Egyszer-kétszer 
megálltak, azért talán, hogy kifújják magukat. 
Egyesek odaugrottak a kerítésekhez, karót törtek 
ki hirtelenül, mások kést forgattak magasraemelt 
kezükben, ismét mások köveket kapkodtak fel 
s ugy zúdították üldözőik ellen. De akkor el
kiáltotta magát valamelyik rekedt legény: 

— Tágulni, gyerekek! Meggyött a vén kozák, 
az a veszett! 

A kalimpáló köfelhők alól akkor már fel
tűnt a nagyapám is, amint kusza hajjal, mé-
regtöl-veresen kergette a tótokat. Valósággal ka
szált a szekérrúd s nyomában Vajda György, 
meg az apám fujt a lőccsel. Utánuk három-négy 
ráskai legény káromkodott és fenyegetőzött. Nagy 
botokkal hadonásztak. 
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A márki tótok feJjebbhuzódtaií az utcán s 
hirtelen rávetették magukat egy kőrakásra. És 
akkor zúgni kezdtek a kövek. Kopogtak a ka
puk, csörögtek az ablakok... Nagyapámat, mi
kor épp a házunk előtt intézte a támadást, éles 
kő érte homlokon. Felordított a fökozák, meg
rázta a haját, pillanatra elejtette a szekérrudat 
s odakapott a homlokához. Véres lett a tenyere. 

Felkapta erre a rudat, két marokra s kiáltott 
egy másodikat: 

— Hé, kozákok! Csapjunk agyon minden 
tótot! 

S nem törődvén többet a kövekkel, neki
lendítette magát a márki legényeknek. Meg
emelte a rudat, vágott vele. Valaki jajgatni kez
dett. A főkozák sarkában ott rohant Vajda 
György, meg az apám. Mindig feljebb nyomul
tak az utcán, mindig távolodott a nagyapám 
gyilkos kiáltozása: 

— Öljük meg ököt! Gyújtsuk fel a há
zaikat! 

A' tót legények akkor már a felvégen me
nekültek. Onnét nekivágtak az őszi szántásnak, 
mert a három kozák a sarkukban volt keményen. 
Aztán elhalt a kiáltozás. 

Az utcára fokonkínt visszaszállt az élet. Az 
emberek kiállván a házaik elé, csoportot vertek 
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s élénken tárgyaltak. Minden föltevés szerint 
az imént lezajlott véres eseményről, mely a tótok 
nagy csúfságával végződött, miután négynek-öt 
nek kivételével a ráskai magyarok is eltakarod
tak az ütközet színteréről. 

Azalatt este lett. Nagyanyám a pitvar kü
szöbén üldögélt s elunván a siránkozást, már 
csak szipogatott. Később magához vont, meg
simogatta a hajamat: 

— Jaj fiam, őrizzen meg az Isten, hogy 
te is ilyen országháboritő légy! 

Akkor már jöttek is hazafelé a kozákok. 
Még a felvégen tarthattak, de a nótájuk már 
végigszált a falun. Éles torokkal fújtak valami 
merész dalt. Később feltűntek a falu közepe
táján: katonás menetben közeledtek. Elől a fő-
kozák. A homloka vértől volt elborítva, de azért 
peckesen tartotta vállán a rudat. Mögöttte Vajda 
György, meg az apám, sebesületlenül és győz
tesen. Vállaikon a lőccsel. Aztán négy-öt legény 
a ráskai magyarok sorából. Karóval a vállukon. 

Már este volt. Vékony felhők álltak az ég 
legtetején s nyugaton piros volt az ég a letűnt 
nap útjától. És akkor uj nótába kezdtek a ko
zákok. Lelkesen fújták azt, hogy: 

Azért adtam három pengőt, 
Vegyél rajta bécsi kendőt... 
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Már a házunk elé értek és aikkor befor
dultak az udvarba. Előbb azonban a ráskaiak 
elbúcsúztak a fökozáktól, aki 'keményen meg
rázta a kezüket: 

— Mondjátok el odahaza, hogy verekedtek 
a kozákok megint! 

\z udvaron ledobta a szekérrudat s oda
szólt a nagyanyámnak: 

— Nézz át a zsidóhoz, oszt ha szájalni tanál, 
m.? magam megyek hozzá. Fábahasitom a sza-

-n 
ká l i c i . . . . 

Nagyanyám szó nélkül engedelmeskedett. A 
fökozák az apámhoz fordult: 

— Hozz be egy kis lóganéjt, mert rendbe 
kell szedni magamat. Azt hiszem, mingyárt gyön 
Pikor Andris. Ma tanácskozás lesz. 

Aztán odafordult Vajda Györgyhöz: 
— Menj ki a faluba s próbáld nekem eJő-

keriteni Paczal Jóskát, azt a csiszliket. Komoly 
beszédem volna vele. 

Akkor belépett a házba. 
Odabent setét volt. A fökozák gyufát ke

resett s meggyújtotta a függő petróleumlámpát. 
Én a kemencepadka sarkába bújtam s re

megve néztem az öreget. A vékonyan sipolgató 
lámpavilágnál ijesztő volt ránézni. Szétturt haja 
lecsüngött, homlokáról szivárgott a vér és ami-
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kor ingeujjával letörölte magát, arcán végigmá
zolta a vért. S mélyen bentülő szemeit — félig 
maga elé bukva — amint végighordozta a szoba 
homályos zugain, olyan volt, mint egy ugrásra
kész hörcsög. Féltem. 

Ugyanakkor észrevett s tétován nézett ve
lem farkasszemet. Sokáig maradtunk így, széni
ben egymással. Én a falhoz lapulva, kerekre-
nyilt arccal, ö vértőlboritott, kisérteti nézéssel. 
Talán megsajnálhatott, mert annyit szólt 
deskén: 

— No pajtás, tanulhatsz ebből, hogy kell 
mégmenteni a becsületet. 

Hallottam a szivem verését, amint farkas
szemben állt velem a véres öreg. Szerencsére 
belépett az apám, lóganéjjal az egyik marká
ban. A másik kezében egy csomó poros pók
hálót tartott. 

— Mingyárt elkészítem, kedves apám, — 
mondta a főkozáknak. 

Kinézett a pitvarba, vizestálat hozott be. 
Agyag is volt a tálban. Sárt gyúrt az agyag
ból. Aztán a lámpa alá léptek. Apám vizes 
ronggyal törölte le a főkozák véres homlokát, 
hirtelen ráborította a pókhálót, arra rányom
kodta a lóganéjt s végül jól megtapasztotta sár
ral. Akkor egy törülközővel átkötötte a homlokát: 

Komáromi: Hé, koz&kok! 2 
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Most már rendben van, kedves apám. 
— Köszönöm, fiam. De legalább rendet csi

náltunk. Mi? — és fölvetette átkötözött fejét. 
— Mint rendesen, — mondta rá közömbö

sen az apám. 
Akkorára a nagyanyám is előkerült s négy 

vagy öt üveget hozott. Pálinkával. És az asz
talra helyezvén az üvegeket, magávalvitt a hátsó
házba, hogy vacsorát ad. 

Odahátul aztán elsirdogált magának, amikor 
senki sem látta. És mialatt eddegéltem, ő a 
kuckóba húzódott. Néha felsóhajtott: 

— Eccer még agyonütik ököt valahun . . . 
— Az én nagyapám nem fél senkitől, — 

mondtam rá. 
De a szegény öreg egyre a magáét haj

togatta: 
— Meglásd, fiam, agyonütik ököt. Az Isten 

őrizzen, hogy te is ilyen légy, ha megnősz. Mul-
tiba mán a csendörök is felírták a nevöket. 

Vacsora után levetkeztetett a nagyanyám, 
hogy bevisz az elsőházba. Mert ő a hátsó kis 
kamrában aludt, én pedig az elsőházban a nagy
apámmal. De a főkozák sohasem feküdt ágyba, 
hanem a keraencepadka elé teritvén gubáját, 
arra heveredett. Rendszerint későn tudott el
aludni. A setétben, ha már elfújta a lámpát, 
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órákig elforgott még, magához beszélgetett, mo
tyogott s órák teltek belé, amikor még mindig 
sóhajtozgatott: 

— Hej, hej . . . Nehéz a szegénységnek... 
Valami titkolt bánata lehetett. De én azt 

még nem értettem akkor. 
Nagyanyám levetkeztetett tehát, ölébe vett, 

az elsöházba vitt s betett az ágyba. Rámboritotta 
a dunnát, körülrakott óvatosan, megcsókolta a 
homlokomat és kiosont. 

Akkor már zajos volt az elsöház. 
Az asztal körül, meg a kemencepadkán va

lami Tieten-nyolcan ültek. Szalonnát ettek, pálin
kát ittak. Ott volt a fökozák, az apám. Vajda 
György gomboktól villogó tüszővel a hasán, meg
jött aklíorára a nyakban elörehajlott Pikor And
rás, nagyapám katonatársa a königréci csatá
ból, akinek seprü-bajuszától nem látszott a szája, 
ott legénykedett és hányta magát Turbis Antal 
fuvaros és sajnálta, igen sajnálta, hogy elsza
lasztottá ezt a taai verekedést. Mingyárt az ágyemi 
szélén lógatta a fejét Sándor Gyuri kisbiró, azt 
hajtogatván, hogy akármit óbégatnak a faluban, 
ilyen cselekedetre csak igazi katonaviselt em
berek képesek... 

Amikor végeztek a szalonnával, megint ittak. 
S előszedvén pipáikat, füstöt eregettek. A füst 

2* 
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pokrócba állt össze s ez a pokróc ott lebegett 
a mestergerenda alatt olyanformán, hogyha va
lamelyik kozák felállt, fejével átütötte a pokró
cot s eltűnt tőle a feje. 

Én összehúzódva fülelgettem az ágyban. 
Kézröl-kézre járt az üveg s már keveset 

beszéltek. Az ital megfeszítette arcaikon a bőrt, 
szemeik fényesre kerekedtek és mivel a pipáik 
szárán összevágták a fogukat, pipáik felágas
kodtak s onnét-felülröl néztek le a kalapjuk 
karimájára. 

Pikor András vén königréci tüzér (aki azon
ban csak hid-ács volt ama hajmeresztő futásban) 
az asztalra könyökölvén, biccentett a nagyapám 
felé: 

— Hogy ment végbe az a mai dolog, 
Mihály? 

A fökozák eldűlt hetykén: 
— Hogy ment végbe? Mint rendesen. Gyö-

vünk a lakadalomból nagy jókedvbe. Lazony 
alatt szembegyönnek húsz szekérrel. Nyolc sze
kér magyar, tizenkét szekér tót. Biztoson a nagy
mihályi vásárba indultak holnapra, ök húsz sze
kerén vagy százan. Mink egy szekerén hárman. 
Szembetalálkoztunk, megálltunk, ök is megáll
tak. Odakiáltok az első szekérnek: kitérni, hé, 
itt a kozákok gyönnek! Visszakiabálják az első 
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szekérről: teszünk a kozákokra! űk is ihattak 
elébb, mert hasonló kedvükbe voltak. Odakiáltok 
mégeccer: kitérni, hé! Röhögtek. Odaszólok erre 
a két fiúnak: keresztbe a szekeret... Gyuri ke-
resztbeforditja a szekeret, leugrálunk, ki a lőcsöt, 
ki a rudat! A tótok, meg a magyarok is leug
rálnak, ki a lőcsöt, ki a rudat! Én meg csak 
odakiáltok a fiuknak, mint rendesen: rajta, ko
zákok! Akkor összementünk... 

Nem folytatta mindjárt, pedig előrehajolva 
figyeltek rá egytől-egyig. Először megnyomkodta 
pipájában a parazsat s amikor szívása volt 
megint, annyit mondott: 

— Mind ottmaradtak az országúton, meg 
az árokba, mink meg danolva igyekeztünk haza
fele. Sajnálom ököt, de minek szálltak szembe 
velünk? Igazam van, Andris sógor? 

Pikor András, akit ama rémült menekülés 
óta elsősorban katonai természetű mozdulatok 
érdekelték, komolyan bólintott rá: 

— Jól tettétek. Nagyszájú alakok ne pofázza
nak olyan emberekkel, akik csatába verekedtek. 

Az apám, meg Vajda György szelid guny-
nyal nézett el a többiek fölött. Pedig egyikük 
sem volt csatában soha. 

Megint ittak. Nagy hallgatás következett. 
Olyan volt már a füst, hogy lapáttal lehetett 
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volna hányni. E füstön át nagy-nagy messze
ségekbe távolodott tőlem a lámpa s olyannak 
láttam csak, amilyen lehet ködbefult tengerek 
fölött a távol partokon hunyorgató világítóto
rony mécse. Pislogott a lámpa s ők visszapis
logtak rá. így múlt el hosszú idő. Kint őszi 
csönd leselkedett. Aludtak az apró házak, a bak
ter is aludt. Isten tudja, hol járhattak tűnődő 
gondolataikkal ? 

Egyszer aztán megmozdult a főkozák s Vajda 
György fefé biccentett: 

— Mikor gyön mán az a csavargó? 
— Paczal Jóska? 
— Az! 
— Nem tanáltam az anyjánál. Megint kó

szál valahun. 
Még nagyobb hallgatás lett a válasz. Mintlw, 

megérezték volna egyszerre, mi fog itt követ
kezni mostan. E pillanatban nem voltak már 
a hetyke és önérzetes kozákok többé. Görnyedt, 
vézna, megroppant emberekké estek vissza. Le
sirt róluk a nyomor és nélkülözés. így előre
dűlve, szegényes bőrben, tágult szemgolyókkal 
nézték egymást sokáig. 

A főkozák volt megint, aki rátalált magára. 
Szikár öklével az asztalra sújtott: 

— Hát most mán elég volt! A mindenségit 
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ennek a cudar életnek, levágunk minden urat, 
aki szembeszáll velünk 1 

Pikor András felugrott, az asztalra vágott 
szintúgy: 

— Levágunk mindenkit 1 Nem hagyjuk ma
gunkat megnyomorítani! 

Ittak rá. Ahogy lecsillapodtak némiképp s 
mszaültek, a fökozák kezdte a szót. A többiek 

rácsüggesztették szemeiket s nagy figyelem közt 
hallgatták. 

Az öreg igy beszélt: 
— Barátim! Idehittalak ma éccakára, mert 

meg kell tanácskoznunk a dolgainkat. Tudjátok 
mán, hogy a legelöbérletet, akit huszonegy esz
tendő óta birunk, mához jövő őszre felmondta 
nekünk Brugós kasznár. Hát majd felelünk néki, 
aki Istene van! — s felugrott az asztalnál, mert 
ekkor már vértől fulladozott a szeme. 

A többiek hallgattak. Csak Turbis Antal szólt 
közbe: 

— Jó lenne tán, ha irnánk a gróf urnák... 
De látván a fökozák nagy haragját, bekapta 

a többit. A fökozák végignézett a gyülekezeten: 
— Azt mink nem tehetjük. Az öreg gróf, 

aki jótevőnk volt életibe, már meghótt. A fiatal 
gróf külországokba jár mindég, tiz esztendeje 
is lehet, hogy nem járt idehaza. Azt mink nem 
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ismerjük s tán meg se kapná a levelünköt. Ha 
pedig megkapná, nem törődik az úgyse mive
lünk. Hát mondom, azért hittalak ide, barátim, 
hogy megtanácskozzuk a közös dolgainkat. A 
bérlet nélkül ugy járunk, mint a partra tett 
hal. Megdöglünk! 

A többiek bólogattak, hogy ez az igazság. 
A főkozák halkabbra vette a szót, talán, hogy 
mindenki megértse, amit mondani fog: 

— Pedig mink nem adtunk okot Brugós-
nak, hogy igy kitegyen velünk. Mán most, ha 
állni fog a felmondás, hová tereljük majd a 
lovainkat? De nemcsak mink, hanem a gazdák 
is. Hisz a határba minden rét, szántás, erdő a 
grófoké meg a zsidóké. Hisz mán halászni se 
szabad, mert a Latorca is az övéké. Jó van, 
legyen minden az övéké, de azért nekünk is 
kell élni. Azért mondom, barátim, hogyha min
den kötél szakadni tanál, le fogunk számolni 
Brugóssal. Jogunk van ehhez, mert... 

Itt már felsivitott. Méreg feszitette az 
arcát: 

—.. . mertha baj van, mindenkit mink hú
zunk ki belőle. Mink mentünk verekedni Rákóczi
val, amikor megszorongatták, mink támogattuk 
Kossuthot, amikor izent, hogy menjünk mán. 
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mert késő lesz, mink szolgáljuk Ferenc Jóskát... 
Hát hun itt a hála? 

— Az mán igaz, — helyeseltek sorba. 
— Azért mondom, — folytatta a fökozák. 

- Most csak azokat hittam ide, akikbe halálig 
megbízok. Merthogy megtudjátok, miről van szó, 
hát arrul van szó, hogy Paczal Jóska nem gyött 
el, mert elcsavargott megint valamerre, deha 
Brugós nem enged a szavunknak, Paczal Jóská
val meggyújtatjuk mindenit... 

Nagy csönd lett. Pikor András furcsán né
zett föl: 

— Hogy gondolod te azt, Mihály? 
— Hogy gondolom? — pillantott szét gőgö

sen a főkozák. — Hát ugy, hogy megfizetjük, 
tanú meg nem lesz rá, a csendőrök biztoson elő
szedik Jóskát, de rábizonyítani nem tudnak sem
mit, hát eleresztik. De Brugós tudni fogja, hogy 
a mi kezünk van a dologba, hát megijed, oszt 
akkor mégis csak engedni fog.. . 

Sándor György kisbíró a fejét vakargatta; 
— De mi lesz akkor, ha Paczal Jóska meg

vallja, hogy mink béreltük fel pénzzel? 
— Paczal Jóska? — legyintett nagy fölény

nyel a főkozák. — Attul ne tartson senki, mert 
akkor én agyonverném őtet. Azt mán pedzet
tem neki. Most hát arrul van szó, hogy mink 
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nem akarunk Amerikába menni, családjainkat 
meg itthagyni veszélybe... 

— Nem akarunk kimenni! Itt akarunk élni! 
— kiabáltak egyszerre valamennyien. 

Az általános helyeslésre a főkozák keselyű-
nyakán kifeszültek az erek: 

— Elég volt, elég! Azt mondom, hogyha 
szembefordulnak velein, levágom őköt mind, oszt 
fölgyújtom őköt rakásba, hogy égni fognak a 
csűrök meg a kazlak mindenfele! Hát kik va
gyunk mink ebbe az országba, teremtésit a sok 
ingyenélönek! Meggyújtom őköt én magam, mint 
amilyen igaz, hogy kozákok vagyunk! 

S nagyot csapott a mellére. 
Én már elaludtam ekkor. Nem annyira a 

fáradtság, mint a félelem folytán. 
De egyszerre nagy dobogásra ébredtem. 

Mintha egy sereg ördög döngette volna a házat. 
És amint félénk-óvatosán föl mertem nézni a 
dunna alól, őket láttam, a kozákokat, mialatt 
szétturt hajjal, remegő nyakszirtekkel táncoltak 
körbe a házban. A szoba fekete volt a füsttől 
s e füstködben cikáztak föl és le, dobogtak a 
lábaikkal és kurjongattak élesen. Körvonalaik 
ijesztőn tetszettek, amint fölmerültek és alábuk
kantak a füstben. Táncolt az apám, rázta magát 
Vajda György, nagyokat rikoltott a főkozák, Pi-
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kor András csizmáját csapkodta a tenyerével, 
forgott és verte a taktust Csanak suszter, Turbis 
Antal, meg Sándor György. Nagy botokat for
gattak a fejük fölött, valami vad katonadalt éne
keltek, egyszer ledobbantak a csizmáikkal, hogy 
csörögni kezdtek az ablakok, másszor felugrál
tak a levegőbe, mialatt botjaikkal a mestergeren
dát verték és azt kiáltozták egyszerre: 

— Le az urakkal! Halál az urakra! 
Dörgött tőlük a ház. 



II. 

őszi viharban hajladozott a táj. 
A Latorca, meg az Ondava lapályán reg

gel óta sípolt a szél s ferde függönyben suho
gott az eső. Olykor — szempillantásra — szét
hasadtak a felhők s világosabb lett tőle a táj. 
De aztán szilaj roham húzott végig a Barkó-
nyereg felől, a felhők összecsapódtak s még 
sötétebb lett hirtelenül. 

Én a Latorca gátja alatt gugoltam, a góré-
ból összecsapott csöszkalyibában s gyenge rőzse 
fölött melengettem a tagjaimat. A gát mögött 
nagy habot hányt a Latorca, mert legutóbb 
áradni kezdett, a kalyiba előtt pedig a Medvec 
ingoványos vizei csillogtak halszinü fényben. A 
szél ereje alatt felborzolódott a nádas, a buzo
gányok bólongatni kezdtek, keserves sirámba 
fogott a sástenger s tocsogók, ingoványok, ki
öntések és vadvizek bugyborékos ragyákkal tán
coltak az esőben. 

A lápok hátán a kozákok halásztak jókor-
reggel óta. 
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Amikor kiértek, csak épp hogy borongott 
az ungi hegyek felöl. Ahogy aztán rájoktört az 
esö, már nem akartak visszafordulni, hogy kárba 
ne vesszen a napjuk. Mert a kozákok, ha előző 
estén kiterveltek magukban valamit, végbe is 
vitték tüz, esö, jég: általában az összes elemek 
ellenében. így talán jobban is szerették. Hiszen 
a harc volt az ő igazi életük. 

Esőben szálltak ladikba, valami húszan. Két-
két ladikkal vágtak neki a különböző irányok
nak. Amig sekély volt a viz, rudakkal tologatták 
a ladikokat, később már lapáthoz láttak. És ak
kor kivetették a hálót. 

El-eltüntek a nádas egy bozótosabb pont
ján, majd fölmerültek ismét, hol itt, hol amo-
dább, egy szélesebb tükörlapon. Alakjaik min
dig kisebbekké váltak, szavaik elhaltak előlem 
s később már csak egy-egy kurjanfásuk vert 
át az esöfüggönyöktöl meghasogatott légben. 
Egy darabig elkísértem őket ámuló szemeim
mel. Láttam még, amint két-két ladik szembe
fordul távolabbról s a kozákok végső erejüket 
megfeszítve, nekidütött lábakkal húzzák a hálót. 
Aközben más kozákok a sekélyebb felé eveztek 
biztos kézzel. A gázlóban egyesek kiugráltak tér
denfelül gyűrt nadrágban, kötésig csupaszon s 
négy-ötén húzták a hálót, mialatt messzebbről 
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hosszan kinyújtott, bánkódó rikoltás hallatszott. 
De akkor megeredt az eső, dalolni kezdett a szél 
s a nádas felsuhogott. A viharba vesztek előlem 
a kozákok. 

A kalyiba ajtajában gubbasztottam s kezemet 
kitártam a gyenge tűz fölé, melyet a kozákok 
gyújtottak góréból, korhadt füzgyökerekböl. Mi
után rámbizták a tarisznyáikat, meg a pálinkát, 
az apám különösen megparancsolta, hogy meg 
ne mozduljak, amig vissza nem jönnek értem. 

Ott gubbasztottam a kalyibában s olykor, 
a parancs értelmében, egy rözsegallyat, egy rég 
elszáradt gyökértuskót vetettem a sírdogáló 
tűzre. Órák multak el ilyenformán, mialatt egy
szer tisztulni kezdett a táj s olyankor messziről 
láttam ismét a kozákokat, de már csak kicsiny 
pontok gyanánt bukdácsoltak a távoli nádasokon 
tul, aztán egyszerre sötét lett, mint a tinta. A 
szél végighúzott esö-seprüjével, a vizek, sások, 
nádibuzogányok feljajgattak tőle s táncolni kezd
tek karja csapásai alatt. 

Féltem a sötétben. Először hallgatóztam, de 
mikor a távoli kurjogatás is elveszett valahol, 
sirni kezdtem. És sírdogáltam keservesen. 

Apámék azzal biztattak meg, hogy csak vár
jak itt, jönni fog majd a fökozák. A mérges 
öreg még hajnaltájt lóháton száguldott ki a 
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méneshez, hogy három csikóslegényével megta
nácskozza a legközelebbi teendőket. Mert köze
ledtek már az őszi ködök s ugy volt, hogy 
bármelyik napon telelésre hajtják be az állatokat. 

De a fökozák késett. 
Én sírdogáltam azalatt, mert idő multával 

rémítgetni kezdtek a kozákok babonái. Csak az 
előző héten hallottam, amint komolyan beszélték 
egymás között, hogy Turbis Antal fuvaros-ko
záknak felesége, fakit két héttel előbb temettek 
el, visszajár a sírjából s nyomorgatja szegény 
Turbis Antalt. Már nemcsak éjszaka keresi föl, 
hanem odaáll melléje fényes nappal is és azzal 
fenyegeti, hogy meg fogja fojtani, ha rosszul 
bánik a két gyerekkel, vagy ha másodszor is 
meg találna házasodni. Három nappal előbb, mi
közben Turbis Antal a szekeret mosta a kútnál, 
megint ott-támadt mellette az asszony s komoly 
tanácsokat adott neki, mint viselje gondját a 
két árvának. Többen hallották, hogy Turbis Antal 
igy felelt kétszer maga elé: — tudom, feleség, 
tudom... Két nappal azelőtt meg, amikor Turbis 
Antal a kocsmából ment hazafelé, a harangláb 
tájékán elibeállt egy fejnélküli ember s lépést 
hátrált Turbis Antal előtt. Mert Turbis vissza
fordított baltenyerével szerette volna megcsapni 
valahogy a kísértetet. Amikor ez nagy ijedtsége 
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közben sikerült ineki, a fejetlen ember csak hátra
vágódott a földön s vagy két zsák hamu esett 
szét belőle. (Még aznap éjszaka ördögök táncol
tak a Turbis ablaka alatt, megzörgették az abla
kot és mig Turbis Antal kővéváltan imádkozott 
odabent, az ördögök szüntelenül igy csalogatták: 
— gyere ki! gyere ki! 

Mindezek a dolgok nagy félelemmel töltöt
tek el s csöndeskén sírdogáltam. A gondolatra, 
hogy esetleg ide is el talál jönni a megholt Tur-
bisné, elállt bennem a lélekzet... 

Ugyanakkor lépéseket hallottam a gát felöl. 
Határozott, kemény lépéseket. A fökozák nem 
lehetett, mert ő lovon ment el hazulról. Óvato
san kidugtam a fejemet. 

A gát tetejéről akkor már lefelé ereszkedett 
a kalyibának senki más, mint Paczal Jóska, akit 
napok óta keresett már halálra a fökozák. 

Hogy megörültem neki! 
— Isten hozta, Jóska bácsi! — kiáltottam 

repesve. 
Megállt a kalyiba előtt, fejével csaknem el

érte a tetejét: 
— Szervusz, gyerek! Magad vagy? 
— Magam, Jóska bácsi. Honnét teccik 

gyönni? 
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— Hogy honnét? — s fölény volt a hang
jában. — Hát a nagyvilágból, mint rendesen. 

— És most ittmarad Jóska bácsi? 
~ Itt. 

Körülnézett az esőben, szemközt a szél irá
nyával és zsebnedugott kézzel bámult el a nádas
nak. Sokára megfordult: 

- Hallom, keres a nagyapád ... 
Nem válaszoltam. Mert sejtettem, mért ke

resi annyira az öreg. 
Egyszer megszólalt még, de inkább ugy ma

gának tette föl a kérdést: 
— Nem tudom, mit akar tőlem, hogy olyan 

sürgős vagyok neki. 
És szembefordulva az őszi viharral, kedé

lyesen kezdett fütyörészni. 
Elnéztem az ázott legényt, amint a kalyiba 

előtt álldogált, zsebrerakott kézzel. Hosszú, 
mellbe-tört fickó volt az ágrulszakadt, s fél
fülére hegyesen odacsapott posztókalapban, mely
nek karimáját körülollózta valaki. Foltozott, hátul 
két-helyt kiszakadt kurta ködmönkében állt ott, 
a lábán szinevesztett, öreg honvédnadrág s an
nak folytatása gyanánt két szárnélküli csizma. 
A szárát még tavaly levágta és beiíta valahol 
Paczal Jóska. Arcra inkább tót, a két szeme el-

Komíromi: (lé, kotábnh ' 3 
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állt és mialatt zsebrerakott kezekkel fütyörészett, 
az eső ferdén csapkodta az arcát. 

A szűk honvédnadrágot bámultam, amely 
lábszárközépben végződvén, azon alul, egész a 
szaratlan csizmafejig, fém-szinben látszott ki a 
Paczal Jóska lába, sürü szőröktől vértezetten. Ugy 
félszemmel rámsanditott: 

— A nadrágot lesed? Mondhatom, állja az 
időt. 

— Katona is volt Jóska bácsi? ^ kérdez
tem gyanútlanul. 

Paczal Jóska felkuncogott: 
— Hogy voltam-e? Majd subickot ettem ne

kik, hogy három évet köhögjek a bornyu alatt! 
Szabad fiu vagyok én, öcsém! 

Továbbmosta az eső s veresrekopott torká
ról lefolyt a mellére, meg a hasára. Mert a köd-
mönröl hiányzottak a gombok s az inge szét 
volt vetve a mellén. Elfütyölgetett magának egy 
darabkát és akkor rámnézett, ugy szögletből: 

— Hát azt tudod-e, gyerek, milyen alapon 
vesznek be valakit a katonadoktorok huszárnak, 
vagy bakának? 

— Nem tudom, Jóska bácsi, — siettem a 
válasszal. Mert a katonákról szóló dolgokat éj
félig is el tudtam volna hallgatni. 

— Hát azon az alapon, hogy kinek merre-
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fele áll a sarka. Akinek hátrafele áll, abból 
huszár lesz, mert éppen kengyelbe való a talpa. 
Akinek egyenesállásu a sarka, azt már csak vacok 
bakának veszik be, mert az jól tud gyalogolni... 

— És akinek előreáll a sarka, abból milyen 
katona lesz? — kérdeztem ügyetlenül. 

Paczal Jóska elgondolkozott: 
— Nem tudom, akadt-e már olyan katona

köteles, akinek előreállna a sarka. Deha igen, 
akkor azt biztosan furvézernek tették... 

Elhallgatott, mintha maga sem lett volna 

dünnyögött. 
A szél sipolt még, a Medvec nádasai el

dűlve suhogtak, de az eső mintha kezdett volna 
alábbhagyni. Kis rőzsét tettem a tűzre. Lehetett 
már dél körül. És egyszerre, az ungi hegyek 
tájának, oszlani próbáltak a felhők s tenyérnyi 
darabkán hirtelen kitetszett az ég lengyelszinü 
zöldje, mintha meghasadt volna a mennybolt. 
És váratlanul fölmerültek a kozákok is, amint 
nehezen vonták a hálót, miközben furcsán el
nyújtott nótát zümmögtek az ingoványok hátán. 
Am lehet, hogy a nádasok zúgása tévesztett meg. 
Ismét hallottunk egy-két kiáltást az ismeretlen 
messziből, mintha valami fuldokló lélek segély
ért esdekelt volna. Távol, igen távol mintha a 

3* 
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lazonyi rengeteg ködlött volna fel, amelynek 
mélyében számtalan kondák vannak a Vajda 
György parancsnoksága alatt. Balkézről fölbuk
kant néhány szünetre a nézpesti rétség. Kut-
ágasok áztak a közepén, az ágasok körül a mé
nes bujt össze s a lovak egymás nyakába fek
tették a fejeiket. A rétség túlsó szélein gally-
talán fűzfák búsultak, de olyan messzeségben, 
hogy gondolatnak tetszett talán. Ott kellett tá
boroznia valahol a íökozáknak. 

Aztán, éppoly hirtelenül, visszacsukódtak n 
felhők és sötét lett köröskörül minden. Nem 
láttuk a kozákokat, eltűnt a lazonyi rengeteg, 
eltűnt a nézpesti rétség a kutágasokkal. Csak 
a nádas hajladozott és az eső ragyásra -esap-
kodta a vizek arcát. 

Paczal Jóska a kalyiba előtt állt, de már 
nem fütyörészett. Csak nézett szembe a vihar
ral, amely lucskosra verdeste a pofacsontjait. 
Megszólítottam: 

— Jóska bácsi nem' szeret halat fogni? 
— Szeretnék én, öcsém, — rezzent föl a 

szokatlan kérdésre, — csak nem akaródzík. De 
minek is? A cigányoknak van igazuk, meg ne
kem: bolond, aki dolgozik. Mert ugy van az, 
gyerek, hogy a dologgal csak veszkődések, meg 
gondok járnak s mégis szegény tőle az ember. 
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így is szegény vagyok, de legalább passziózok 
magamnak. 

Maga elé tünödözött: 
— Szamár volt, aki kitanálta a munkát. A 

grófok csinálják ügyesen: ök nem dolgoznak. 
Én se. Csakhogy én nagyobb ur vagyok, mint 
az összes grófok, meg bárók együttvéve, mert 
ők adót is fizetnek, állna viszketés a talpukba. 
De rajtam |ki veszi be? — s halkan röhögni kez
dett. — Szabadlegény vagyok én, öcsém! 

— Jóska bácsi haragszik a grófokra? 
— Haragszik a fene! ök mennek jobbra, én 

megyek balra. Mindössze azt kifogásolom a ré
szükről, hogy mán a folyóvizeket is elszedik a 
szegény emberek elöl. Hát ehhez pofa kell! 

Fokonkint méregbejött, összevisszakiabált: 
— Mert tudd meg, hogy ök is halásznak, 

ha igen megunják magokat. De puskával lődöz
nek az vizbe, vagy patront robbantanak s attul 
döglenek csak a harcsák! Ez persze uri flangé-
rozás, mert a hálót húzni kéne, akkor pedig meg 
kell feszíteni a lábakat. Ez persze nem tetszik 
nekik, mert lajhárok . . . 

— De hiszen Jóska bácsi se dolgozik! — ve
tettem közbe, kissé ostobán. 

— No, az mán igaz, — s halkan röhögött 
megint. — Mindazonáltal a grófok, meg a bárók 
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nagy kutyák, hogy a görény harapdálná meg 
a talpukat! Megállj csak, megállj, lesz itt egy
szer ricsaj, csak sokat okoskodjanak a kozákok
kal! Mert tudd meg, öcsém, — s kihányta a 
mellét, — hogy az igazság mindig a kozákok 
pártján van . . . 

Nem szólt többet. Ott-ázott az esőben s gon
dok nyomait láttam sokat-koplalt arcán. Ugy 
éreztem, hogy Paczal Jóska felforgató terveket 
forgat magában, de egyelőre nagyon vigyáz, hogy 
el ne járjon a szája. Annyit mondtam: 

— Nagyapám igen haragos Brugós kasz-
nárra. . . 

— Mert igaza van. Brugóst majd feneken 
rúgjuk, csak sokat ugráljon Itten. Mert amit. én 
kimondok eccer, az mindig ugy van! Hát jó 
lesz nekik kevesebbet szájalni... 

— Jóska bácsi, maga nagyon okos ember, 
ugye? 

Paczal Jóska rámnézett a szeme sarkából s 
ravasz kis mosoly rángatózott a szája sarkában: 

— Azt meghiszem! 
Azontúl nem szólt. Valami furcsa dalt düny-

nyögött, mialatt vizes haja végigtapadt arcán s 
az orráról, meg az állahegyéről csorgott az eső. 

Hanem akkorára vidulni kezdett a tájék. 
A felhők szétlebbentek váratlanul, a ködök 



39 

fölemelkedtek s élesen álltak előttünk a Medvec 
ingoványai. Messziről, igen messziről fém-szinben 
gyöngyöztek a hegyek lábai, tetejükön meg lom
hán vonszolták ínagukat a felhők. Csak a szél 
zsongott a nádasok között. A kozákok lassan 
közeledtek a part felé. 

Paczal Jóska egykedvűen fütyörészgetett a 
gát alatt. 

És akkor, a nézpesti nagy rétség felöl, a 
távoli ménes irányából feltűnt a fökozák is. 
Először olyannak látszott, mint egy darázs, de 
ez a darázs szélsebesen nőtt, amint szokatlan 
sebességgel vágtatott felénk a fökozák. Térden-
felülérö fekete gubája szétnyílt és csattogott a 
magaverte szélben, a rét széle tompán remegett, 
amint vágtatva növekedett felénk s végül nagy 
kanyarulatot irt le a nádas partján, mialatt a 
16 félig eldűlve dobogott alatta. Egyszerre ott-
termett a gát alján, leugrott, a lovat egy kor
hadt faderékhoz kötötte s felénk indult a gát 
oldalában. 

Báránysűveg volt a fejébe nyomva, a sze
méig. Nagy indulat ehette, mert veres volt az 
arca s bőre megfeszült a pofacsontjain. Köp
ködött, krákogott. 

Paczal Jóska megmozdult. Az öreg ingerül
ten szólt rá: 
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— Napok óta kerestetlek! Hun csavarogtál 
megint? 

— Kicsit körülnéztem a határba, — felelt 
egykedvűen Paczal Jóska. 

A főkozák már a kalyiba előtt állt, szemközt 
a csavargóval. Nagyot fujt: 

— Komoly beszédem lesz veled. Brugós, az 
a disznó, ki akar forgatni bennünket a bérle-
tünkbül. Hát próbálja meg! 

Paczal Jóska csiilapitani próbálta: 
— Csak nyugodjon meg, Miska bácsi. Brugós-

saJ még elbírunk mink egynehányan. De össze 
kell tartani, mert a nélkül nincs bennünk erő . . . 

Paczal Jóska érett szavaira a főkozák is en
gedett valamit. Sokáig nézett farkasszemet a me
zítlábassal: szempillái repkedtek. Aztán megju
hászodva s fojtott hangon igy intézte hozzá a 
szót: 

— Ha összeakaszt velünk s nem enged, meg 
fogod gyújtani mindenit. Értetted? 

— Hogy gondolja azt, Miska bácsi? — kér
dezte némi meglepetéssel. 

— Hát ugy, hogy meggyújtod először a 
c^ürt... 

— Oszt, ha gyönnek a csendőrök? 
A főkozák intett, hogy a csendörök sem

mit se fognak tudni. Suttogva folytatta: 
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— Mink kihúzunk a bajbul. Mink azt fog
juk állitani a csendöröknek, hogy te velünk vol
tál Eikkor. Érted? 

— Értem, Miska bácsi, — tünödözött Pa-
czal Jóska. — De ha nem fogják elhinni?! A 
Pilátusát, jól fognak kinézni akkor! Ugy belém 
rugdosnak megint, hogy vér fog gyónni összes 
alsórészeimböl... 

A főkozákot elkapta az indulat: 
— Fogd be a szádat, mert buta vagy, hát 

majd képentörüllek, csak sokat pofázzál itt ne
kem! Először is veszünk neked egy pár uj csiz
mát... 

Paczal Jóska végigpislantott száratlan csiz
máin: ' 

— Abizony rámférne. 
— Azut veszünk neked nadrágot, meg adunk 

két gatyát is, — folytatta a fökozák. — Mert 
mán igy beszéltünk róla egymásközt. Hát bele
mégy? 

Paczal Jóska vakarni kezdte a haját: 
— Hájsze, jó lenne, de ha ütni fognak a 

csendörök... 
— Nem hájsze, — kiáltott rá fújva az öreg, 

— hanem arrul beszélj, igen-e, vagy nem, mert 
ugy nyallak képen mingyárt, hogy be tanálsz 
esni a vizbe, akkor oszt óbégathatsz! Azut meg 
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úszott mán lefelé a Latorcán egynehány hótt 
ember, akinek eljárt a szája, hát ehhez tartsad 
magadat! Oszt, ha ellenünk tanálnál pletykázni 
a csendöröknek, hát akkor tudod! — és meg
fenyegette. — Deha ellenben okosan viselkedsz, 
nem lesz baj, oszt kapsz is miegymást tőlünk. 
A kozákok nem felejtik el, ha valaki jót tesz 
az érdekükbe... 

Paczal Jóska látván a veszély nagyságát, 
nem volt már fölényes. Himezni-hámozni kez
dett: 

— Igen, de oszt ha Mihály bácsiékat is 
elő tanálják venni a csendörök? Brugósnak is 
van esze. . . 

— Mit?! — fortyogott az öreg s a nagy 
bot, amelyre nekidülve állt eddig, megremegett 
a markában. — Hogy a csendörök?! Minket?! 
A kozákokat?! — s egyszerre barátságosan lé
pett Paczal Jóskához s megcsapkodta kedélyesen 
a vállát, mialatt nagy gúny és teméntelen ön
érzet volt a hangjában. — Jóska fiam, a csend
őrök tisztába vannak, hogyha eccer ujjat húzná
nak velünk, hát hóttak lennének... No, mi lesz 
hát? 

— Nem bánom! Állom! — sóhajtott Paczal 
Jóska. — De csak abba az esetbe, ha semmi se 
derül ki. Mikor álljak munkába? 
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A fökozák leintette: 
— Csak uralkodjál magadon. Majd mink ki

adjuk a parancsot idejibe. Kezet rá! 
Kezet csaptak. 
Csak ekkor vett észre az öreg. Olyan szem

mel nézett rám, mintha le akarta volna harapni 
a fejemet: 

— Mindég az ember alatt lábatlankodsz! 
Kihallgattál valamit? 

— Semmit se hallottam, nagyapám. 
— Hát azért mondom. Hun a pájinka? 

Kiadtam neki az egyik butykost. Ivott. Aztán 
Pac2al Jóska ivott. Még vagy háromszor ittak, 
felváltva. A fökozáknak lüktetni kezdtek a halán
tékerei, de azért sok önuralommal beszélt a me
zítlábasnak : 

— Mert ne felejtsük el, Jóska fiam, hogy 
ezek a földek, meg a határ a hegyekig vala
mikor a mienké voltak. De ellopták tőlünk s 
most meg is akarnak dögleszteni hozzá. De a 
Máriáját a sok kasznárnak, meg zsidónak! Hát 
kik vagyunk mink? — és olyat vágott a mellére, 
hogy megtántorodott, — Érted mán? 

— Értem, Miska bácsi, — válaszolt illem
tudóan Paezal Jóska. Mert már ö is ijedezni 
kezdett a fökozák növekvő haragjától. 

— Hát azért mondom csak. Igyunk! 
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Ittak. 
A nádasok közt akkor már közeljártak a 

kozákok. Lassú evezőcsapásokkal jöttek s egye
nes utat törtek a nádasban. Amikor sekélyesre 
értek, előkapták a rudakat, ugy tolták a ladiko
kat, mialatt mások óvatosan kormányoztak. Sző
rös lábaikon s vékony karjaikon pattanásig duz
zadtak az izmok. 

A főkozák szemlét tartott a fogáson s dör
mögött. Mintha nem lett volna megelégedve. A 
kozákok közül egyesek a szekerekhez siettek, 
melyek a gát egy hajlásában várakoztak, a so
vány fűzfák alatt s visszasietvén a kosarakkal, 
belemerték a halat. Mások tüzet raktak, mialatt 
a főkozák pálinkával kínálgatta őket s szak
szerű megjegyzéseket tett a különféle halakra, 
vagy csöndes hangon osztogatott utasítást. 

Amire készek lettek volna, a partnak négy
öt pontján recsegett már a tüz és akkor a ko
zákok ugy, amint voltak, halat pirítottak nyár
son. Ittak hozzá, jókedvük lett. Beszélgettek, tré
fálkoztak, mialatt körbegugoltak a tüzeknél. iCsak 
Paczal Jóska állt, mint rendesen. Kidűlt szem
mel pofázta befele a halat, mintha öt nap óta 
nem evett volna s gyakran húzott az üvegből. 
Egyre többen dalolgattak s ugy látszott, kis 
időre megfeledkeztek sorvasztó gondjaikról. 
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De akkor bricskazörgés közeledett a gát 
tetején. Ahogy fölnéztek valamennyien, Brugós 
kasznárt vették észre. Brugós, akinek olyan hasa 
volt, hogy kötéllel kötötte meg az inge fölött, 
mert máskép leesett volna a combjaira, alig fért 
be a hátsó ülésbe. Már a kozákok fölött katto
gott a bricska, amikor szólt valamit a kocsisnak 
s a lovak megálltak. 

A fökozák abban a pillanatban a gát kö
zépmagasságáig ugrott föl s előrefeszült. Nagy 
botját maga után húzva tartogatta a jobbkezében. 
Odalent szintén felugráltak a kozákok s támadó
állásba helyezkedtek. 

A kasznár, aki hordóhasával ugy szétdagadt 
az ülés szélein, mint szakajtó fölött a megkelt 
tészta, pislogva szólt le a kozákoknak, mint va
lami szuszogó rozmár: 

— No, milyen volt a fogás, barátaim? 
Mert Brugós mindenre kíváncsi volt a vi

lágon. 
De senki sem válaszolt neki. A kozákok ösz-

szevágott állkapcákkaJ, kalap alá nyomott szem
mel néztek vissza rá, nagyapám pedig a gát kö
zépmagasságában állt előrefeszülve, leeresztett 
botját markolva, olyan sunyin, mint egy ug
rásrakész hörcsög. Csak az ádámcsutkája ideges 
rángásán látszott, hogy méreg eheti a torkát. 
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Brugós ránézett felülről a fökozákra, de ezúttal 
nem volt közömbös többet. Mert a dühös öreg 
ugy állt ott, hogy csak egy cikázó szökés a gát 
peremére, a bot egyet kavar a levegőben s a 
kasznár loccsant fejjel zöttyen ki az ülésből. A 
gát másik partján ott csapkod a Latorca... Sok 
holttest úszott már lefelé azon. 

A főkozáknak remegni kezdett a lábszára . . . 
Az apám, meg Vajda György rá akart rohanni 
alulról, hogy lefogja. De akkorára Brugós is 
visszanyerte önuralmát s odaszólt a kocsisnak: 

— Hajts... 
Messze járt már a gáton s a kozákok még 

egyre szótlanul néztek utána. 
Aztán ök is fellélekzettek. Nagy lakomát 

csaptak s még-nagyobbakat ittak. Az idő kivi-
dult s a szemhatár legaljáról, tul még a Vihorlát-
Gutin gerincein is, fehér palástban szikráztak 
idáig az országhatár havasai. Már lefelé szaladt 
az őszi napocska, amikor kasba hajigálták a ha
laskosarakat s szekerekbe vetették magukat vala
mennyien. Kivévén Paczal Jóskát, aki a szántáso
kon át, toronyirány csapott a falunak. Kezeit a 
nadrágzsebébe dugta s póznalábaival kisérteti 
iramban ette a távolságot. El is hagyott min
denkit. 

A kozákok a mezei utón csörömpöltek a sze-
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kerekkel. Az első szekeret a fökozák hajtotta 
személyesen. És mert kutyakedvük kerekedett, 
dalolni kezdtek szilajon. A fökozák kezdte, mint 
rendesen s a többi fújta utána, versenyt a széllel: 

Azér adtam három pengőt, 
Vegyél rajta bécsi kendőt... 

A falu aljáig ért a harsány nótaszó. Mert 
a kozákok nem szerettek hazaérkezni nagy vi
gasság nélkül. 



III. 

Ettőlfogva hosszú ideig nem láttam a ko
zákokat. 

Mert ahogy tovább hidegedtek volna az esték 
és hódarát kezdtek szitálni a felhők, hetek óta 
anyai nagyapám házában éltem. 

Ott-áll ez a ház a grófi kert mögött, egész a 
felvégen, a gazdasági udvar legelején. Azon tul, 
óriási négyszögben, a cselédlakások következtek, 
azután az ólak, istállók, csűrök és magtárak. 
Hideg reggeleken magas trágyadombok füstöltek 
az udvar legvégében, amelyen tul már a gróf 
titokzatos kertje következett. Reggelenkint, ami
kor tarisznyával oldalamon az iskolába készülőd
tem, ennek az óriási udvarnak kútja mellől in
dultak el nagy csörömpölés közt távoli útjaikra 
az urasági szekerek, az igások báránysipkákat 
húztak le a nyakukig, hogy csak szemöldökük, 
meg zúzmarás bajszuk deresedett ki s nagy zaj
jal kifordulván a hidon, elzörögtek valamerre. 
Baltákat is vittek magukkal, mert e vállalkozásai
kon szokásuk volt farkasokkal verekedni... E 
hideg reggeleken a gulyások a kut vályúi elé 



49 

terelték a jószágot s itatás után visszaterelték az 
ólakba. Lx)mpos szőre volt a tinóknak s búsan 
bőgtek olyankor a vályúk körül. 

Hónapok óta nem látteun már a kozákokat. 
Mert egy késö-öszi reggelen felkaptak a 

szekereikre s hangos énekszóval kivágtattak a 
faluból. Fekete gubában, toronysüvegekben men
tek el valami harmincan s azóta csak á hirük 
tévedt be olykor anyai nagyapámékhoz. E téli 
hónapok alatt fát irtottak a kozákok, messzi, 
igen messzi földeken, titokzatos nevű rengeteg
erdők közepében. A fökozák volt a gazdájuk 
s ai alatta szerződött kozákok — hir szerint — 
derékigcsupaszon döngették az erdők szálfáit. 
Máskor meg farkasokkal csatáztak napszámra, 
ha e csattogószáju ordasállatok éhségtől kinzot-
tan rájukereszkedtek a. kősziklákból. Természe
tesen a kozákok maradtak felül, mert sok kéz
ügyességgel s még több elszántsággal tudták for
gatni a baltát. Olyankor győzelmi tort ültek a 
hótól befujt erdőkben s szilaj éneküktől vissz
hangban zúgtak erdők és havasok. Mert ehhez 
értettek a kozákok. 

Hiszen vérük szerint nem sok közük volt a 
havasokon tul lakó valóságos kozákokhoz, de 
ők mégis kozákok voltak. Különb kozákok a 
muszkáknál. Megférhetetlen, izgága természete 

Komáromi: Hi, kozikok! 4 
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miatt csúfolták így először a nagyapámat s a 
harcias elnevezés idők folyamán átragadt mind
azokra, akik az ö vezetése alatt szövetkeztek, 
hogy csontos kezeikkel elökaparitsák valahogy 
legalább a sovány kenyeret. 

Mert mindenféle munkába belevágtak a kozá
kok s Isten tudná, mi volt igazi foglalkozásuk a 
mindenféle vállalatok között? 

A főkozák csikósgazda lett volna ezekben 
az esztendőkben, összeállván többrendbeli ko
zákokkal, hosszú idő óta bérelték már a nézpesti 
rétséget. Neki volt vagy hat lova, a kozákok közül 
is előkerült valami negyven, hozzáterelték ezek
hez a gazdák csikóit s az igy összeverbuvált 
ménes jókor-tavasztpl alkonyat-őszig ott dobo
gott a nagy rétségen, melynek határkahimáit a 
távolban búsongó füzkoronák jelezték. Három-
négy lovaslegény őrizte a ménest. A főkozák 
hébe-korba kivágtatott hozzájuk és nagyot ivott 
velük, vagy megfenyegette őket a botjával- Mi
kor hogy. Aztán elvágtatott s napokig nem lát
ták megint. 

Mert próbálkoztak egyéb vállalatokkal is a 
kozákok. Tavasszal bányászni jártak az imregi 
hegybe s dinamittal háztömegü kősziklákat rob
bantottak. Mérföldes messzeségben szunnyadt az 
imregi hegy, de a faluban megzörögtek az abla-

éi 
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kok a légetrázó robbantásokra. Tudta mindenki, 
hogy a kozákok dolgoznak a bányák mélyében 
s minden bizonnyal tudnia kellett ezt a vén 
Pikor Andrásnak is. Am Pikor András katona
viselt ember volt, tehát egy-egy ilyen távoli és 
tompa dörrenésre levegőbe emelte az orrát s 
beleszagolt a négy világtájba: 

— Ágyúznak valahun. Azt hiszem, Ferenc 
Jóska indul a poroszra. Jézus-Máriám, mi lesz 
még itten! 

Sok minden mással próbálkoztak még a ko
zákok, mig e főklön éltek. Fölkerekedtek csapa
tostul s szerszámaikkal megindultak a hetedik 
határban elfutó vasút irányának. S nyaratszaka 
a vasúton dolgoztak. Vaskampósvégü rudak se
gélyével a sineket feszegették s olyankor azt 
kiáltották ugyanegy pillanatban: hoOó-rukk! hooó-
rukk! Ez a hooó-zásuk messzire zengett a nyíl
egyenes sineken s olyankor sok tészvét lett urrá 
szivemben. Mert egyszer magamat is kivitt az 
apám egy hétre. A tüzes ég alatt félnapokig 
elnéztem a kozákokat, amint feketéresült, kop
lalástól kiszitt arccal, a lihegéstöl csapzott haj
jal s remegő lábinakkal erőlködtek s a halánté
kaikon pattanó erekkel azt kiáltották egyszerre: 
hooó-rukk!... Csak olyankor álltak félre egy 
pillanatra s törölték le lucskos arcaikat, ha a 

4* 
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pályán végigsüvitett a gyorsvonat. Az ablakok
ból fényes urinépek néztek el fölöttünk közöm
bösen, elszáguldott a gyorsvonat s tiz perc 
múlva már csak gyenge füstje jelezte útját a 
szemhatár pereme táján. Olyankor ismeretlen vá
gyak ütöttek szivén: szerettem volna együttutazni 
e fényes urinépekkel a látóhatár alá merült vilá
gok felé. És gyakran fölvetettem magamnak a 
kérdést: honnan indultak el és hol fognak le
szállani egyszer abból a vonatból?... Máskor a 
pályamenti apró füzesbokrok alá heveredtem s 
tarkóm alá dugott tenyerekkel hallgattam á te
legráfdrótok rejtelmesen zsongó énekét. Mintha 
a másvilágra elköltözött lelkek beszélgettek volna 
egymással valamelyik szférából. Nem értettem, 
sehogysem értettem. Egyszer aztán megmagya
rázta az lapám, hogy az urak, meg a tábornokok 
beszélgetnek telefonon, meg távirdán, ki Bécs
ből Homonnára, ki Lembergből Budapestre. 

— Ugye, az urak igen okos emberek? 
— Nagy kutyák, az bizonyos, — felelte kur

tán az apám s tovább srófolt valamit a sínen. 
A vasútról csak szombat esténklnt (tértek 

meg a kozákok, hogy fehérneműt váltsanak va
sárnapra. S a bányából is, a vasútról is a fökozák 
házában gyülekeztek. Ott fizette ki őket az öreg. 
Ezüstforintosokat, meg koronásokat rakott végig 
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az asztalra, dünnyögött maga elé, számolt s min
denkinek odaadta a maga forintjait. Sejtettem 
ennélfogva, hogy a főkozák intézi az összes vátl-
lalkozásokat a keze alá társult kozákok fölött. 

Régebben nagy halászatokat rendeztek még 
a Latorcán, a Laborcon, de az urak innét is ki
szorították őket a kiöntésekre, minekfolytán sok 
dac és keserűség búsította a kozákokat. Evröl-évre 
terhesebb lett a sorsuk, pedig belefogtak kész
örömest mindenbe s lehetetlen lett volna fölszá
molni, hányféle foglalkozása volt minden kozák
nak ugyanegy idöl)en. Az apám például fuvaros 
lett volna ekkortájt, de azért kezére járt a fő-
kozáknalk a ménes körül, ott robbantotta a köve
ket az imregi bányában, erőlködött nyárban a 
vasúton, megfordult a lazonyi erdőkben, me
lyeknek mélyén sógora, Vajda György főszám-
adó parancsnokolt az ott összeterelt valamennyi 
konda fölött, máskor zsellér lett egy esztendőre, 
megint az ingoványos kiöntésekre járt ki hálót 
vonni s Isten tudná, még mi mindent nem... S 
ilyen reménytelen, összehányt élete volt a többi 
kozáknak is. 

Belefogtak ők mindenbe, csak egytől óvakod
tak. Amerikától. 

Más falukban mindig gyérültek a férfiak. 
Egy-egy ősszel karavánostul kerekedtek föl az 
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állomásnak, hogy a vijág másik oldalán próbál
janak S25erencsét nagy boldogtalanságukra. Kikí
sérte őket a falu fele, az asszonynépek jajveszé
keltek utánuk. Elmentek az istenadták s hónapo
kig a hirük sem tért vissza... 

A kozákokat mindig visszatartotta a nagy
apám, meg bajtársa a königréci loholásból: Pikor 
András, aki a linci bakáknál szolgált hét eszten
dőt azidöben... Mert e két nevezetes ember 
megjárta Amerikát is. Am Newyorkban nem ta
lálván munkát, Pikor András odaszólt a nagy
apámnak : 

— Te Mihály, gyerünk Szanfranciszkóba. Ott 
biztosan megfogad valaki. 

— Én is azt gondolom, Andris, — hagyta 
rá a fökozák. 

S toronyirány, gyalogszerrel nekiváglak Szan-
franciszkónak, a pacifik-vasut mentében. Valami 
két hónapot kutyagoltak olyan őserdőkön át, 
hogy nem volt ^lejük-végük. A fökozák botra 
átlökve vitte a tarisznyáját, Pikor András a há
tán vitte zöld katonaládikáját, amelynek oldalá
ról minden indián leolvashatta, hogy: Zugsführer 
Andreas Pikor 14. Reg. 2. Comp. 3. Zug. E csa-
tangolásuk közben áilitólag vad törzsekkel is 
verekedtek volna. Ez azonban nem bizonyos. Mind
azonáltal tény, hogy mivel Szanfranciszkóba sem 
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akadt szerencséjük, visszagyalogoltak Newyorkba, 
ott nagy mérgükbe (mert alig volt már pénzük) 
jegyet váltottak hazáig. De az útiköltségből vég
kép kifogytak Miskolcon, Miskolctól tehát gya
log jöttek a faluba. Három napig tartott ez az 
utolsó, koplalással kevert kutyagolás, káromkodva 
érkeztek haza s mindenekelőtt beültek a kocs
mába. Megittak két liter pálinkát s a kocsmárost, 
mivel elég szemtelen volt azt kérdezni: hány 
dollárt spóroltak össze, elfenekelték s kidobták 
az ajtón. 

Ezért óvakodtak Amerikától a többi kozákok, 

-Hónapok teltek el azóta, hogy egy reggelen 
szekerekre kaptak valamennyien s ember nem 
látta őket azontúl. Még a hirük is elveszett a 
hófúvásban. 

Mert ekkor ímár förgeteg dúlt s farkasok vo-
nitottak a jeges határban. Olyan hidegek jártak, 
hogy a varnyuk lepotyogtak a jegenyefákról. 

S mialatt odakint kémények süvitöztek s far
kasok jajgattak a kertek alatt, anyai nagyapám 
házában békésen vártuk az idő enyhülését... 

Micsoda más hajlék volt ez, mint a főkozák 
tanyája! 

Apai nagyapám tettei csak messziről tűntek 
föl nagyoknak. Ilyenkor csodálat töltött el az 
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indulatoktól fűtött öreg iránt, de szemtöl-szembe 
féltem tőle. Anyai nagyapám, a hires ács, egé
szen más ember volt. Termetre óriás, hogy a 
hörcsögtermészetü főkozák alig ért a hónaaljáig. 
Jóságos, mindig komoly a hangja és soha senki 
rossz szót nem hallott tőle. Az öt folyó környé
kében ö emelte a legszebb háztetőket s amikor 
hosszú élete alatt megunta az önálló vállalko
zást, a grófhoz állt be. A kasznár keze alatt első-
gazda volt a birtokon: ö ügyelt föl szántásra, 
vetésre, de az ő vezetésével folytak a gazdasági 
építkezések is. Tavaszi szántás idején, ha meg
állt valamelyik halmon s elnézett a határ fölött 
(én alig értem el a zsebéig), olyan érzése lehe
tett, hogy nálánál nagyobb ur senki sincs a 
tájon. És levévén kalapját, a gyönge szél meg
simogatta gyérülő halántékát. Olyankor összekul
csolta a kezét s felsóhajtott. Az ő szelid szavát 
még a kegyetlen Brúgós is nagy figyelemmel 
hallgatta meg mindenkor. Esténkint, vacsora 
előtt, leült az asztal mellé, a festett ládára s fél
hangon olvasott a bibliából. Visszafojtott lélek-
zettel figyeltünk rá valamennyien. 

Mert az Isten bőven megrakta családját. 
Nagyanyám, ki a Nyírből származott fel, megadó, 
csöndes teremtés volt. Soha egy kemény szavát 
nem hallottuk, éppúgy, mint a nagyapámnak 
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nem: inkább a szemével kormányzott. Két szo
bából állt a békés lakás: a másodikban az 
anyám nénje élt a fiával, aki akkor már polgá-
rista-diák volt a városban s csak vakációkra ke
rült haza. Férje Amerikába ment ki, hogy ott 
próbáljon szerencsét. Édesanyám öccse a nagy
apám mesterségét űzte s a pitvarból nyiló mii-
helyben furt-faragott napestig, mialatt felgyűrt 
ingujakkal s az apámtól kapott kókadt tüzér-
sipkában dalolgatott megelégedetten. A katona
sipkát a feje búbjára bökte s ugy volt, hogy 
tavaszra házasodik. Ezért is dolgozgatott annyi 
szelíd kedvvel. A házban éldegélt azonfelül a 
dédapám is. De ö már olyan öreg volt, hogy 
egész nap a kemencepadkán üldögélt s melen
gette a hátát. Lehetett már kilencvenesztendős. 
Sárgult haja válláig ért, foga alig akadt három 
s ennekfolytán az álla hegye szinte összeért az 
orrával. De e szine még piros volt. Ott melen
gette magát a kemencepadkán, szemöldöke eresz 
gyanánt csúszott le a bizonytalanul röpködő 
szeme fölé s legtöbbször hallgatott. Kint csatto
gott a hó, asszony-nagynéném guzsalyon dolgo
zott a hajadon-nagynénémmel, nagyapám az ólak 
körül intézkedhetett valahol, nagyanyám az ebéd
del volt elfoglalva, a falióra szaladva tiktakkolt, 
a műhelyben valami hazavágyakozó katonadalt 
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fujt a nagybátyám, az öreg pedig melengette 
magát és hallgatott. 

Csak olyankor mozdult meg, ha a műhely* 
bői bepillantott a nagybátyám. Hetyke katona
sipkájával valahányszor benyitott az ajtón, öreg-
apus ráemelte szemöldökei sövényét. Nagybá
tyám értette már a titkos jeladást s odasúgott 
neki: 

— Majd lebédután, öregapus. Most meglátnák. 
S öregapus zokszó nélkül beletörődött, hogy 

majd ebédután. 
Ebéd végeztével felállt a nagyapám s el

mondván az asztali áldást, rövidesen ki-ki dol
gára széledt. Ilyenkor a nagybátyám decisüveget 
szorított az öreg markába, öregapus a szemöldö
kével jelezte, hogy rendben van s kebelébe"" rej
tette az itcét. De amikor senki nem látta, óvato
san szájához dugta az üveget. S addig dugdos-
gatta az orra alá, hogy egyszerre méregszin 
lepte el az arcát, markával belekapott a hajába 
s dalolni kezdett reszkető, igen reszkető hangon: 

Amoda gyUnnék lovasok, 
Feketéinek, mint a sasok. 
Ha betyárok: majd bevárom, 
Ha pandúrok: majd levágom... 
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Ma már c$ak e négy sorára emlékszem a 
lázadó dalnak. Mert az volt: nagyurak ellen 
vadító tartalom elejétöl-végig. Remegve kezdte 
öregapus, deha belejött egyszer, megkapta a 
lengő haját, levágta a fejét s könnyek potyogtak 
a szeméből. Aztán éppoly hirtelen fölszegte vén 
fejét, megemelte vékony karját és a levagöben 
mórikázván vele, felkurjantott: 

He-e-e-jfi! Ha-a-a-jh! Kutya-ba-a-n-jh!... 

Itt már mekegve cifrázott, mert kifult a 
torka.^ A nyekergő nótára rendszerint besietett a 
nagyanyám, vagy valamelyik néném s fejcsó
válva nézték öregapus duhajkodását: 

— Mán megint felöntöttünk, öreg? Ki adta 
a pájinkát? 

Több se kellett öregapusnak! Rikácsolva tá
madt nekik: 

— Mi közötök hozzá? Mars ki, mars ki innét, 
ahányan vagytok, mert mingyart rátokgyujtom a 
házat! 

El is hallgattak. Nagyapám elöl szerencsére 
sikerült eltagadni ezeket az epizódokat. Mert ke
mény parancsa volt, hogy öregapus elöl el kell 
dugni minden italfajtát. De nagybátyámnak sut
tyomban megesett rajta a szive s ezért történt, 
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hogy valahányszor benyitott a műhelyből, Öreg
apus ráemelte szemöldökeit: 

— No, mi lesz? 
Hallgatag, igen hallgatag ember volt már 

öregapus. Am ha beszoppantott egy-két decit, 
káromkodni kezdett, leszedte az égi szenteket s 
becsületsértő kifejezésekkel illette a nagyurakat 
Bizonyos Dózsa Gyuri barátját emlegette plyan-
kor, ökleit emelgette s pokolrahányta az összes 
grófokat, akik miatt nem tud jóUaknl a sze
génység: 

— A süly rágná ki ököt! No, majd begyúj
tunk még nekiek, pajtás! Csak ^evés kitartás! 

Ez a »pajtás« én voltam, mert mindenki más 
kisompolygott olyankor. 

Kemény, önérzetes kozák volt a dédapám, 
gyujtogatóbb-természet a főkozáknál is, amig le 
földi életben csetlett-botlott, szegény. Ete egyre 
gyérült ez a lázadása, mert egyre-ritkábban jut
hatott hozzá a suttyom-üvegecskéhez. A Jiátát 
melengette, szuszogott, elaludt, fölemelte fél
szemöldökét, kinézett vele a hóviharba iés eltű
nődvén, hallgatott Igen hallgatott. 

Az idő nem engedett. A lengyel végekr:öl 
fujt a szél s dörögtek JSL háztetők és kémények. 
A falu hóba volt ásva s hetek óta nem érkeztek 
biztos hirek. Olykor, álmos délutánokon, mintha 
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csengős szánka szaladt volna el az utcán. Az 
anyámról sem tudtunk semmit ösz óta. Mert a 
negyedik faluban laktunk ekkortájt s engemet 
már szeptemberben áthoztak, iskolára. Otthon 
csak az öcsém meu-adt az édesanyámmal, aki ak
kor már betegeskedett, szegény. Hol a fejét, hol 
az oldalát fajtattá s nagyon (egyedül lehetett, 
mert az apámat csak minden hétvége ha hazajut
tatta egyszer. A kozákok útját járta szüntelenül. 
És mivel gyakran emlegettem az anyámat, nagy
anyám egy délelőtt kiszólt a műhelybe: 

— János, készülj fel és menj át Máriához. 
Talán'^meg is halt szegény... 

Nagybátyám letette katonasipkáját s készü
lődni kezdett. Egy óra múlva előállt nagy csiz
mában, gubában, baltával: vadállatokra is szá-
mitott az országúton. Nagyanyám sonkával, tú
róval tömte ki a tarisznyáját s ráakasztott egy 
oldalast, mert karácsonyi ünnepek előtt álltunk. 
Számítottunk rá, hogy talán szűkében lehet oda
haza az anyám. Nagybátyám, amikor már meg 
volt rakodva, mint egy telelésre készülő sün, fel
húzta kecskebőr keztyüit s elbúcsúzván » ház-
beliektöl, belevágott a hófúvásba. 

Egész nap aggódtunk miatta, mert hirek 
voltak, hogy farkascsordák járnak az utak men
tében. Még a bocskorukat is megfalták. Elmúlt a 
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második nap is, a harmadik aap is. Nagybá
tyám csak nem került elé. 

Nyomott hangulatban figyeltünk föl minden 
közeledő neszre. A cselédlakásck felöl olykor 
messzi éneket hallottunk, különösen estefalé, de 
a zengő viharon át olyan álomszerűnek tetszett, 
mintha a föld alól jött volna valahonnét. Vala
melyik menyecske őrölhetett kukoricát a kézi
malmon s eltűnődvén maga elé, nótában sirt föl 
elfojtott nyomorúsága. Ma is hallom még a sze
rencsétlenek dalait! 

Nagynéném fia is vakációra jött, régebben 
még. Megmutogatta képes-tankönyveit, különö
sen a földrajzban látható távoli vidékeket s cso
dameséket tudott városokról és vidékekről,-ame
lyek ámulatba ragadtak és titkos vágyakat köl
tögettek bennem. Beszélt régi dolgokról s nagy 
emberekről, akiknek nevét ekkor hallottam elő
ször. Amikor Kossuth Lajost említette, öregapus 
megmozdult a kemencepadkán: 

— Abizony! Olyan beszédű ember se akadt 
másik. Amikor 31-be a korela miatt megvesztek 
a tótok s puskával, meg baltával indultak Uj-
hely fele, kigyütt elibük az országúton... 

Elcsöndesült a régi emlékekre. Megingatta a 
fejét s ugy folytatta, mintegy magához intézve 
á szót: 
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— Oszt csak egyesegyedül gyött ki egy 
parádéskocsin. Mikor szembetanálkozott a dü
hös tótokkal, intett a kocsisnak, hogy álljék meg. 
ö meg felállt a kocsiba, oszt akkor nagy prédi
kációt intézett a tótokhoz, mert csak a magyar 
nyelvet bLrta. A tótok értették is, nem is, de 
ahogy belegyött a szóba, a tótok letettek pus
kát, baltát, oszt ugy kiabáltak, mint a bolondok: 
iljen Kossuth Lajos! Hát ilyen szava volt nekle. 
No, meg is fenekelte a királyt, meg az összes 
grófokot... Isten jéltesse! 

Elhallgatott öregapus s azontúl csak a fejét 
rázogatta. 

Csönd ült a szobára: a melegtől kipárásodott 
a tenyérnyi ablak. Két nagynéném szalmával, 
kóróval fűtötte a kemencét s olyan nehéz volt a 
levegő, különösen estetájt, hogy bódult a fejem. 
Ilyen bódultságban szunyókáltam el a kemence-
kucikban s néha meg-megriadtam, már hajnal 
előtt. Rossz álmaim voltak: a kóbor farkasoktól 
féltem. És hajnal előtt, ha a kemencesarokban 
megemeltem a fejemet, a polgárista unokabátyám 
zümmögő hangját hallottam, a mint íélkönyökre 
fekve verset tanult valami könyvből. A kormos 
lámpa félig lehúzva pislogott az asztal szélén, 
ö pedig, mialatt mély lélekzettel aludtak a töb
biek, dünnyögve ismételte, talán huszadszor: 
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Ily késő éjszaka ki jár ott künn a temetőn? 
Az óra már éjfélt ütött, a föld már néma lön... 
Egy árua gyermek andalg ott, szivét bú tölti el; 
Hisz az, ki őt szerette még, többé már föl nem kel. 

Az egyhangon elmondott, mindig ismétlődő 
vers, a temető éjféli arca, a szoba kisérteti fénye 
s a kint zengő vihar bús hatással voltak reám s 
tünödözni kezdtem a szegény emberek életéről... 

Aztán a förgeteg is mintha alábbhagyott 
volna. Hó sem hullt s ettölkezdve csak duruzsolt 
a szél. Duruzsolt, duruzsolt, olyan furcsa egy-
végben, mintha zárt ajtók megett egy leány sír
dogált volna csöndeskén. És ezalatt mintha fel-
felcsuklott volna nagy fájdalmában. De ez a^zél-
csuklás a kémények felől jött, vagy a pitvarból 
hallottam, ha hirtelen becsapták a külső ajtót. 

ötödnapra betoppant a nagybátyám. Jó hí
rekkel jött: odahaza semmi baj. Csak az apámról 
nem tudni semmit, aki még az ősszel belevette 
magát a Vihorlát erdeibe a kozákokkal. Nagy
bátyám elmondta, hogy háromszor is megpróbál
kozott visszafelé, de a vihar már a faluvégén 
bevágta az árokba s e miatt kénytelen volt meg
fordulni. Harmadízben már vagy negyedórára el
hagyta a falut, hxisz lépést nem lehetett látni 
előre, az országút elveszett a lába alól s maró 
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szél, meg nagy fehérség volt minden. Már a^t 
hitte, hogy beletévedt a világba, de szerencsére 
ugatást hallott s valahogy visszatalált a faluba. 
E harmadik próbálkozása közben, épp, amikor 
visszafordult, ugy látszott neki, hogy nem messze 
az országúttól, azon a tájon, ahol már vége van 
a grófi földeknek, mintha két farkast látott 
volna, amint egy védekező embert kapkodtak 
csattogó szájjal. Az ember is, a farkasok is el
vesztek a nagy fehérségben, aztán megint lát
szottak keveset, de csak félig, ö torkaszakadtá
ból kiabált arrafelé, de a szél elkapta szavát, a 
két farkas pedig egyre tépdeste azt a hórihorgas 
alakot, aki — bot hiján — a lábával rugdosott 
beléjük. A nadrágja feneke akkor már ki volt 
szakítva jódarabon. Még emlékszik keveset, hogy 
az emberen mintha igen keskenyszáru nadrág 
lett volna, olyan, mint a bakákon s mindjárt 
gondolta, hogy alighanem Paczal Jóskát szoron
gatja a két bestia. Segitségére akart menni a 
baltával, mert az egyik farkas megint beleragadt 
a Jóska hátuljába. Jóska megfordult, rúgott 
rajta, hogy négyet kalimpált a dög, de akkor 
megint olyan hófúvásba kavarodtak, hogy nem 
látta többet sem Jóskát, sem a két ordas állatot, ö 
aztán visszamenekült a faluba. Hihető ennélfogva, 
hogy Jóskát alighanem megették a farkasok. 

Komáromi: Hé, kozákok I 5 
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Dehát Paczal Jóskának ezúttal sem történt 
baja. Harmadnapra már megjelent a műhelyben, 
a maga hetyke módján. 

Ennek azonban előzménye is volt. 
Mikor nagybátyám Paczal Jóskának a far

kasok által való megtépetését adta elő, akarat
lanul elcsúszott a számon: 

— Hála Istennek... 
Nagyapám megütközve nézett rám s ahogy 

látta zavaromat, egy-kettőre kifaggatott. Amikor 
megtudta, hogj' a fökozák gyujtogatasra bérelte 
föl Jóskát, nagyon fölindult. Hosszú ideig jár
kált a szobában, mialatt két kezét összefonta 
hátul. Aztán megállt a fia előtt: 

— János, nézz utána, mi történt azzal az 
emberrel? Ha valahogy visszakerült volna, |[yőj-
jön azonnal hozzám. Beszédem volna a fejivei! 

Félóra múlva visszajött a nagybátyám, hogy 
Paczal Jóska még nem került elé. Az anyja 
csak annyit tud róla, hogy egy héttel előbb 
kék kendővel kötözte le füleit a fagy ellen és 
akkor nadrágzsebbe vágván a tenyerét, neki
ment a hófúvásnak. Valami komáját akarta meg
látogatni Gatályban. 

Harmadnapra ezután megjelent Paczal Jóska. 
Amikor délelőtt kinéztem a műhelybe, ott-ült 
fesztelenül a ládán, bakanadrágos lábait átvet-
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vén egymáson. Kalapjának kupakja a feje he
gyin, a két füle piszkos kendövei lekötve s 
jókedvűen magyarázott a nagybátyámnak: 

— Mán vagy tizedszer akadt belém a két 
csikasz. Ha orrbanjgtam az egyiket, a másik 
hátul csüngött rajtam. A fene beléjök, ki is 
cibálták alaposan a nadrágom fenekit... 

Lecsúszott a ferslágról, megfordult s meg
mutatta magát hátulról. Nadrágja szét volt tép
desve s ezúttal szalmacsomók lógtak ki belőle. 
Mert folt hijján egyelőre szalmával tömte ki 
magát. 

Nagybátyám csodálattal vegyes mosollyal 
csóválta a fejét. Paczal Jóska legyintett: 

— De hát ez semmi, voltak komiszabb ese
teim is. A fő, hogy idejibe érkeztem meg Ga-
tályba. Épp keresztelő volt a komámnál, a Vir-
csik kovácsnál s olyan egyet ittunk, hogy hajaj. 
Ott volt három cigány is, oszt a klarinétosba ki
gyúlt a pájinka. 

Az eszmecserének a nagyapám belépése ve
tett véget. Maga után intette Jóskát s vissza
húzódtak a szobába. 

Ottmaradtak egy félórát. Nézeteik közt nagy 
lehetett a szakadék, mert a pitvaron át többször 
áthallottuk a nagyapám szenvedélyes szavait, 
ami ritkán volt szokása. Paczal Jóska kemé-

5* 
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nyen tartotta magát, sőt később hetykén kiabált 
vissza. Nagyapám végül is benyitott a műhelybe 
s nagy felindulással szólt a fiának: 

— Gyere csak be! 
Én is utánuk-csusztam. A szoba közepén 

ott állt Jóska, a vita hevében megnyilt rajta 
az ing s szőrös mellét kivetve, hányta magát. 
Hátuljából még több szalma csüngött ki. 

Nagyapám a fiához fordult: 
— Ez a boldogtalan ember elvesztette az 

eszit... 
— Ez igaz, — kiáltott bele Paczal Jóska, 

— csakhogy az urak, meg a Brugósok vették 
el, mert miattok koplalunk! 

Nagyapám intett neki, hogy hallgasson.-Am 
akkor öregapus motyogott fel a kemencepadkán: 

— Jóskának igaza van . . . Mindenbe he
lyeslem . . . 

— öreg, öreg, hogy nem fél az Istentől, 
— nézett rá szemrehányón a nagyapám. 

Több se kellett öregapusnak. Szétfújta a 
bajuszát: 

— Csend legyek itt, a basszorkányosát, mert 
szétcsapok köztetek! Mégis csak disznóság, ami 
ebbe a kutya világba történik! Ha megharag-
szok eccer, felvágom a hasát minden urnák! 
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Paczal Jóska viharos röhögéssel állt a szoba 
közepén: 

— Az a has fel lesz vágva! 
— Ember! Ember! — kiáltott rá a nagy

apám. — Elkárhozol! Börtönbe fogtok pusztulni 
mind! 

— Azt meglátjuk, — vágta föl a fejét Pa
czal Jóska. — Velünk nem lehet kikezdeni! 

S ment köszönés nélkül. De előbb még oda
szólt nekem: 

— A főkozák megnyúz, te taknyos. Te fe
csegted ki az egészet... 

^ttólfogva nagy izgatottságban teltek a na
pok. Nagyapám gyakran járkált mély tűnődések 
közt a szobában: nem tudta, mitévő legyen? 
Ugy látszik, meg akarta várni a fökozákot, hogy 
a lelkére beszéljen. Nagybátyám a műhelyben 
dolgozgatott megint, öregapus pedig a kemencé
nél melengette magát s nagy-ritkán felbólongott: 

— Paczal Jóska az én emberem... 
Akkorára kitisztult. Megállt a szél s hó 

nem esett. De azért éles hideg volt s az ala
csony kéményekből sugárban szállt a füst az 
opálszinü égbolt iránt. Megélénkült az utca is. 
Karácsony előtt álltunk. 

A kozákokról még mindig semmi. Egyszer 
látogatóba jött át másik nagyanyám, a főkozák 
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felesége is. Ez karácsony másodnapján volt. 
Virágos ködmönben jött és sok panasz közt 
emlegette, hogy alighanem baj érte valahol a 
fökozákot. Egyszer agyon fogják ütni, az bi
zonyos ! 

Nagyapám nem tért ki a fenyegető készü
lődésre s apai nagyanyám ennekfolytán nem is 
gyanította, micsoda terveket forgat magában a 
fökozák. Egyelőre Brugósnak sem szólt, pedig 
napjában többször is meglátogatta a kasznárt 
gazdasági természetű tanácskozás végett. A fő-
kozákot várta türelmetlenül. 

De a fökozák nem jött. 
Újesztendő előtt megint elborult a világ s 

még nagyobb havazásokra lehetett elkészülni A 
kormos felhők miatt olyan setét lett, hogy már 
délután meg kellett gyújtani a lámpát. 

És ugyanakkor a gazdasági udvar körül föl
csendültek az újesztendei búcsúzkodó nóták. Mert 
több igás, béres meg gulyás idegen uraságok
hoz szegődött el Szent Mihály-napkor s ezek 
most, mielőtt itthagyták volna a régi uraságot, 
keservesen nótáztak egész napon át. Fújták e 
dalokat szivszakadtan az utcán, a cselédlakások 
és ólak tájékán, meg a major hátában. Együgyű 
énekeikben jószivvel emlékeztek meg a régi ura
ságról, akinek annyit szántottak-vetettek, elbu-
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csuztak bennük rokontól, ösmerőstöl s kifejez
ték nehéz vágyaikat, hogy talán jobb dolguk 
lesz az idegen földön. E jajongó daloktól vissz
hangzott a falu, telve a nyomor panaszszaved-
val. . . így évfordulótájban emlékezem rátok gyak
ran, ti szerencsétlen emberek . . . 

Ennek is vége lett aztán. Mert ujeszten-
dőre kitört másodszor is a fergeteg s szél és 
hó vak fehérségében eltűntek igások, béresek, 
gulyások költözködő szekerei. Elbujt a falu s 
a kemencekucikból rémüldözve fülelgettem a 
kint ujjongó viharba. 

S ebben az ítéletidőben egy délután csak 
ránkrontott az apám. Szinte bevágódott a pit
varba Baltáját ledobta, a szobába lépett, lehányta 
gubáját s mialatt a háziak csodálkozva néztek 
rá, megcsapkodta keztyüs tenyereit s összvissza 
kezdett kiabálni: 

— Vége mán a kozákoknak! Ügy szétver
tek bennünket, mint szél a pelyvát! Uram-Istenem, 
hogy verekedtünk pedig! 

— Helyes, helyes, — bólongott öregapus. 
Am a nagyapámat komoly aggodalmak kör

nyékezték : 
— Az Istenért, mi történt megint? 
— Semmi, — hadart az apám. — Mind

össze a fizetségnél összekülönböztünk a főerdész-
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szel, hát ugy kezdődött. Vagyishogy eleintén a 
rusnyákokkal keveredtünk össze, akiket ugy haji
gáltunk szét, hogy fenekükön csúsztak le a 
hegybül, de akkor gyöttek a csendőrök vagy 
húszan. Az öreg csak elkiáltotta magát: hé, ko
zákok! Elkezdődött hát! A csendörök puskával, 
mi elé a baltát, meg a lőcsöket. Az öreg a szekér-
rúddal. Mán vagy tizen feküdtünk a hóba, csend
örök is vagy nyolcan. Akkor vasat vertek az 
öregre, csak egymagam tudtam elbujdosni étlen-
szomjan , . . Végünk van, végünk! 

S 



IV. 

De nem kellett félteni a kozákokat. 
Másnap déltájt már otthon voltak valameny-

nyien. Jöttek, mint rendesen: nagy énekszóval. 
A fökozák az első szekerén ült s személyesen 
hajtott. A hófúvás olyan volt, hogy a káprázatos 
fehérségből csalc pillanatra merültek föl a nagy
utcán s újból belenyelödtek a kavargó fehér
ségbe, • mialatt szekereik végigcsörömpöltek s 
veresrefagyott képpel fújták harcidal-szerü éne
küket. A nagy lármára az utcai ablakokhoz sza
ladtunk, de csak annyit láttunk elfuttában, hogy 
a kozákok nagyrészének be volt drótozva a 
feje, vagy a karjaik felkötve. Am a lelkesedésük 
nem hiányzott. 

Végigcsörömpöltek a falun s csönd támadt 
utánuk. Csak a szél cibálgatta a házak fejét. Am 
ez sem tartott sokáig. 

Mert estetájt ránknyitott a fökozák, ron
gyokba csavart fejjel. Benyitott, körülnézett és 
amint meglátott, ugy sújtott nyakon, hogy el
vágódtam. Nagyapám nem volt a szobában, két 
nagynéném könyörögve lobbant a dühödt öreg 
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elé, de a főkozák odébblóditotta őket. Akkor 
megkapott, feldobott félkézzel, összerázott jól, 
még adott vagy négyet és kifelé lökött: 

— Mars haza! Hát erre tanítottalak én!? 
A nagyanyám is elősietett és szembefordult 

a főkozákkal: 
— Mihály! Mihály! Mit akar azzal a gye

rekkel? 
— Semmit, — fujt az öreg. — Csak mó

resre tanitom, vagy megfojtom! 
S hiába állták el az útját, mert akkor már 

kituszkolt a pitvarból és maga előtt hajtott az 
utcán. A rémülettől belémfagyott a jaj és a 
havas-szélben arcomra fagyott a könny. így 
kergetett hazáig. Ott bedobott a hátulsó-házba, 
ahol másik nagyanyám könnyezgetett a köté
nyébe. Sirva fakadtam: 

— Eresszenek vissza! Nem akarok ittma
radni! , 

Hej, erre veszett meg a főkozák! Elém-
hajolt, fejemre emelte az öklét és mialatt forgott 
a szeme, a fogát csikorgatta: 

— Kuss, mert leütlek! Beárulni a nagy
apádat? Fuj! — és szembeköpött. 

Nagyanyám kettőnk közé állt s betakart a 
kötényével. A főkozák otthagyott és olyat vágott 
az ajtón, hogy majd szétment. 
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Mi aztán elsirdogáltunk ketten. Nagyanyám 
vacsorát adott és kifaggatott, nincs-e valami 
bajom? 

— Csak a hajam fázott meg, mert az utcán 
leesett a sapkám. 

Magához szorított szegény: 
— Nem bir a mérgivel, fiacskám, az a nagy 

baja nékie. 
Amint besötétült, egymásután kezdtek szál

lingózni a kozákok s az elsöházban gyülekez
tek. Egyszer az anyai nagyapám felindult hang
ját hallottam, amint utánam kérdezősködött oda
kint. Azontúl — a pitvaron át — csak össze
vissza-szavakat hallottunlí, amint az első-házban 
vitazgattak hevesen, vagy nevettek föl nagyokat 
a kozákok. 

Késő volt már, mikor levetkeztetett a nagy
anyám és bevitt az első-házba, az ágyamba. 

Legalább húszan lehettek odabent. A lámpa 
alig látszott, olyan volt a füst. A főkozák em
berei erősen ittak. A gyér világnál, a ködszerű 
füstben ferdére nyúltak el képeik s szinte vala
mennyien be voltak kötözve az erdei verekedés 
folytán. Ki a fején, ki egyebütt. 

A főkozák az asztalfőn ült, eldütve magát 
a könyökén s az italtól fényesre feszült az arc
bőre. Egyfelől a vén Pikor András, másfelől 
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anyai nagyapám ült mellette, de a nagyapám 
nem ivott. Az asztalon ezüstforintosok voltak 
sorjában: az apám a kozákok nevét olvasta egy 
papírról, a nagyerejü Vjajda György pedig fizette 
őket. Paczal Jóska is ott állt a kemence mellett, 
hátát a falnak támasztva, bakanadragos lábait 
átvetve egymáson, de neki fizetség nem járt. 
ö csak ivott, azonkívül egy pipaszáratlan pipát 
szitt annyi élvezettel, hogy horpadás állt be a 
két pofáján. A hátuljából még mindig csüngött 
a szalma. 

A fökozák olykor odabólintott Vajda György
nek: 

— Mindenkinek egyforma részt. Csak ne
kem jár duplán. 

Mialatt fizettek, anyai nagyapám kérlelve szólt 
a fökozákhoz: 

— Mondom neked, Mihály, gondold meg 
a dolgot... 

— Én senmiit se gondolok meg! — vágott 
vissza rekedten a fökozák. — Én eleget gon
dolkoztam mán, deha csak a fejemet gyötröm, 
attul megdögölhetünk mind! 

— Ez az utolsó szavad, Mihály? 
— Ez! — csattant fel a fökozák. — Ha meg 

akarnak nyomorítani minket, hát majd lássák 
a következésit! Tavaszig várunk, d e . . . — s fel-
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állt és rázott a haján, — de azért készülődünk 
i s . . . 

— Készülődünk ám! — kiáltották a kozákok. 
Nagyapám felállt. Szelíd maradt most is: 
— Megver az Isten, Mihály... 
— Ver az mán engemet jóideje, György, — 

és kezet adott neki. — No, erigy békességbe s 
törődjél csak a magad dolgaival! 

Anyai nagyapám rosszkedvvel távozott, mi
után előbb az ágyamhoz lépett. De látván, hogy 
behunyt szemmel fekszem a dunna alatt, láb
ujjhegyen betette maga után az ajtót. 

Mihelyt eltávozott, a kozákok megélénkültek. 
Pikor András csöndet intett: 

— Gyanit valamit ez a György? 
— Azt hiszem, — felelt a kemence mellől 

Paczal Jóska, — hogy a pulya, aki itt fekszik 
az ágyba, beszélt neki valamiről... 

— A kölyök mán megkapta a magáét, — 
mondta a főkozák. — No, és ha megtudják? 
Hát félünk mink valakitől? 

Kiállt a szoba közepére s nagy gőg volt a 
tartásában, mialatt végignézett sebesült emberein: 

— Hát félünk mink valakitől? Kinek részin 
van az igazság? 

A kozákok egyszerre feleltek: 
— Nem félünk! Mert itt az igazság! 
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Akkor már kifizettek mindenkit. A főkozák 
zsebrevágván az őt illető dupla fizetséget, egy 
forintot adott Paczal Jóskának. A vékony vi
lágot elborító füstben harciasan ültek a kozákok: 
ki nagy fölénnyel mosolyogva, ki elvetve magát 
a székben, vagy a kemencének nyomván széles 
vállait. 

Ittak, pipáztak. A főkozák visszaült a fő
helyre s kis hallgatás következett. És mivel fo
gaikat összevágták, pipáik szárai fölfelé álltak 
olyanformán, hogy a főkozák pipája szikrázni 
kezdvén, a szikrák — a kupak-lyukakon át — 
a rongyokbatekert fejére sercegtek. Nem törődött 
vele. 

Pikor András kezdte a szót: 
— Most pedig hallani szeretném, hogy ment 

végbe az a dolog a csendörökkel? 
— Hogy hogy? — kérdezte vissza hetykén 

a főkozák s gyönyörködve nézett végig az em
berein. — Mint rendesen. Ránkgyöttek, lever
tük őköt... 

Persze, persze: könnjrü volt a kozákoknak, 
mert összetartottak. Dehát ki is mert volna ko
molyan szembeszállni velük?! A csendörök meg
próbálták, de rajtavesztettek alaposan. 

Ijedezve hallgatóztam a dunna alól, hogyan 
is történt ez a legutóbbi összekoccanásuk? A 
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kozákok a Verhovina egy kietlen zugában vál
lalták az erdöirtást, valami állami birtokon s a 
szomszédjukban rusnyákok döngették a fákat. 
Mikor végeztek volna a vállalt résszel, a fö-
erdész nekik sem akart többet juttatni része
sedésül, mint a rusnyákoknak. A kozákok azt 
az álláspontot fejtegették, hogy ők nem ugy 
egyeztek meg előre, a rusnyákokra pedig köp
nek. Itt kezdődött az összekülönbözés, először 
persze a rusnyákokkal. Elékerültek mindkét rész
ről a balták, de a főkozák és emberei csak 
nevettek a rusnyákok arcátlanságán. Egyszerűen 
olyat rúgtak rajtuk, hogy a fenekükön repültek 
le a havas hegyoldalon. Odalent a völgyben hire 
futott ekkor, hogy a kozákok felzendültek a 
föerdész, az összes urak, meg az állam ellen. 
A föerdész segítséget kért a sztrájkolok letöré
sére. Ekkor jöttek a csendörök. Bár ne jöttek 
Volna! Mert a kozákok eléjük mentek... Balták
kal, lőcsökkel. Az öreg a szekérruddal, mint 
rendesen és csak elkiáltotta magát: a becsületért, 
kozákok! Az volt aztán! A csendörök is kaptak, 
de a kozákokból is folyt a vér. Már vagy két 
órája csatáztak a hegyoldalba a hóban. Vér folyt 
a kozákokból, de csendőr is feküdt és óbégatott 
már vagy nyolc. Handura Jóskát lábon lőtték, 
egy másik kozákot nyakba szúrtak s a Verho-
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vina zengett a nagy kiabálástól. A fökozák ott 
lógatta a rudat mindig-középen: a becsületért, 
kozákok! A haja már véres volt, mert vagy 
négyszer csapták fejbe puskával, de az öreg se 
hagyta magát a rúddal. Mikor a vér odafagyott 
a szemére, a csendörök levágták hátulról, vasat 
szorítottak a csuklójára s megkötözve dobták 
egy szekérbe. Ugy vitték őket a főszolgabíró 
e l é . . . 

A fökozák egyet fujt: 
— Hát bekótereztek, nem tagadhatom. De 

mikor odaállítottak a főbíró elé, megmondtam 
neki is a szemjbe, hogy mink nem strajholunk, 
mink csak a fizetséget akarjuk, ami jár. No, — 
és diadallal nézett körül a kozákokon, — mi 
lett a következése? A főbíró azt mondta, miénk 
az igazság, megkaptuk a teljes fizetséget és most 
itt vagyunk! 

— Oszt a csendörök miatt nem lesz semmi 
következés? — tapogatózott Pikor András, aki 
gyenge lábai miatt már nem vehetett részt a 
kozákok vállalkozásaiban, de — mint szolgála-
tonkivülí kozák — büszke volt a baráti maga
tartására. 

— A csendörök miatt? — kérdezte vissza a 
fökozák. — Az lehetséges. Beírták ott a nevein
ket alaposan egy nagy könyvbe, hát majd le-
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üljük, ha törvényre híjnak. De legalább meg
mutattuk nekik Is, kik vagyunk... Igazam van? 
— s vén szemei örömtől tüzeltek. 

A kozákok helyeseltek. 
A főkozák feltartotta az ujját. Már csöndes 

volt: 
— Brugósseil is leszámolunk, avval a 

pondróval, ha ki nem tér az utunkbul. Isten él
tessen, amig kitíu-tunk egymással! Mert sokan 
összefogteik mán ellenünkbe s talán nehéz nap
jaink lesznek ezután... 

Mind helyeseltek s ittak az öregre, meg az 
összetartásra. 

A csipő füstben megnőttek az alakjaik s 
nagyobb embereknek látszottak más földi em- | 
bereknél. 

. . . Sokára, igen sokára arra riadtam fel, 
hogy az urakat gyalázták piszkolódva. Hanem 
akkor már düUöngtek az italtól. S tántorogva, 
nehéz lábakkal botorkáltak szét a sikongó éj
félben. 

A főkozák visszamaradt a szobában. 
Amikor már elhalt odakint minden emberi 

nesz, óvatosan az ajtóhoz lépett s megvizsgálta 
a zárat. Majd leakasztotta a függőlámpát s az 
ágyamhoz jött. De meggyőződvén, hogy alszom, 
a lámpát lábujjhegyen a kemencepadkára tette, 

Komáromi: Hd, bnrfkolc' fl 
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a gubát az elé teritette le s a gubára ült. Akkor 
még-egyszer fölfigyelt, nem látja-e titokban 
valaki? 

Én elálló szívvel pislogtam a dunna alól; 
mert nem tudtam elgondolni, mit akarhat az 
öreg? 

A főkozák a következőket tette ekkor: 
Kigombolta magán az ujjast s utána az 

ingét. Kilátszott alóla a kondorszörü melle. 
És a nyakából leoldott ekkor egy piszkos 
zacskót, mely a mellére lógott. A zacskó tele
volt valamivel. A zacskót most letette maga 
elé a gubára s hirtelen kifordította az egészet. 
Egész halom ezüstpénz csordult ki belőle, öt-
koronások, meg forintosok. Sokáig, igen sokáig 
vizsgálgatta a pénzt, mialatt érthetetlen szavakat 
motyogott maga elé. 

Jól megfigyeltem az öreget, mert a lámpa 
rézsut sütötte az arcát. Haja, fejének pólyaron
gyai alól, a szeme fölé esett, csör-szerü, keskeny 
orra élesen vált ki a bizonytalan fényből s apró, 
fekete szemei sunyin tapadtak a pénzre. Erről a 
zacskóról, meg az ezüstpénzekröl már előbb is 
hallottam egyetmást a nagyanyámtól, de ő sem 
tudott többet, minthogy a nyakában hordozza az 
öreg és hogy titokzatosan takargatja mindenki 
elöl. Vasárnap reggelenkint, amikor derékig volt 
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szokása megmosakodni, mindenkit kizavart ez 
elsőházból s magára zárta az ajtót, hogy senki 
ne lássa a zacskót, mikor leakasztja a nyakából. 
Sok mendemonda járt e pénzről, amelynek ösz-
szegét senki nem ismerte. Évekkel azelőtt tör
tént, hogy — a nagymihályi hetivásárról haza
jövet — az öreg súlyos szórakozottságában a 
guba ujjába dugta be a zacskót, de amikor haza
ért volna, nem találta. Fölordított erre keservesen, 
visszaugrott a lóra s kiszáguldott a faluból, mint 
a szél! Az országút árkában nemsokára egy 
vándorlegényt látott meg, amint a talált pénzt 
számolg-atta s ott helyben még néhány pofont 
adott a legénynek. Egy forint sem hiányzott. 

Most aztán, a lámpa sárgás világa alatt, 
megcsillantak a rejtelmes forintok. 

Nézte őket a főkozák, nézte. Közönkint dör
mögött és sóhajtozott. Lélekzethalva vigyáztam 
minden moccanását. 

Egyszer-csak megmozdult s a guba ujjából 
bekötött-száju üveget és rongydarabkát kapart 
ki, Óvatosan fölvett egy forintost, az üvegből va
lami fehéres folyadékot öntött rá és ekkor dör
zsölgetni kezdte a ronggyal, nagyon sebesen, 
ííis idő múlva a lámpa elé tartotta a pénzt: va
kítva villogott a forintos. 

így tartott ez, tudja Isten, meddig. A főkozák 
6» 
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egymásután szedegette elő az Dtkoronásokat, meg 
'a forintosokat, dörzsölgette őket s ugy rakos
gatta vissza valamennyit. Előbb azonban megköp-
döste. Néha önkéntelenül elsóhajtotta magát, mi
alatt megrezdült a bepólyázott feje: 

— Hajhaj,.. nehéz a szegénységnek... 
Nem tudtam végigvární, elaludtam megint. 

De hogy mit láttam ezen az éjszakán, arról nem 
inertem szólni senkinek. 

Másnap és harmadnap megint tele volt a 
ház. Tanácskoztak a kozákok. Valami uj vállal
kozásról volt szó. És harmadnapon jókor reg
gel föl is kerekedtek valami harminc szekerén s 
nagy lárma és csörömpölés közt kizörögtek a 
faluból. Az első szekéren a főkozák hajtott^ mert 
ő irányította ezúttal is a vállalkozást. 

Legalább két hónap múlt el, amire hazave
tődtek újból. Természetesen zengő dalok között. 
Mint rendesen. 

Ez alatt az idő alatt, mint később megtudtuk, 
szakadatlanul fuvaroztak a kozákok. Mert tervei
ket sohasem árulták el a kivitel megkezdése előtt, 
hogy valaki el ne gáncsolhassa őket. Most is 
éppoly rejtelemmel hagyták el a falut, mint min
dig. £>e a vállalkozásaikról is sikerült megtudnunk 
egyetmást. 

E két télutói hónap folyamán nehéz fúva-
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iQzásba kezdtek a kozákok Ujheljrt^ Szűmyegig. 
A szürnyegi hegy tetején három esztendővel 
előbb kastélyt építtetett valami köszvényes öreg 
grófné, ű maga Bécsben élt s a kastélyt csak 
akkor nézte meg, amikor már csaknem tető alá 
került. De mivel nem nyerte meg tetszését, nagy 
indulattal kiadta a parancsot, hogy azonnal bont
sák le az egészet s újból kezdjék meg ugy, 
amint ö akarja. Hir szerint bolond volt egy 
kicsit a grófné, deha megparancsolta, meg kellett 
lennie. Nagyon rászólt az építészekre, hogyha 
két éven belül nem áll a hegytetőn az uj kastély, 
mind börtönbe h^yatja őket. Az építészek erre 
eszük nélkül láttak hozzá az uj tervekhez, de mi
vel éppen farkasorditó időjárás volt, nem tar 
láltak fuvarosokat, akik kötélnek álltak volna a 
teméntelen-hosszú útvonalon való szállításhoz. 
Hátha nem lakadt knás, ott voltak a kozákok! Vala
hogy megneszelték a dolgot, még mikor a Ver-
hovina erdeiben birkóztak az irtással s rá egy 
héttel keskeny szekereik ott csikorogtak már az 
Ujhelytöl Szümyékig nyúló, hófúvásokba elfúlt 
országúton. S küzködve a viharokkal, hideggel, 
vékony lovacskájk szaporán bukdácsolktak hajnal-
tól-éjszakáig a téglákkal megterhelt szekerek 
előtt. 

Alig jött hir eközben a kozákokról. Olykor 
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egy-egy betévedt utas beszélte csak, hogy látta 
őket, amint a szekerek oldalán bandukoltak s 
mialatt keservesen biztatták a gőzölgő lovacska^ 
kat, báránykeztyüs tenyereiket összecsapkodták 
a hidegben. Máskor a velejti kocsma előtt álla
podtak meg valami hat szekerén s verekedni 
kezdtek a tót legényekkel. Am ezek inkább olyart 
mendemondák voltak. • • 

Azalatt pedig tavaszias szél kezdett lengeni 
á Latorcza lapályán. 
'' Egyszerre csak — egy napról á másra — 
felfakadtak a vadvizek s tiikörlapok gyanánt vil
logtak a napfényben. A kerek dombokon ácsorgó 
kerek ligeteknek sárgás-pihés lett a szine s ké^ 
ken sávosodtak az igen távoli hegyek. A templom 
fölött hosszasan kerengett egy gólyapár. 

A fökozák három csikóslegénye a puha szél 
első legyintésére a nézpesti rétségbe terelte fci 
a ménest, mialatt a karikásaikat kongatták. A 
£atu föllélekzett s az emberek serénykedni kezd
tek az udvarokon, meg a kertek mögött. S el
lepték a mezőket, mint a hangyák. 

Anyai nagyapám körül is megmozdult a szé
les gazdasági udviar. Szekeresek zörögtek kifelé 
már hajnaltájt, ekék és tárcsák csörögtek a hí
don s a halmok hullámos oldalán, meg a ligetek 
között megindult á szántás. 



87 

Tavasz volt! Tavasz volt! 
Iskola után a grófi kértben futkostunk Ban

dival, a Brugós fiával. Mezítláb kergetőztünk a 
bóditó füvön, átkuttatuk a bokrok, utacskák, ze-
gek-zugok tavalyi búvóhelyeit s fölvertük az om
latag kápolna körül setétédö pincéket, amelyek
ben éppenugy, mint a kápolna körül, kisértetek 
jártak, ha a távoli hun-halmok fölött felbuj't 
a sárga hold s fénye ott rezgett a csűrök és 
taagtárak szőke oldalain. Itt-ott ránkijesztett oly
kor a kasznár, amint hátul összefogott kézzel, 
maga elé tűnődve haladt át á kert valamelyik 
ÖsvéRyén. összehúzott szemekkel figyelt föl reánk 
s megfenyegetett: 

— Mit csináltok ott, hé? 
Olyankor ijedezve csaptunk le a legközelebbi 

bokornak s nagy-vágtatva futottunk az üvegház 
irányába. 

Mert Brugós mindig lesben állt s rossz volt 
annak, akit ő egyszer megszólított. Mindenki re
megett tőle, mert mindenkit megnyúzott. 

Alacsony, dugasznember volt holdvilág-kép
pel, villára-fent bajusszal. A hasa olyan nagy, 
hogy nem látta miatta a csizmáját s a cselédek 
beszélték, hogy kötéllel volt megkötve a púpja, 
különben nem tudott volna mozogni. Minden 
második évben felvágták egyszer az újhelyi or-
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vosok s kiszedték belőle a sok hájat. Vagy tiz 
évvel azelőtt eladta a birkáit, melyeket hir sze
rint a gróftól lopott össze s attólfogva a birkák 
árát — tizennégyezer forintot — mindig a be
kecse zsebében hordta, egy degesztárcában. Volt 
egy notesze is, bőrkötésű s ha ezt a noteszt, 
meg a plajbászt elővette egyszer, akkor már 
baj volt. Messzebbre látott a sasnál s a cseléde
ket a második határból is névszerint megismerte, 
ha álmos fókaszemeit meghordozta a tájon. Mert 
mindig pislogva nézett. A mezei ut árkában, ha 
észrevette, hogy valamelyik béresasszony a csa
lánt sarlózza, pmely úgyse kellett senkinek, az 
öreg nyúzó megállíttatta bricskáját s szelíd jó
sággal szólt le az asszonynak: 

— Hát maga mit mivel, lelkem? 
— Ezt a ikis csanált szedegetem, tekintetes 

ur . . . 
Az öreg már húzta kifelé a noteszt, meg a 

plajbászt. A szegény asszony felsírt. 
— Tekintetes ur, nem teszem többet, — s 

térdre bocsátkozott előtte. 
Brugós már nem figyelt rá. Megnyálazta a 

ceruzát, irt valamit a noteszbe s jósággal tette 
hozzá: 

— Ezért öt forint jár le a kommencióból. 
Hajts, Matyi! 



Nagyapám beszélte, hogy valami haragosa 
egyszer egy fillért küldött neki postautalványon 
Patakról, vagy honnét. Brugós nem bosszanko
dott föl, hanem magához intvén a hetest, átadta 
neki az utalványt: 

— Szaladj csak át a postára s hozd el ezt 
a kis pénzt! 

Olyan ember nem akadt még, aki ki tudta 
volna sodorni őt a türelméből. Annál többen 
gyűlölték, legjobban persze a kozákok, akik most 
nagy leszámolásra készülődtek ellene. Évek óta 
forrtak már egymásra. Bár valószinü, hogy 
Brugós minden terveikről tudott. Ha másként 
nem: a szimatja után. 

Egy ember volt csak kivétel: nagyapám, a 
hires ács. 

Most, hogy tavasz lett és zsendülni kezdtek 
az erdők, csaknem mindig együtt lehetett őket 
látni. Vagy a bricskán járták be a határt, vagy 
a grófi kert utacskáin sétálgattak föl és le, 
hátul összefogott kézzel mindaketten. Nagyapám 
rendszerint féllépéssel haladt a Brugós oldalán, 
levett kalappal, mialatt őszes fürtjei értelmes 
homloka körül játszadoztak. Mindig komolyan 
beszéltek. Máskor a nagy csűrt vizsgálgatták, 
amelyre uj tetőt kellett húznia nagyapámnak a 
fiával, meg a többi áeslegényekkel. 
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A kozákok még mindig nem tértek vissza. 
Nyugalom ült a tájék felett. 

De ez a nyugalom látszólagos volt csupán. 
Kihallgattam egyszer, amint a kert ösvényén 

Brugóst kérlelte a nagyapám: 
— Emberek vagyunk mindnyájan, tekintetes 

ur. Ne vonjuk meg kezünket a szegénységtől: 
úgyis meghalunk valamikor s a másvilágon mind
nyájunkat egyenlően számonkérnek majd... 

A kasznár, szokása ellenére, ideges volt: 
— Nem tehetem, Balogh,' nem tehetem. Ha 

megkövetnének, ahogy illenék... 
— Jó emberek pedig, tekintetes ur, csak 

indulatosak. De ez a nehéz sortól van. 
— Lehet Balogh, lehet, — hagyta rá a kasz

nár. — Csakhogy még ök fenyegetőznek. Én 
pedig nem tűrök meg semmi szemtelenkedést! 

Befordultak egy kanyarodóra. A kastély felé 
indultam. 

Mert bejáratos voltam a kasznárékhoz, kivé
vén a telet, mUíor a hó telefutta az utakat. 
Bandi egyosztályba járt velem s eljátszottunk 
délutánonkint, ha már félredobtuk a könyvet. 
Mert nehezen fogott a pajtásom feje s az édes
anyja, egy kacsa-mód tipegő néni, már tavaly 
meghívott, hogy könnyítsék valamit a fejtöré
sein. Mi rendszerint nem sokat törtük a fejünket 
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s ozsonna után — usgyé! — neki a kertnek. 
Csak az éjszaka vetett haza. 

Egy leánya is volt a kasznárnak, nagy kis
asszony már. Emminek hivták. 

Szép volt. Nagyon saép. 
Laza kis kontyára, piriny cipőire, édes szá

jára ugy emlékezem, mintha lehányván húsz
egynéhány évet, ott söntörögnék megint a régi-
régi verandán, Emmi kisasszony mintha fonott 
vesszőszékben ülne és mialatt olvas, vagy kö
töget, elmosolyog maga elé. Avagy váratlanul 
búbánatos lesz s féloldalt tartja a fejét olyankor. 
Néha fölnéz és amint meglát, kedvesen szólit. 

— Jánoska, májusban megint kijárunk fes
teni a rétre. A lovagom leszel, ugye? 

Nem tudtam még akkor, mit jelent, ha valaki 
a lovagja egy ilyen szép kisasszonynak, de 
jólesett a biztatása. 

— Igenis, Emmike kisasszony, a lovagja le
szek, — mondtam szégyenkezve. 

Ezen aztán kacagott, de ez a kacagás is 
jólesett. Mert tudtam, hogy Emmi kisasszony 
szeret. 

Néha végigment a szobákon, vagy a kert 
utjain s én boldogan néztem utána, örültem, ha 
láthattam. Le-lehajolt a virágágy fölé s megint 
hallottam édes hangját: 
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— Jánoska, gyere csak. Virágot adok. 
Utánaszaladtam. A virágot a kalapomhoz 

tette s kis kezével elbabrált az arcom körül. 
Elpirultam s lesütöttem a fejemet. Olyankor 
elémtérdelt, két tenyerébe vette az arcomat s 
ugy kellett vele farkas-szemet néznem. Emlék
szem rá, ó emlékszem, mintha most is előttem' 
térdepelne s meleg kis kezével mintha csöndben 
simogatna. Egyik szeme fekete volt, a másUt 
kékes. És addig-addig tartott a két keze között, 
hogy könnyek csillogtak meg hosszú szempilláin: 

— Jánoska, szeretsz? 
— Nagyon szeretem, Emmi kisasszony. 
Sajnáltam. Mert valami titkolt bánata lehe

tett, mint a fökozáknak. De én azt még nem 
értettem akkor. 

Aztán kézenfogott s magával vitt a kert 
zegzúgaiba, vagy a kastély felé, amelyben laktak. 

Alinak e kertek ma is még és állnak a kas
télyok odafent! Pirosak a tornyaik, repkény futja 
be oldalaikat, vérszínű rózsák égnek terraszaik 
üvegfalain s e vérszin följáróik a kert egy tisz
tásán át hívogatva égnek a ködökbe-enyészö 
messzeségig. Jegenye-nyárfák strázsálnak e kas
télyok körül, mint földöntúli gránátosok és ha 
november lesz, a szél leveleket csörget a kas
télyok sarkainál s kertjeik elhagyott fordulóin. 
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Borongás ül e kertek zugaiban s ferde kőfalaikon 
kisértetek gugolnak, ha az égen lefelé esik már 
a hold szederjes sarlója. És e zörgő levelek 
között, a kanyargó utacskákon, mialatt a gazda-
Sági udvar csűrei lenge fényben világolnak a 
hold alatt, talán most is ott búsong meg Emmi 
kisasszony. Talán már az ő kisasszony-leánya. 
Mit tudom?... Huszonöt év után nézek vissza 
az ódon kastélyokra . . . Istenem, Istenem, soha 
nem fogom látni őket! 

Tavasz volt. . . Nyugalom a tájon... 
Hanem e nyugalomnak is végeszakadt várat

lanul. Mert egy napon csak megjelentek a ko
zákok. 

Szilaj nóták közt jöttek, hányavetiséggel. Sok 
pénzt hoztak és ezért magukat elvetvén, gőgös 
fattyak módjára ültek a szekereken, mikor me
rész dalaikkal, nagy csörömpölésektöl kisérve, 
zörögtek a falu irányának. 

A szürnyegi hegy felől közeledtek, jnagas 
porfelhőben. 

Én éppen a Szentivány-molyva oldalán láll-
tam, a csenevész nyiresben. Nagyapám feljebb 
állt a dombon s eltekintett a táj fölött. Annyi 
önérzettel, mint csak a király. Vagy talán még 
az sem. 

Szemközt, messzebb, a hardicsi molyván 
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éppenigy állt Brugós. Tenyerét a szeme fölé 
tartotta, mert élesen vert a délelőtti nap. A 
kasznár hosszan nézett el, dél felé. Messzi por
felhőre lett figyelmes. 

És a porfelhőből, mely szélsebesen repült 
a falu felé, egyszerre szekerek zakatolása vert 
át s ezt harcidal-szerü énekszó követte. Nagy
apám felsóhajtott: 

— Gyönnek mán.. . 
Brugós mozdulatlanul állt a másik dombon 

s a falu felé elzúgó éneket figyelte. A por, 
melyet a bozákok vertek, tulszállt már a jegenye
fák tetején. 

Nagyapám levette a kalapját s összekulcsolta 
a kezét. Mintha imádkozott volna. 



A kozákok alighogy megtértek a nagy vállal
kozásból, hamarosan szétszéledtek megint. A 
világ minden tájai felé. 

De most már kisebb csoportokban indultak 
el. Vajda György a lazonyi erdőknek vette útját 
azzal, hogy néhány hétig nem fog megmutatkozni. 
A2; apám is hazakészült. A többiek a vasútnál 
vállaltak súlyos munkát, mások a kis földjeikre 
terelődtek szét. Meg az Isten tudná, merre. 

Mindig munkában voltak. S noha hir szerint 
sok pénzzel megrakodva kerültek haza legutóbb, 
két-háromnapos pihenő után ismét eltűntek. Min
dig siettek, hogy gyűjtsenek valamit. Mintha a 
bú és az aggodalom kergette volna őket, hogy 
öreg napjaikra szükséget találnak látni. 

Csak a főkozák maradt odahaza. De nyugta 
neki sem volt. 

A ház körül járt haragoskodva, vagy az 
Istállóban tett-vett és morgott. Sohasem volt meg
elégedve s e miatt megállás nélkül fujt. Anx 
lehet, hogy szakadatlan jövés-menésével csalt 
nyugtalankodó indulatait akarta leplezgetni. Más-
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kor meg lóraült, kivágtatott a méneshez s olyan
kor napokig ebnaradt. A nézpesti rétségen töl
tötte az éjszakáit, mialatt hanyattheveredett gu
báján s tenyereit a tarkója alá dugta. Hajnalokig 
el tudta nézni a csillagok forgását. 

Hanem szombat estére mindig elékerült, mert 
heti munkájukból olyankor vetődtek haza a ko
zákok. Első-házunk volt a fő tanya most is. Am 
ettőlfogva a fökozák személyesen fizette az em
bereit, magának dupla részt tartván vissza. Utána 
ittak a kozákok. 

De már csöndesebben viseMíedtek. Talán, 
mert megszeppentek a főkozák szándékától, vagy, 
mert úgyis el voltak szánva mindenre. 

Az ágyból figyelgettem őket. 
Kint félderengésben sejlett az éjszaka s a 

főldpárázatokból árnyékok húzódtak el a falu 
fölött, kisérteti lebegéssel. A kozákok halkan be
széltek, nagy kihagyásokkal. Már nem panasz
kodtál; és nem fenyegetőztek. A helyett a Turbis 
Antal nagy szerencsétlenségét emlegették, aki ek
kor már kórházban feküdt, maga-tehetetlenül. 
Mert addig járt fel hozzá a felesége, hogy tavasz 
végén megbolondult. Pedig nem volt szándéka 
u} feleséget hozni a házhoz s vigyázott, igen 
vigyázott a két árvájára. És egy napon mégis 
el kellett vinni szekerén, a két gyereket pedig a 
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kozákok vették magukhoz. Mert kuporgató em
berek voltak szegények, amig e földön éltek, 
de sok szeretet volt a szivükben. S mivel a fö-
kozák mindig az összetartást hirdette nékik, nem 
is hagyták el egymást a szerencsétlenségben. 
Szegény Turbis Antal nyomorult sorsáról elmél
kedtek ezeken a szombat-estéken s a fökozák sok 
keserűség közt magyarázta, hogy igen végit
járja már az istenadta. Legutóbb lóháton ment 
be a városba, fölkereste a kórházban s Turbis 
Antal susogva panaszolta el, hogy csak az éjsza
káktól fél, mert olyankor ördögök kezdenek tán
colni -a kórház ablaka alatt s mialatt kunkorgó 
farokkal ugrálnak egy gomolyagba, mindig azt 
kiabálják befelé: gyere már! gyere már!.. . Am 
ezt a borzongató csalogatást csak Turbis Antal 
hallja az egész kórházból, senki más. 

Hogy im túlvilági dolgokról esett szó, a 
kozákok is mindjobban eltértek a való élettől. 
És amint közeledett volna az éjfél, ők egyre-in-
kább távolodtak ösmeretlen területek felé, ame
lyekben hisz az ember, különösen ha szegény. 
A Nagy Ösmeretlen megborzogtatja, de odaát leg
alább remélheti a dolgok jobbrafordulását és ez 
a hit megnyugfvással teliti meg. És a kozákok 
különös eseteket tudtak a Medvec ingoványos 
hátain Udércfény alakjában ugráló vizimérnökök-

Komáromi: Hé, kozákok I 7 



rö], akik a százesztendő előtt való nagy föld
osztás idejében az urak javára becsapták a né
pet, a szegény nép megátkozta őket s nyug
talan lelkeik ott bolyonganak azóta az útvesztők 
között és a magányos éjszakai vándort lámpá
saikkal hitegetik a fullasztó mélységek felé, mi
alatt incselkedve mondogatják: gyér.. . gyér. . . 

Ijedezve hallgatóztam a dunna alatt s ki
vert a hideg. Nagy volt a füst, a kozákok ittak. 
Hosszabb csönd után Pikor András kezdte: 

— Én eccer össze is pofozkodtam egy vizi-
mérnökkel, hogy szállna rá a csuda... 

A kozákok pipázgatván, csüggedt fejjel hall
gattak. Pikor András folytatta: 

— Ugy volt az, hogy vagy tizenöt éve 
szeker-fát hoztam az abarai erdöbül. Vizes ősz 
járt, oszt rámesteledett. Még jókor átértünk a 
Latorca hidasán, de az ideátvaló parton olyan 
setéc volt mán, mint a dehec. Velem volt a 
szógám s mondom, csak vágjunk neki bátram 
az útnak. Hát megyünk-megyünk, de mán késő 
volt igen, hogy a lovak farát is alig érezte 
az ember. Ahogy belekeveredtünk a Medvec ná
dasaiba, hát csak döcög az ut, oszt térdig ér 
a sár. És csak látom, hogy jobbnil is, balrul 
is ugrálnak a lámpásokkal a vizimérnökök. Eccer 
a nézpesti határba bokáznak, másszor ott vilá-
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gitnak a lovak előtt. Nem sokat adtam rájuk, 
pedig igen hijtak magokkal, de akkor csak ki-
esilt a tengelyvégszőg, az egyik hátulsó kerék 
kifordul, a szekér meg leül a hátuljára. No, ká
romkodni kezdtem, hogy mit kezdjünk most ebbe 
a setétségbe? Hát amint leszállok a sárba s 
vakarom a fülemet, hogy hun találom meg most 
azt a tengelyvégszöget, csak odaugrik egy vizi-
mérnök a lovak elé s mindig azt mondogatja: 
gyér... gyér... Nagy bosszúságomba odakiál
tok neki: megyek én, a mindenit, csak elébb 
világíts ide, mert nem látni a kereket! Hát csak 
ott-terem a szekér megett egy lámpa, de a fé
nyitől nem láttam a mérnököt. Hogy oszt a sár-
bul kikotortuk a kereket, meg hogy megtanál-
tuk a tengelyvégszöget is, én nagyizzadva eme
lem a szekér farát, a szóga meg a tengelyvég
szöggel bajlódik. Nyöszörgők a szekér alatt, mint 
egy kutya, a mérnök meg csak azt mondogatja 
mindig: gyér... gyér... Elfogott az indulat, 
hogy mit piszkál'mán annyit s odaszólok neki: 
kotródj, mert feneken toszitlak...! Hát abba a 
percbe egy olyan pofot adott, hogy bevágódtam 
a szekér alá. Felállók nagynehezen, tele vagyok 
sárral, hogy jól hasbarugom a disznót, de akkor 
már a ráski rétek alatt lóbálgatott a lámpásá
val . . . Hát igy volt! 

7* 
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A kozákok hallgattak s összehúzott szem
mel néztek maguk elé, vagy a lámpa vörös ka
nócára. De akkor megmozdult a kemenoepad-
kánál Paczal Jóska s kivette szájából a szárat-
lan pipát: 

— Én is tanálkoztam ecoer kísértettel. Gyö-
vök éccaka Imregröl, szépen sütött a holdvilág. 
Hát amint gyövök Nézpest meg Abara közt, 
egy olyan tehén állta utamat a réten, hogy a 
feje Nézpesten volt, a hátulja meg Abara alatt. 
Mennyi a hosszúságra? Másfélkilométer... Fe
nét! Legalább három. 

Itt nagyot nyelt Paczal Jóska s hátát a ke
mencének dütötte. A kozákok furcsán néztek rá: 
szünet támadt. A fökozáknak, aki az asztalfőn 
ült most is, veresség futotta el az arcát s oda
ütött az asztalra: 

— Hazudsz, hazudsz, hogy ne legyen Iste
ned! Ete ilyen piszok maradsz te mindig! 

Paczal Jóska átvetett lábbal dűlt a kemen
cének, szortyogott a pipán s halkan röhögött. 

A szombat-estéken együtt voltak még a 
kozákok, de a hét első hajnalán megint csak 
eltűntek a faluból. Vajda Györgyöt hosszú idő 
óta nem láttuk s az apámnak is hireveszett. 

A főkozák otthon tartózkodott nagyrészt, de 
azért el-elkódorgott ö is. Néha napokig nem 
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láttuk, aztán ismét megmutatkozott. Egyszer-
kétszer magánál fogta ebédre Paczal Jóskát is. 
Az öreg az asztalfőn evett olyankor, rendszerint 
gyenge taplót, a szakadtfenektí mezítlábas ellen-
be.a a kemencepadkán kanalazta a lecskéspaszulyt. 
Evés után megsimogatta a hasát: 

— No, most beettem magamnak, mint 
egy dob. 

Aztán csak eltűnt ő is, Paczal Jóska is. 
Azalatt tavasz ktt s napközben olyan volt 

a falu, mint a temető. Mindenki a földeken 
tevékenykedett, csak az egészen apró gyerekek 
játszottak a porban s itt-ott, a tornácon, egy-egy 
magávaltehetetlen öregasszony ügyelt föl az apró
ságokra. A két templom fölött gólyák kerin
gőztek naphosszat s harsogva zsendült a táj. 
Nagyapám néha Brugóst kísérte a határban, 
máskor meg a gazdasági udvar legvégében in
tézkedett, ahol munkába kezdtek már a legényei. 
Olykor ö is a tetőn járt, szekerce volt a kezé
ben, faragcsált vagy colstokkal méregetett s ko
moly utasításait nagy figyelemmel hallgatták az 
ácsok, órákon át elnéztem őket, amint csöndes 
dudolással dolgoztak odafent. Nagybátyám volt 
a vezetölegény. 

De legtöbb örömmel a grófi kertben be-
tyárkodtunk Bandival. Iskola után ott lovacskáz-
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tünk mezítláb a tekergő ösvényeken, nekicsap
tunk a gyengezöld pázsitnak, vagy bújócskát 
játsztunk az üvegház mögött, a régi pincék felett, 
a csenevész fenyők árnyasaiban. Bedűlt pincék 
voltak ezek, de Pikor András tudta róluk, hogy 
az omlatag pinceszájakon tul, vagy ötven lé
pésre befelé, kétszázesztendős borok érnek a sa
ját bőrükben. A szegény Rákóczi felejtette itt 
őket, miközben Lengyelországnak szökdösött a 
németek elől, vagy talán Mátyás király: ö maga 
sem tudta már biztosan. Elég az, hogy a föld
alatti nedvességben a dongák lerothadtak a bor
ról, a bor pedig lekvárba állt össze annyi évek 
folyamán, ugy, hogy már csak kanállal lehetett 
belevágni. Pikor András egész fiatal korában 
meg is evett az egyik borból vagy három ka
nállal, de be is rúgott tőle másfélhétre. 

Pikor András általában sok mindent tudott 
a régi világból. Beszélte többször, hogy a kert 
nyugati sarkában aranypénzek vannak elásva egy 
nagy üstben. Régen, igen régen, egy Szent 
György-éjszakán látta, hogy sárga láng csapott 
föl a kertnek ama szegletében s tudta mindjárt, 
hogy az ördög a fenekét háromszor verte oda 
az üst tetejéhez. Attól csaptak fel a lángok. Nem 
is késlekedett sokáig, hanem összebeszélvén Vajda 
Györggyel, aztán az apámmal (fiatal legénykék 
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voltak még akkor), úgyszintén a boldogtalan 
Turbis Antallal, meg Handura Józseffel, csákányt 
és ortókapát szedtek magukhoz s az éjszaka 
leple alatt, nagytitkon hozzáláttak az ásáshoz. 
Ástak is már négy éjszaka, Pikor András a 
csákányát bele is akasztotta már a kondér fü
lébe, izzadtak öten, mint a kutyák, de Turbis 
Antal a nagy erőfeszítés közben elkáromkodta 
magát, hogy: az ánciusát, amire az üst fülsike
títő robajjal lezuhant a föld középpontjáig. Pikor 
András ekkor nagy mérgében olyan pofot adott 
Turbisnak, hogy attól esett hármat. De a temén
telen kincsnek fuccs lett akkorára. 

Am estek a grófi kertben egyéb különös 
dolgok is. A kert hátuljában valóságos erdő fi
gyelgetett a csöndben s ott, a sötétség legmé
lyén, Mária-kép állt egy vén kőrisfára felfüg
gesztve. Galyfa alatt tipegő cselédasszonyok, ha 
arra vitt utjok, keresztet dobtak magukra és 
sietve távoztak a nagycsöndü homályból. Mert 
a Mária-kép táján éjfél körül csak ugy, nünt 
fényes délben többször feltűnt egy régi-régi kasz
nár megholt leánya, amint mezítláb térdepelve 
nézett föl a Szűz Mária képére. Selyemhaja földig 
ért. A szegény kisasszony némán vetette magára 
a kereszteket s néma szájjal imádkozott. Igaz 
volt, igaz volt: édesanyám is látta egyszer a 
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boWogtalan leányt, aki hatvan esztendővel az
előtt nagyon szeretett valami fiatal erdészt, de 
mert az apja nem akarta hozzáadni, a leány a 
Latorcába ölte magát. Sirja állt még a temető-
dombon, a hajlottágu füz látszott még sirkövén 
s a szegény teremtés egyre följárt még imád
kozni nagy nyughatatlanságában. 

A kertnek ettől a sötétfás részétől sokat fél
tünk és ha fényes délben hosszan elnyújtott, 
érthetetlen kiáltás hallatszott a vén kőris irá
nyából, hanyatthomlok menekültünk az üvegház, 
vagy a kastély felé. 

Egyszer-kétszer észrevett nagy lobolásunkban 
a kasznár s olyankor rekedten kiáltott reánk: 

— Mit mászkáltok ott, hé? 
Ez többnyire jókor-délután történt. Brugiós 

ilyenikor fejezte be az ebédet s szokása volt, 
hogy ebéd után leghosszabb szárú pipájából szí
vott el féhnarékkal. A kerítésre könyökölt ki, 
a pipa a kerítésen át kinyúlt az utca árka fölé 
s a kasznár, mivel a karjával nem tudta el
érni a pipát, magához intette valamelyik gye
reket. Néha magamat: 

— Gyere csak ide, te betyár s gyújtsd meg 
a pipámat! 

Brugóstól mindig féltünk. Olyankor csalogatni 
kezdett: 
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— Kapsz egy krajcárt, ha meggyújtod. 
A biztatásra közelebb-huzódtam. Az öreg 

ideadta a gyufaskatulyát s én meggyújtottam a 
pipát. Először visszakérte a gyufát s mialatt füstöt 
bodorgatott, meghagyta, hogy álljak a pipája 
végébe s kukucskáljak a pipába. Belekukucskál
tam. 

Brugós azt kérdezte ilyenkor: 
— Kéne a krajcár? 
— Igenis, — mondtam rá gyanútlanul. 
Az öreg erre belefujt a szárba s hirtelen 

annyi füstöt nyeltem a pipából, hogy tüszkölni 
kezdtepi. Brugósnak könnye folyt a mulatságtól 
s tátott szájából kilátszottak feketeljrukas fogai: 

— Itt a krajcár, szijd be! 
S addig nevetett, hogy gömbarcába t)ele-

dagadtak apró szemei. Aztán csak szuszogott 
pislogva, mint egy álmos, vén kutya. 

Ezt a tréfát sokszor elkövette rajtunk, de 
a krajcárt soha meg nem adta. 

Aztán, ha elszívta a nagy pipát, ellötyögött 
valamerre. Kerek hasa eltakarta lábait s ezért 
csak döcögve tudott mozogni. Am lehet, hogy 
a kötél is akadályozta, amellyel fel volt kötve 
a hasa. 

Ozsonnatájt a veranda körül tanulgattunk 
Bandival. De a könyvnél jobban érdekelt a va-
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jaskenyér, meg a kávé, amelyet virágos findzsá-
ban hozott ki Emmi kisasszony. Törékeny alak
jával kihajtott félig az ajtón s szelid hangon 
szólított: 

— Gyertek be, fiuk. Kész az uzsonnátok. 
Ez az üveges veranda, amelyet lángoló ró

zsák leptek el, föl a tetőig, kísértő emiékem ma 
is, amikor időnek és távolságnak nagy messze
ségéből tekintek vissza r á . . . Odasütött télben 
is a nap. Ha meg forrón lihegett a nyár, a 
futórózsák szőnyegén át csak egyes fénykarikák 
tudtak befurakodni s táncoltak a falon, vagy a 
pokrócokon. Emmi kisasszony, akinek szépségé
től csodálatra nyilt a szemem, valamelyik fonott 
székben kötögetett. Ritkán olvasott is. Könyvet, 
vagy újságot. Kis lába, ha olykor kibujt szürke 
szoknyája alól, olyan piciny volt, hogy akár a 
tenyerembe szoríthattam volna. 

Ha végeztünk az ozsonnával rendszerint 
magához intett: 

— Ülj le csak, Jánoska. Ide, erre a kis 
székre. 

A lábai elé telepedtem s okos szemmel 
néztem föl reá. Megremegtem, ha reámnézett. 

Egyszer azt kérdezte tőlem: 
— Ugye, nagyapád, az a főkozák harag

szik az apámra? 
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Nem minden szorongás nélkül mondtam: 
— Haragszik... 
Hallgatott. És csak sokára felelt: 
— Ez a baj, Jánoska. Az én apám is ha

ragos ember, — és sóhajtott. — Nem lesz jó 
vége ennek, meglátod. 

Eltünödözött. Később a kötése fölé hajolt: 
— Rosszak az emberek, Jánoska. Jobb lenne 

mindig gyerelínek maradni... 
Vídami kis dalt .próbált dúdolgatni: rólam 

mintha megfeledkezett volna. Néztem öt, néztem. 
— ősszel te is a kollégiumba mégy? — kér

dezte aztán. 
— Nem tudom, Emmi kisasszony, — mond

tam sok szomorkodással. — Édesanyám akarná, 
hanemhát sok pénz kéne ahhoz... 

Hozzámhajolt, megsimogatott: 
— Majd csak kicsináljuk valahogy. Bandiká

val fogtok együttlakni. Te segítesz neki a tanu
lásban s mi majd megfizetjük mamámmal a tan
dijadat. De ne szólj róla senkinek, hogy meg ne 
tudja az apám. 

— Hallgatni fogok, Emmi kisasszony, — s 
a nagy hálától könnyek szorultak a szemembe. 

Nem vette észre, mert apró levelet húzott 
ki a köténye zsebéből s nagy figyelemmel bele
merült. Váratlanul nesz hallatszott a konyha 
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felöl, mire a levelet sietve dugta el. Még min
dig nem nézett föl: 

— Egy hónap múlva megint kijárok festeni 
a határba. Velem jössz, ugye, most is? 

— Mindig a kisasszonnyal megyek. Az a 
festö-urfi is itt lesz? 

Még most sem nézett föl: 
— Itt lesz... 
— Rokona az az úrfi Emmi kisasszonynak? 

— érdeklődtem ügyetlenül. 
— Igen távolról, Jánoska... Igen távolról... 
Gonosz csepp mosoly vUlant meg a szájá

nál s rámnézett. Meglátta, hogy könnyes a sze
mem. Fölémhajolt, átölelt: 

— Valahogy csak lesz azért, Jánoska. Nem 
fogok megfeledkezni rólad... Állj csak föl egy 
kicsit... 

Felálltam. Alig voltam nagyobb, mint ő 
ülve. Magáhozvont: 

— Ugye, szeretsz? 
— Szeretem, Emmi kisasszony, — feleltem 

zavartan. Mert nagy forróság öntött el. 
A szememet vizsgálgatta: 
— Ugye, még akkor is szeretni fogsz, ha . . . 

ba én véletlenül igen hamar... elhagynám... 
Ha elmennék... 

Nem értettem, mit akar. Akadoztam: 
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— Mindig szeretni fogom... 
Megcsókolt. Fejem az apró mellére csúszott, 

elszédültem . . . Amikor eleresztett, botorkálva 
mentem ki a verandából. Nem néztem vissza 
többet. 

E napokban lomha nyugalom terpeszkedett 
a táj fölött, az éjszakák mennyboltja pedig titok
zatos magasságba nyúlt s félszemmel huhyor-
gattak a csillagok. A fökozák napok óta eltűnt 
s a kozákok sem jelentkeztek a legutóbbi szom
baton. Késő estéken lilaködök szálltak a Laborc 
és az Ondava távoli vize felöl, a csűrök és mag
tárak -anagas kőfalai szőkén derengtek a házunk 
ablakáig. A holdvilág leesett a lapály szélén. 

E nyomasztó napokban váratlanul valami 
olyan történt, amihez-foghatót még a legvénebb 
falusiak sem értek meg. Először susogva mertek 
csak beszélni róla, ám két-három nap multával 
már a félelem és csodálat keverékével bámulták 
apai nagyapám kegyetlen bátorságát. 

Az történt, hogy a fökozák a halállal vere
kedett egy éjszakán. Legalább félóráig egyfoly
tában. 

A valóságos, túlvilági halállal! 
Nagy, igen nagy dolog volt ez . . . Nem tu

dok mosolyogni rajta, inkább sok szánalom és 
nagy meghatottság fog el, hogy a nagyapám 
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emie vakmerő elszántságáról emlékezem. A do
logban akkor sem láttunk tisztán, ma pedig le
gendák ködszerüségéböl rémlik csak föl nekem 
a halálnak és a nagyapámnak e riasztó birkózása. 
A fökozák összes tettei között ez volt a leg
nagyobb cselekedet. Akkortájt a környékben he
tekszámra ez maradt a legkiemelkedőbb esemény. 

De hadd kezdem a legelején! 
Történt, hogy egy vasárnap éjszakán nem 

tudott aludni a nagyanyám, a főkozák felesége. 
Ott áhnatlankodott a hátulsó-házban s minden 
föltevés szerint a fökozák sanyarú dolgain jár
tatta fáradt eszét. Lehetett már éjfél körül, ami
kor meghallotta, hogy a lovak igen nyugtalan
kodnak az istállóban, sőt az egyik ló mintha 
föl is nyerített volna egyszer-egyszer. Pedig az 
istálló egészen hátul volt, a hosszú udvar leg
végében, mely mögött a mi kis gyümölcsösünk 
következett s mindjárt amellett a grófi kert ma
gas sövénye húzódott el. 

Mivel vasárnap-éjszaka volt, rögtön gondolta 
a nagyanyám, hogy a kocsislegényke este a 
faluba ment ki, a jányok közé s biztosan elke
veredhetett valahol. Ismét lónyerítést hallott... 
Erre már felült az ágyban s nem minden szo
rongás nélkül kapott magára valami szoknyát, 
mert tudta, hogy koronkint kisértet jár az is-
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tállóba. A kocsislegénykét nem-egyszer nyom
kodta valami álmában, különösen ha sok paszulyt 
ett vacsorára s emiatt a legény egy idő óta 
már csak baltával mert lefeküdni a jászol elé. 

Odakint mélycsöndü éjszaka volt, olyan sző-
kén-lengö, mert a holdvilág még"' nem jött fel 
Kapós felől. Nagyanyám kinézett az ablakon: 
senkit sem látott odakint. De hallotta harmadszor 
is, hogy a lovak kaparnak az istállóban. Erre 
lábujjhegyen bement az első-házba és suttogva 
kezdte költögetni a főkozákot, ki a kemencepadka 
alatt fürészelt a gubán: 

— Mihály te . . . Mihály... 
Az öreg felhorkant: 
— Mi az? 
— Valaki jár az istállóba, — susogta a nagy

anyám. — Az egyik ló nyerít, a többi meg ka
par a lábával... 

A suttogásra én is felébredtem s hallottam, 
amint maga elé dörmögött az öreg: 

— Biztosan jányozik valahun az a tak
nyos . . . Holnap majd adok neki vagy hármat... 
No, menj csak vissza, oszt feküdj le magadnak... 

Nagyanyám visszasurrant a hátulsó-házba, az 
öreg pedig kilépett a pitvarból. Gatyában, mezít
láb, puszta kézzel. 

£n nagy félelmek közt aludtam el. Mert 
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tudtam, hogy túlvilági lények ijesztgetnek az 
istállóban. 

Elaludtam . . . Amire pedig felnyitottam volna 
a szememet, már besütött a nap s a fökozakot 
éppenakkor hozták be az udvar felöl többen. 
Támjolyogva jött. A feje már be volt pólyálva, 
vérfutások a szeme zacskói körül s alig húzta 
a lábát. Pikor András, meg a nagyanyám tá
mogatta kétfelől. 

Negyedórával előbb akadtak rá a grófi kert 
sövénye alatt. Ott nyöszörgött nagy bajában. 

Ahogy behozták, lefektették az ágyamba. A 
fökozák a hasára feküdt s nagyanyám kenni 
kezdte a lapockáit, meg a hátát. Nyögött az öreg, 
mert igen összepocsékolták valahol. Pikor András 
az ágy fejénél álldogált s az öreget nyaggatta. 
Az meg csak integetett, hogy majd később, most 
igen odavan. 

Délfelé aztán beszélni kezdett akadozva: 
— A halállal verekedtem, Andriskám... A 

halállal... Ugy odamázolt, hogy majd szétmász
tam, hajaj... De én is lekentem neki egypárat... 

A dolog igy történt: 
A főkozák az istállóig lopakodott lábujjhe

gyen, de a legényt nem találta odabent. Nyitva 
volt" az ajtó s a lovak nagy nyughatatlanság
ban, mert az egyik ló eloldódzott, ide-odabotor-
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kált a setétben s utoljára enni kezdte a kucik-
ból a répát. 

Az öreg visszakötözte a lovat s már ekkor 
is méregben volt a kocsislegény miatt, hogy hol 
botorkálhat éjfél után a szemtelen? Aztán meg
állt az ajtóban, két kezét nekifeszítve a két fél
fának — igy ni! — s kinézett az éjszakába. A 
lapály távol karimáján akkor bujt föl csonka arcá
val a holdvilág s kisérteti fényt árasztott szét 
a tájon. Csend volt, a levél se mozdult. Setéten 
hallgatóztak a grófi kert fái, egy kutya sem uga
tott s a csillagok bágyadt szemmel vándoroltak 
mennyei útjaikon. E csillagok forgását nézte 
jódarabig a fökozák s eltűnődött rajtuk mély
ségesen. Már-már arragondolt, hogy visszame-
gyen a házba, amikor különös neszt hallott a 
gróf kertje irányából. 

Odanézett... 
Hát valami hosszú fehérséget lát, amint át

lép a magas sövényen. 
Odanézett mégegyszer... 
Hát csak látja, hogy v ^ y másfélöles, szüz-

meztelen-csupasz állapotú ember jön errefelé. 
Lába alatt döng a gyümölcsös és csak neki az 
istállónak. 

Mindjárt tudta a fökozák, hogy csak a halál 
lehet. 
Komáromi: Hé, kozákok! 8 
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Más ember bizonyára szörnyethalt volna ott 
helyben. Nem ugy a nagyapám! A gondolatra, 
hogy éppen az ö istállójába mászkálgat a halál 
s emiatt nem tud rendes kocsist kapni, olyan 
méreg fortyogott benne, hogy majd megfúlt a 
torka. Nyakán pedig csaknem kirepedtek az erei. 
S ezzel a reszkető méreggel elibement a halál
nak, hogy elbánik vele. 

Elibement. A félúton megnyálazta a te
nyereit. 

A halál jött széles talpaival. Egy-ször volt 
a melle. Már csak két lépésre lehettek egymás
tól. Az öreg mégegyszer nyálazott és fujt. A 
halál is fujt. 

Akkor összementek. 
A fökozák alig ért a púpjáig a halálnak s 

nagy erővel átszorította csípőben. A halál meg
kapta őt gatyaráncnál. 

Elkezdődött! 
Az öreg megemelte a halált a feje fölé s 

levágta a kert porhanyós részébe. Fújtak vagy 
kettőt, de nem eresztették egymást. Nekidurál-
kodott a főkozák, emelt egyet a halálon s ugy 
csapta le, hogy bokáig esett a feltúrt kertbe. 
Akkor a halál, ugyanúgy. Már nem földhöz, ha
nem földbe verdesték egymást, összecsimpasz
kodtak, kerülköztek, dobogtak a lábaikkal s fuj-
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tak, mint a veszett bikák. A fökozák káromko
dott már, a halál lihegett. Csönd volt a tájék, 
halott a falu, csak ők ketten emelgették, dü-
tötték és vagdosták egymást. Köröskörül feltúr
ták már a kertet. A fökozák izzadt, mint egy 
kutya, a halálról ömlött a veríték. Olyan ve
rekedés nem volt még, mióta a világ!... A halál 
egy óvatlan pillanatban hónaljánál ragadta meg 
az öreget s elhajította maga fölött. Az öreg 
átkalimpált a levegőn s olyat esett, hogy meg
reccsent valami a derekában. Am tudta mindjárt, 
hogy ez az utolsó órája néki, ha most hagyja 
magát. Felnyögött nagy kínjában, de felszökött 
megint. Felszökött, nekiszaladt a halálnak, át
karolta, mint a buzászsákot, felcsapta a magosba 
s ugy vágta vissza, hogy lábszárig mélyedt a 
földbe. Felhorkant a halál, fujt és nyöszörgött, 
de kivergődött valamikép s megint össze a fő-
kozákkal, aki alig ért a púpjáig... Reszketett a 
lábuk, ropogott a nyakuk s a kert, meg az 
iidvar dörgött talpaik nagy erőfeszítésétől... 

De csak most kezdődött még, ami kezdő
dött! 

Már ugy össze voltak csimpaszkodva, hogy 
nem lehetett tudni, ki egyik, ki másik. Ekkor 
kezdődtek az igazi csapkodások! Már a gróf 
kertje is dörgött, körülszántották az egész gyü-

8* 
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mölcsöst, letört alattuk három fiatal körtefa s 
ugy döngették egymást a földbe, hogy csaknem 
szétfreccsent a bokájuk. A fökozáknak mellén, 
combján, füle alatt lement a bőre, a halál pedig 
több helyen csurgott a vértől, mert karmolni 
kezdte az öreg. A fökozák halántéka kiduzzadt 
s mivel érezte, hogy fogytán benne az erő, el
engedte a halált, hátrált vagy kettőt, akkor neki
futott, fejjel a hasának, hogy felöklelje. Felböffent 
a halál, odakapott a gyomrához, már-már hányni 
kezdett és csak tántorgott... Látván ezt a fö
kozák, megfeszítette utolsó erejét, nekifutott még-
egyszer, hogy lábast ad a halálnak s eldültében 
mellbesujtja. Nekiment, csontöklével belevágott... 
Hej, hogy dörgött a kert, hogy csörögtejj az 
istálló ablakai!... Am talpon volt a halál is. 
Visszasujtott az öregre, hogy szikrák sisteregtek 
a szeme körül s mielőtt fel tudott volna lélek-
zeni, a halál megmarkolta a gatyája fenekinél, 
fölemelte, összerázta a levegőben s mialatt a 
fökozák elvesztette az eszméletét, a halál meg
forgatta a feje fölött s egyet lóbálván rajta, 
messzire hajította. Az öreg kalimpálva zúgott át 
a levegőn s nagy reccsenéssel esett össze a grófi 
kert sövénye alatt. Ott találtak rá reggel, testben-
lélekben összetörve. 

így folyt le a csúnya verekedés! 
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Nagyanyám zsírral kenegette a fökozák hátát. 
Először nyöszörgött a kegyetlen ember, mert 
tenyérnyi foltok voltak a hátán. De ahogy ma
gához jött valamit, a pipáját kérte. S rágyújt
ván, félkönyökre hajolva gondolkodott maga 
elé.. . 

Pikor András, miután végighallgatta a ször
nyű birkózás részleteit, komolyan ingatta a fejét: 

— A halállal kikezdeni!... Ilyet is csak te 
tehetsz, Mihály . . . 

— Jól megfenekeltük egymást, Adriskám, 
ezt mán nem tagadhatom, — bólongott a fö
kozák. — Dehát énvelem nem lehet packázni, 
testvér... 

Pipákolt, nyöszörgött. 
Másnap reggel bezörgetett anyai nagy

apám is: 
— Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
— Szervusz, — üdvözölte a fökozák. 
Anyai nagyapám leült az ágy mellé, mert 

a fökozák bedrótozott fejjel feküdt még. Jámbor 
szóval kezdte most is: 

— Hallom, hogy valami éjjeli verekedésed 
voJf. Azt beszélik, a halál állt az utadba. 

— Az hát! — könyökölt fel a fökozák. — 
Jól farbatoszitottam párszor. 
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Hogy im beszélgettek volna, anyai nagy
apám azt mondta egyszer: 

— Igazság szerint azért gyöttem én, Mihály, 
hogy a lelkedre beszéljek. Egyezzetek meg a 
kasznár úrral.. . 

— Hogy gondolod te azt, György? — nézett 
rá megütközve a fökozák. 

Nagyapám sok nyugalom közt folytatta: 
— Ugy gondolom, Mihály, hogy nem érde

mes. Ládd, per alatt vagytok s ne felejtsük el, 
hogy az urnák hamarabb szokott igazsága lenni, 
mint a magunkfajta embernek. 

— Attul én nem félek, ~ rázta fejét a re
kedt öreg. — Majd mink elbánunk mindenki
vel . . . Nem értesz te ahhoz, György. 

De anyai nagyapám nem hagyta annyiba. 
Érett meggondolással beszélt tovább a fökozák-
hoz, hogy Brugós kasznár hihetőleg nem húzó
doznék már holmi egyezségtől, amint azt sza
vaiból kivette. 

— Én, — folytatta szelíden, — többször kértem 
már a kasznár urat, hogy engedjen meg néktek... 

A fökozák felhorkant: 
— Mit megengedni? Kinek megengedni ? 

Ejej, György, mit vered az orrod a mások 
dolgaiba? 

Hanem anyai nagyapám még akkor sem állt 
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föl, hogy elmenjen talán. És szerencsére. Mert 
hosszú rábeszélésre engedni kezdett a fökozák. 
Nagyapám igy végezte: 

— Hidd meg, Mihály, nincs szebb az egyet
értésnél. Olyan kurta az életünk, minek torzsal
kodnánk benne? Tereld össze az embereidet s 
terjeszd elö nekik. 

A fökozák sok gúnnyal mosolygott: 
— Ejej, György, hát igy ösmersz te enge

met? Mi az, hogy tereljem össze a kozákokat!? 
Hát ki vagyok én!? Mi vagyok én!? A markomba 
tartom őköt mind! Én szerzek minden munkát, 
én adom a tanácsokat, én parancsolok itten! — 
s fölnevetett. — Nem olyan fábul faragtak enge
met, György! 

S nagy fölénnyel mosolygott tovább. Ami
kor később elbúcsúzott tök a nagyapám, abban 
állapodtak meg, hogy a fökozák alkalomadtán 
fökeresi Brugóst, ám addig is meghányja magá
ban a részleteket. 

Valamivel azután Paczal Jóska lépett be. 
Száratlan csizmája darát kért, a feje hegyére 
karimátlan szalmakalap volt felhajítva. Magatar
tásából sok fölény sugárzott. 

— Hát te hol csavarogtál megint? — ripa
kodott rá az öreg. 

— A nagyvilágba, mint rendesen... 
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S nekídülvén a kemencének, átvetett lábbal 
folytatta: 

— Azóta bejártam az összes kozákokat. Majd 
elájultak, amikor megtudták, hogy fojtogatózott 
Miska bácsi a halállal. Még hazudtam is hozzá 
egy csomót. 

Az öreg horgadt fejjel nézte a keselylábu 
csavargót. Annyit kérdezett aztán: 

— Oszt mikor gyönnek? 
— Jövő szombatra mind itthon lesznek. Ad

digra is jobb egésséget kívánnak Miska bácsinak. 
— Ugy... ugy. . . — bólongott az öreg. Mert 

a gondolataival mintha egészen másutt kalan
dozott volna. 

Hallgattak. Paczal Jóska valami szivarvéget 
tolt hátulsó fogára. Akkor igy kezdte: 

— Miska bácsi? 
— No! — rezzent fel az öreg. 
— Mondemék én valamit, de csak négyszem

közt, — és reámnézett. 
— Az onokám előtt beszélhetsz, az mán 

meg van tanítva. Hát mi az? 
A csavargó vakart az állán: 
— Azt hiszem én, Miska bácsi, hogy akkor 

éccaka nem a halál rázta ugy össze magát. Ne 
tessék ugy rámnézni, nekem is van eszem. Az 
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a disznó Brugós bérelt fel valakit, hogy ropog
tassa meg Miska bácsit. Tessék elhinni... 

A fökozák maga elé bámult. Hosszú, igen 
hosszú ideig. Ahogy megszólalt, alig ismertem 
a hangjára: 

— Buta vagy, hát világolsz. Akivel én csa
táztam, szüzmeztelen-csupaszon gyött rám, oszt 
volt ugy másfelől... Hallgass itt nekem, — ri
kácsolt föl, - mert kihajintalak! Velem nem 
szokott akárki szembeszállni! Ne pofázz! 

Paczal Jóska vállat vont. 
Jött-jött az este: messziről kolompszó szállt. 

A fötoozák felriadt s apró szemeit a mezítlábasra 
függesztette: 

— Kész vagy? 
I^aczal Jóska értette mindjárt, miről van szó. 

közömbősen felelt: 
— Az attul függ, hogy mitül... 
— Hogy értsem ezt? — fortyant fel az öreg. 
— Az attul függ, — ismételte Jóska, — hogy 

mikor látom a fizetséget, ösztül ígérik. 
Hej, erre kiáltott csak az öreg: 
— Takarodjál innét, mert mingyárt össze

pofozlak, ha fel tanálok kelni az ágybul! Cudar 
piszokja! Hát az én szavam semmi? Oszt ki 
fal mindig a házamba? 

Paczal Jóska hebegni próbált, hogy ő nem 
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ugy gondolta, de az öreg az ajtóra mutatott: 
— Azonnal ki! Majd akkor gyér, ha hijni 

foglak! Kotródjál! 
Egyedül maradt a fökozák s indulatosan for

gott az ágyban. Ez a felindultsága azonban ért
hető volt: Paczal Jóska először kétkedni próbált 
a halál valóságos mivoltában s később — elég 
szemtelenül — fizetséget emlegetett. A fökozák 
fel volt bőszülve, de fokonkint csillapult. Es 
vacsora után, amikor elpihent a ház, sürün só
hajtozott az öreg. Gondoltam mindjárt, hogy alig
hanem a másik nagyapám ajánlatán jártatja 
csüggedt eszét. 

Miről is volt szó igazság szerint? Brugós fel
mondta a nézpesti rétség bérletét s mivel a 
kozákok fittyet hánytak a felmondásra, perre 
került a dolog. Azóta véres terveket kovácsolt 
a fökozák... Hiszen ha elesnek a bérlettől, mit 
is kezdtek volna alapjában? A rétségen legeltek 
huszonegy esztendő óta a falubeli gazdák lovai, 
a kozákok kevés jószága s a fökozáknak valami 
hat-hét remondája. A csikóslegények a kozákok 
fiaiból kerültek ki fölváltva s az indulatos öreg 
volt a föszámadójuk, mint minden egyéb közös 
vállalkozásban. Hiszen a bérlet nélkül is csak 
eltengődtek volna a kozákok, mert vállalkoztak 
mindenre, szegények. De ők ugy érezték, hogy 
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mégis ez a legelöbérlet az alapja minden vac-
kolódó életüknek és ha elesnek tőle: mintha a 
világ csúszna ki alóluk. S érezték a kozákok, hogy 
a kasznár csak hatalmafitogtatásból húzott velük 
ujjat: nem nézheti, hogy nélküle, sőt ellenére 
is elboldogulnak valahogy. S a kasznárnak ez a 
tisztátalan szándéka bőszítette föl annyira vala-
mennyiöket. A főkozák pedig köpött, ha csak 
a nevét hallotta. 

És most mégis azon gyötrődött az öreg, hogy 
emberei távollétében fel fogja keresni a kasznárt. 

. . . Valami öt nap műit eJ ettölfogva. Egy 
délután, ozsonna-felé, a kastélynak tartottam, 
mint rendesen. 

Hangos szóváltás ütött meg a veranda irá
nyából. Mintha a fökozák kiabált volna. Közbe 
meg mintha a kasznár fenyegette volna az 
öreget. 

Egy forduló mögül előbukkant a kastély eleje, 
összeszorult a torkom, amit láttam. 

A fökozák a veranda feljárója előtt állt, 
botjára dűlve, bepólyált fejjel. Keselyünyaka lán
golt a verességtöl. Ordított... 

A veranda felső lépcsőfokán Brugós hado
nászott. Szeme az arcába dagadt, bajusza rán-
gott, mialatt rikácsolt: | 

— Kuss, paraszt! í 
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A főkozák kalapács-öklei reszkettek a bot 
végén. Megrázta a fejét: 

— Paraszt, aki mondja! 
A kasznár levegő után kapkodott, hörögve: 
-^ Piszok fráter! 
— Piszok, aki mondja! — ordított a fő

kozák. — Istenit az ilyen uraknak! 
Vérbenforgó szemmel kapta félre a fejét. 

Talán, hogy meg ne fulladjon a méregtől. Ész
revett 

Észrevett, megmarkolta a botot: 
— Pusztulj haza, te fattyú! Szétrepesztelek, 

ha mégeccer idegyösz nyalakodni! 
Már mellettem fujt. Megkapott, fellökött. 

Aztán megfordult a veranda felé ököllel: 
— Majd számolunk még! 
Brugóst a guta kerülgette. Én lábujjhegyen 

futottam hazafelé, a főkozák a nyomomban. Elő
rehajolva sietett a kerti utacskan s csúnyán ká
romkodott. Botját maga után húzta a földön. 
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Néhány nappal ezután, egy szombat estén, 
szekerek zakatolása hallatszott a távoli ország
útról Mintha sok-sok fuvaros vágtatott volna 
sorjában a falu felé s harsány énekszó verte 
át a zörgő zakatolást. 

A kozákok közeledtek ottan. 
Ugy» volt, hogy most, a mezei munkák égő 

idején őszig felhagynak az idegenben lefolyta
tó ct vállalkozásokkal. Mint minden esztendőben 
ilyentájt. 

Tavaly még a grófi földeken arattak nagy-
serényen, miután Brugóssal sok huzalkodás után 
kiegyeztek valahogy. Az idén azonban nem le
hetett tudni, hogy-s-mint alakulnak ki a dolgok? 

A kozákok végleg megjöttek tehát a kü
lönböző világtájak felől, de egyelőre nem mu
tatkoztak sem a házunkban, sem egyebütt. A 
fökozák is elrejtezett napok óta. Nagyanyám sej
tette csupán, hogy a nézpesti rétségen táboroz
hat valahol. Paczal Jóska is ha elöbbukkant itt-
ott. Egyszer a templom-dombnál hasalt a gye
pen s unalmában legyet vagy kabócát fogdosott. 
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Máskor nekidütötte hátát egy fa derekának, baka-
nadrágos szűk lábait átvetette egymáson s mi
közben a gazdasági udvart vette szemügyre jó 
messziről, pipákolt a száratlan pipán, köpködvén 
hozzá serényen, avagy összehúzott szemmel pis
logott a kastély piroscserepes tornya felé. Mintha 
csak terepszemlét tartott volna. 

A cselédudvar mögött, a kert hátában he
tek óta készült a csürtetö, nagybátyám vezény
letével. Tompa kopácsolás, vig énekszó hallat
szott onnanfelöl. Olykor nagyapám is feltűnt a 
tetőn, szekercét fogott s személyesen vezette az 
építkezést. Szakértő szeme itt is, ott is valami 
hibát fedezett föl s egy-két szóval utasítást adott 
a legényeknek. Azok meghallgatták tisztelettel, 
kopácsolni kezdtek odafönt s rázendítettek va
lami csinos dahra. 

Alkonyatidöben Brugósnak is szokása volt 
megjelenni a csűr alatt. Olyankor nagyapám le
szállt s attólfogva hosszan járkálgattak az udvar 
valamelyik sarkában, hátul összefogott kézzel. 
Brugói; rendszerint azzal vált el: 

— Jól van, Balogh. Tegye, ahogy jobbnak 
látja. 

Paczal Jóska azonban szemet szúrt a kasz-
nárnak is, amint távolabb, a széles udvarral 
szemközt álldogált s egy-egy fának támasztván 
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lomha vállait, órákon át figyelgetett a csűr irá
nyába. Mint valami előőrs. A kasznár — ugy 
messziről — farkasszemet nézett vele egy darabig 
s amikor ráunt, bosszúsan szólt oda a nagy
apámnak: 

— Ezt a lingárt fel kellene jelenteni a 
csendőröknél. Nem töri jóba a fejét. 

-^ Ártatlan fickó, — nyugtatta meg a nagy
apám. — Sokat világol a szájával, oszt lajhár-
kodik. Dologra meg úgyse lehet fogni, tekin
tetes ur . . . 

Paczal Jóska e napokban feltűnő sokat lö-
gérezett a kert, meg az udvar tájékán. Egyszer 
megleptem, amint a pázsiton heverészett, hanyatt 
s ingét kihúzván, csupasz hasát süttette a napon. 
Megálltam a fejénél: 

— Mit csinál,' Józsi bácsi? 
— A, te vagy az! — és fölnézett. — A pú

pomat gyógyitom. 
— Talán a hasa fáj Józsi bácsinak? 
— Fáj az ördögöt! — és nevetett. — Csak 

flangérozok magamnak, mint az urak. Csakhogy 
ők bolondok, nekem pedig eszem van. Mert az 
urak Szobráncra, meg más fürdőkbe mennek, 
oszt hajigálják széjjel a pénzt. En pedig itt he
nyélek magamnak. Csak a pénz teszi a különb-



128 

séget, öcsém, de attól eltekintve, egy a termé
szetünk, ök se dolgoznak, én se. 

Gyufát kotort ki a mellényzsebéből s ugy 
fektében rágyújtott. És mialatt szipákolt, azt 
kérdeztem tőle: 

— Mi csinálna Józsi bácsi, ha sok pénze 
volna? 

—- Hogy mit csinálnék? — s ravasz mosoly 
villant el az orra alatt. — Hát először is Brugóst 
lecsapnám béresnek, oszt azonkívül vennék vagy 
száz pakli szüzdohányt, meg egy testhezálló szá
rat ebbe a pipába, ni! Pipáznék, nézném a vi
lágot s nem gondolkoznék semmit... 

— Józsi bácsi nem szeret gondolkozni? 
Itt már felült, ugy csupasz hassal s szeme 

a távolba révedt: 
— Nem ám, öcsém, mert szamárság az, oszt 

nem tesz jót az agj^velönek. Nagy buta volt, aki 
kitanálta. Legjobb dolog, ha az ember pipázhat 
kedvire, ledül magának valahol, elalszik kicsit, 
oszt az eget, meg a felhőket nézi és gondol
kozik. De ez a gondolkozás olyan, hogy nincs 
tőle gondom, hanem amit összeeszelek magamba, 
mingyárt kifittyen a fejembül, megint más gon
dolat gyön, de azon se ölöm magamat sokáig, 
hanem elképzelem, milyen jp henyélgetni, — s 
legyintett. — Oszt ezek a gondolatok csak gyön-
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nek-mennek, oszt elszállnak, mint a pipafüst s 
az ember feje nem fáj tőlük. De azt te úgyse 
érted, öcsém, mert ehhez ész kell... 

Május volt már. S én a keskeny festöáll-
ványt hordozgattam a szép kasznárkisasszony 
után. Mert egy délben csak betoppant a festö-
urfi, aki már tavaly is egész nyarat barangolt 
össze a határban. És Emmi kisasszony nem haj
totta le többé a fejét, mint annyiszor azelőtt. 

Jókor-délután felgaloppoztam a kastélyba, 
hogy segítségére legyek a kisasszonynak. Mert 
a fqkozák halálnak-halálával tiltott el ugyan a 
kastélytól, szerencsére azonban nem mutatkozott 
napok óta s igy nem tudhatta, hol ütöm el a 
délutánjaimat. 

E nyárba-hajló délutánokon a festöurfi fe-
jébecsapta fehérellenzös, kockás sapkáját, fogára 
tette a kis fapipát s hónalja alá szorította festő-
készségeit. Én a kisasszony keskenyke állványát 
cipeltem dobogó örömmel. S megindultunk a 
határba. 

Elől ügettem a térdíg-lengö vetések közt, 
barázdák merttén, toronyirány. Utánam Emmi kis
asszony lengökarimás szalmakalapjában, amelyet 
bársonyszaUag fogott le az édes álla alatt. Mö
götte az úrfi. Szótlanul távolodtunk a határban. 

Komáromi; Hé, kojiákolc! 9 
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ök ketten, ha váltottak is néha egy szót, nem 
igen haUottam, mert halkan beszélgettek. 

Ha már messzemaradt a falu, az úrfi ki
választott valami alkabnas helyet. Egyszer a pá
zsitnak egy sarkát, amely mögött törpefüzes 

j szunyókált s annak határában fehérben villogott 
j a falu két ceruzahegyes tornya. Máskor a kerek 
I halom előtt rakodtunk le, a halmon egypár vén 
I tölgy hallgatózott s azok mögött, napijáróföl-

dekrt szóló távolságban, kék hegyek sávosodtak, 
de meseszerű kékben, mint valami sóhajtás csak. 
És e kék hegyek vonalán tul, félig az ég aljára 
kihajolva, izzó-fehérben szikráztak még távolabbi 
sovány hegyek gerincei. A havasok voltak, a 
havasok! 

Leheveredtem a mély fűbe s félkönyökön 
a kék memnyboltot, meg a kék hegyeket néze
gettem. Harsányzöld volt itt alant minden, tücs
kök elszánt kardala zengett a vetésekben s dél 
felől a nézpesti rétség határfüzesei néztek reánk 
szürkén-merengön. A Medvec ingoványai mér
ges-zöldben álltak mozdulat nélkül s a füzes, meg 
az ingoványok fölött délibáb vizei tükröztek sza
kadatlanul. Ebben a csalóka vizbén reszketett 
a ménes, a három kútágas pedig remegni és 
úszni kezdett nagy-sebességgel. Ott kellett tá
boroznia valahol a főkozáknak. 
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Az úrfi, meg a kisasszony festegetett ez
alatt. 

Az úrfi azzal kezdte, hogy megállt az áll
ványa előtt s jobbkezében maga elé tartván az 
ecsetet, egyik szemét behimyva célozgatott maga 
elé. Mintha mértékre vett volna valamit. Ezt a 
mozdulatot többször ismételte. Olykor átment 
Emmi kisasszonyhoz, aki akkor már hajadonfőtt 
dolgozgatott, kicsit boglyas hajjal. De igy még 
csinosabb volt talán. 

Az úrfi odaállt a kisasszony mögé, jobbkezét 
megemelte s a kisasszony is hasonlóképp tett az 
ecsetjével. Mindjárt gondoltam, hogy igy szokás 
tanulni a festést. De mivel az úrfi egész közel 
állt a leányhoz, hirtelen vállára ejtette le a kar
ját. Magához kapta, átölelte. A leány szabad
kozni próbált: 

— A kezedre ütök, Géza... 
Kiszabadította magát, de nem neheztelt túl

ságosan. Mert az úrfi megint csak mögéje lopó
zott később s Emmi kisasszony nem tiltakozott 
előre, csak mikor már megtörtént a baj. Egy
szer-kétszer észrevette magát s mentegetőzve 
fordult felém. De azért mosolygott: 

— Látod, Jánoska, igy legyen jóhiszemű az 
ember... 

Néha Bandi, az öccse is velünktartott. Olyan-
9* 



132 

kor fél-délutánokat elkószáltunk madárfészek után. 
Egyszer elővettem: 

— Mondd mán, ki ez az urfi? 
— Hát rokonunk, — mondta a pajtás, — 

Édesapám a nagybátyja nekie. De édesapám nem 
szereti, hogy Emmivel járkál. 

— Mért nem szereti? 
— Azért, mert művész Pesten, mindig csak 

fest s édesapám a szemibe mondta tegnapelőtt 
vacsoránál, hogy keressen valami jobb pályát... 

— S miért szól bele az édesapád az urfi 
dolgaiba? 

Bandi kerekretágult szemmel nézett rám s 
akkor nevetni kezdett. De annyira, hogy a fű
ben hengergözött: 

— Hogy miért? Ajaj Istenem, milyen szamár 
vagy! Hát hogyne szólna bele, amikor Géza bácsi 
el akarja venni Emmit. Hát azért mondta neki, 
te okos, hogy menjen más pályára, no. Mertha 
nem, akkor nem adja hozzá. Erted? 

— Persze, hogy értem, — feleltem bosszú
san, mert bántott, hogy nevet rajtam a hékás. 
— Oszt Emmi kisasszony szereti az úrfit? 

Bandi legyintett: 
— Épp ez a baj. Hát azért haragszik apa, 

hogy Emmi ne kódorogjon vele házon kiviU. 
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Ma reggel odaszólt az öreg a mamának: még 
elcsavarja a fejét, de akkor szétvágok köztetek! 

— Hogy az úrfi csavarja el? 
— Hát persze! 
— Osztán hogy csavarja el? 
Bandi vállat vont, hogy azt ö sem tudja s 

igy nagy tájékozatlanságban maradtam. S minél 
szelesebbnek láttam ettölfogva a leányt, annál 
jobban sajnáltam. 

És nem is kisértem el többé a határba, 
csak egyetlenegyszer még. Hónapokon át nem 
láttan^^ azontúl, mert eltűnt egy éjszakán s kis 
cipője nyomát )sem hagyta maga után a kert 
zegzugos utacskáin. 

Ezen a legutolsó kirándulásunkon ugy meg
zavart Emmi kisasszony, hogy a puszta emlé
kére ma is kiüt rajtam a forróság. 

De hadd kezdem az elején. 
Másnapra ezután megint a határban feste

gettek ők ketten, de ezen a délutánon csak egy
magam voltam velük. Az úrfi a táj egy zugát 
választotta ki, a Helmec-patak egy kanyarodó
jánál. Három sátoros-nyár susogott a közeli ha
lomról, majd pipacs-szőnyeg lángolt a fűzöld ve
tésen s a falu két bádogtornya csillogott messzi
ről. Kápolnai nyugalom nyúlt el a határ fölött, 
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melynek egyes pontjain mozgó hangyák gyanánt 
serénykedtek az emberek. Tul a patakon gulya 
legelt s kolompszó jött onnanátról. De ritkán és 
alig-alig hallhatón. Bús aranyszinben fürödtek a 
halmok, a kerek ligetek s odébb az ingoványos. 
Csönd volt a mindenségben, csönd. Még csak 
kukorékolás se jött errefelé sehonnan, amint ilyen 
ábnos délutánokon szokás. Dehát messze volt 
a falu, messze... És a falun, halmokon, kerek 
ligeteken tul, a szemhatár szegélyén opálkékben 
szenderegtek a hegyek s azok váUai fölül ke-
szeghátu havasok villogtak a messzeségből... 
Ott-áUnak e havasok most is, de én már nem 
látom őket. Elvesztek előlem, mint föl nem tá
masztható ifjúságommal a régi kedvem... ^ 

A fűben hevertem ezen az aranyfényű dél
utánon s annyi édes vágyakozással telt meg a 
szivem, hogy csaknem sirva fakadtam. Az urfí', 
meg Emmi kisasszony valamivel odébb pepe-
cselgetett a vásznon. Nem igen hederítettem rá
juk. Mert amióta holtbizonyosra vált előttem, 
hogy Emmi az úrfi után van oda, rosszulesett 
a könnyű hűtlensége. Egyszer-egyszer a leány 
csengő hangja ütött meg: 

— A kezedre ütök, Géza! 
Ilyenkor fájdalom fogott el. Mert a leány 

tiltakozásában árnyalata nem volt semmi komo-

fe 
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lyabb neheztelésnek. Inkább incselkedve fenye
gette az úrfit. 

S amint fekszem a fűben, egyszer-csak su
hogni kezd egy-irányből a fii. Mintha valaki kö-
^ledne felém. 

Fölhajtok: Emmi kisasszony jött a patak 
irányának. Magas volt a fü, zsombékos a talaj. 
Óvatosan közeledett: 

— Hát te mit csinálsz itt, Jánoska? Egészen 
miegfeledkeztél rólimk... 

— Az eget nézem, kisasszony, — és fel
álltain — Meg a fákat, felhőket, a havas he
gyeket ott messze... 

Megállt a patak füzbokros partján: már nem 
figyelt rám. Maga elé tűnődött csöndeskén, aztán 
egy laposabb részen lelépegetett a csörgedező 
VÍZ széléig. Kalap nélkül állt ott, kicsit megbom-
tott hajjal. Szembenállt a nappal, bronzfény buj
dosott a megcsúszott hajában s lehunyta a sze
mét. S két karját átkulcsolván karcsú nyakán, 
fölnézett a kék mindenségbe. És mialatt állt igy, 
vékony blúzán kiütödött a két apró melle. 

Néztem öt, néztem. 
Hirtelen-csak leült a patak szélén, villám

gyorsan kifüzte a félcipőit, lehúzta sebesen a 
harisnyáit s megvillantak piciny bokái. Előre-
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szökött, a vizbe állt s megremegett. Aztán mo
solyogva nézett föl reám: 

— Melegem van, Jánoska . . . 
Az állványok felől az úrfi kiáltott vakmit 

e pillanatban. A leány visszakiáltott csengő hang
ján: 

— Ne próbálj idejönni, Géza, mert mezít
láb vagyok! Akkor pedig kikapsz! 

Az úrfi nem lehetett kíváncsi, mert csep-
pett sem igyekezett a kisasszony apró lábai után. 
Én oldalt-álltam, a part meredekjén. Zsibbadozni 
éreztem a fejemet... 

A leány előrelépett. Ott mélyebb volt a 
víz, megemelte szürkés szoknyáját. Nem mert 
továbbmenni. 

Ott-álltam a meredeken, forróság öntött el. 
A leány ismét fölnézett reám. Aztán így 

szólt: 
— Milyen mély a viz? 
Tudhatta pedig, mert le lehetett látni a pa

tak fenekéig. De én nem gondoltam akkor semmi 
csintalanságra. Csak néztem őt, néztem. 

— Milyen mély a viz? — kérdezte megint. 
— Alig térdenfelül, Emmi kisasszony, — s 

remegett a hangom. — Át akar menni? 
— At, — és mosolygott. -- De csak ugy, 

ha te mégy előttem. 
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Felgyűrtem a nadrágomat, térdenfelül. A 
vizbc ugrottam s megfogtam a keskeny, forró 
kezét. És vezettem. De ugy, hogy nem néztem 
rá. Nem is láttam semmit. 

Még nem lehettünk a közepén, amikor meg
ijedt: 

— így nem lehet, juj!. . . Forduljunk vissza... 
A szélen álltunk megint, szemközt. A viz 

körülfolyta kerek bokáit. Rámnézett: 
— Mosd le a lábamat, Jánoska... Jó? 
Már dévajkodott. 
Akkor már ott hajlongtam előtte s a lábát 

locsolgattam. A fejemre legyintett: 
— Jaj, te buksi, te! A kezeddel! Csak nem 

félsz talán? 
A bokájához nyúltam. Megremegtem tőle. 

Nevetett: 
— De ügyesek vagytok, ti férfiak! 
Amikor azt mondta: »férfiak«, csöndeskén 

kacagott. 
Nagy forróság közt babrálgattam, ügyetlen

kedtem körülötte. Mulathatott rajtam, mert to-
vább-biztatott: 

— Feljebb is lehet, Jánoska... Nem foglak 
megharapni, — s kacagott megint elfojtva, ma
gában. — Meg aztán te a lovagom is voltál. 
Igaz-e? 
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— Igaz, — motyogtam magam elé képtelen 
zavaromban. 

Mert észrevétlenül följebb emelte a szok
nyáját. Nem tudtam már, mit csinálok: élek-e, 
halok-e? Locsolgattam a kis lábát s egyszer 
csak éreztem, hogy a térde körül babrálok, ö 
pedig óvatosan, csalogatva játszott a szoknyájá
val. Es aztán az történt, hogy mikor az ujjaim 
odatévedtek a térde fölé, remegést éreztem rajta 
i s . . . A fejem szédült... 

— No, Jánoska, mi lesz? — szólt rám ko
molyan. 

Hebegtem: 
— Nem tudom . . . Nem tudom... 
— Haszontalan vagy! — s szigorúság volt 

a hangjában. 
Kettőt lépett hátra, a szárazra. Utánatámo

lyogtam. Kis szoknyáját még mindig ugy tartotta, 
összefogva a térdei fölött. Haragos volt már, 
toppantott: 

— Csókold meg a térdemet! 
Eléjebuktam, átöleltem a térdeit. A fejem 

leesett abban a pillanatban. 
Nagyon megijedhetett, mert felkapott s a 

fűre fektetett. Fölémhajolt: 
— Mi bajod, kisfiú? 
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— Nem tudom, kisasszony, — nyöszörögtem. 
— Nem tudom . . . A fejem . . . 

Mellémült a fűre, ölébevonta a fejemet, ma
gához szorított. Fejem ott feküdt az apró, lihegő 
mellén. A szememet vizsgálgatta, simogatott, csó
kolt. Félt már, ijedten sírdogált: 

— Istenem, mit csináltam... 
— Hagyjon békét, Emmi kisasszony, — kö

nyörögtem neki. 
Elengedett, fölállt. Az úrfi kiáltott felénk: 
— Mit csinálsz olyan sokáig? 
A leány akkor már a harisnyáját húzta kap

kodva. Jókedvűen kiáltott vissza: 
— Mindjárt megyek, urficska! Ne féljék, 

megvagyok! Pedig majdnem bekapott egy nagy 
potyka! Juj! 

S tetette a didergést. Ez a csintalankodása 
már erőszakolt volt, mert közben aggodalmas 
szemmel fürkészgetett. Ahogy készen lett, ké
zenfogott, ugy vezetett magával. És amikor, fél
óra múlva, hazafelé igyekeztünk a vetés baráz
dáján, többször visszafordult hozzám anyáskodva. 
Mintha bántotta volna valami. Jószivvel volt irán
tam, mint mindig: 

— Te is el fogsz majd felejtem. Jánoska... 
— Soha, Emmi kisasszony, — mondtam neki, 

de már nem a régi bizalommal. 
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Évekig nem tudtam megérteni, mit akart 
velem a leány ezen a délutánon? A vakmerősége 
ijesztett el, mert addig gondolatban sem tett volna 
soha ilyet. Ma már sejtek itt-ott némi össze
függést az után, amit az erre következett má
sodik éjszakán követett e l . . . Emmi kisasszony 
azon a patakparti délutánon már nem volt egé
szen magánál. 

Erre a délutánra egyébként csak ugy ágas
kodtak az események. Azokban a napokban any-
nyira össze voltunk zavarodva valamennyien, 
hogj' amire Emmi kisasszonyra is rá tudtam 
vo'na eszmélni, már eltűnt hazulról. És az egész 
nyáron át hiába siratta az édesanyja. 

Forró és véres három nap következett,erre 
a patakparti jelenetre. 

. . . Már esthomály terült el a grófi kert fái 
között, mire hazaértünk. A veranda előtt lerak
tam a eókmókot s köszönés nélkül igyekeztem 
hazafelé. A kert hátában surrantam el s ugy rém
lett akkor, mintha a gazdasági udvar mögött, 
meg a kert homályos pontjain vasvUlás emberek 
leselkednének valakire. Egyszer mintha Brugóst 
is láttam volna a kerités mögött settengeni, mi
alatt aggódó szemmel tekintgetett szét. 

Odahaza jókor fektetett le a nagyanyám, az 
első-házba. A fökozák még mindig nem mutat-
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kozott. De éjjel arra riadtam, hogy a szobában 
jár föl és le. Néha megállt összefont karral az 
apró ablak előtt s hátraszegve fejét, hosszan 
nézett kifelé a nyári éjszakába. Nagy indulatok 
emészthették, mert keselyünyaka lángolt a veres-
ségtői... Ez is elmúlt. Még vagy háromszor éb
redtem föl s a fökozák még egyre az indulatai
val viaskodott. A keskeny ablakra rálehelt már 
a pirkadat hideg szine s az öreg még egyre az 
ablak előtt álldogált, keresztberakott kEu-jaival. 

Amikor utoljára néztem föl az ágyból, a 
szobába besütött a nap s nagyanyám sok ijedt
ség ~közt mondta el, hogy a fökozák a városba 
ment, mert ma mondja ki a biró a döntő szót 
a Brugóssal való nagy perében. Nem vitt magá
val senkit. Személyesen hajtotta a lovakat, mind
össze a vén Píkor András kapaszkodott hozzá 
az ülésbe. 

Nyughatatlanul telt el ez a nap. Déltájt Ban
dival akadtam össze a kert szélén, a kis ká
polna alatt. A pajtásom messziről integetett s 
mint újságot mesélte, hogy apja a városba uta
zott a per miatt. Cs sietve tette hozzá: 

— Géza bácsi is elment és nem jön vissza 
sohase... 

— Elmente — néztem rá elámulva. — Oszt 
mért ment el? 
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Bandi elbeszélt ekkor mindent, töviröl-be-
gyire. Hogy tegnap este nagy patália volt a ház
nál. Vacsora vége felé fölhozta az apja, hogy 
holnap fog leszámolni a főkozákkal, avval a pi
szokkal. Emmi kérlelni kezdte ekkor az öreget, 
hogy bocsásson meg a nagyapámnak s az édes
anyja is beleszólt, hogy abizony szép cselekedet 
lenne tőle, mert alapjában tisztességtudó ember 
a fökozák, csak a szegénység búsitja az isten
adtát. Am Brugós csak a fejét forgatta s amikor 
tovább rimánkodtak neki, olyan dühbe esett, 
hogy csapkodni kezdett az asztaha. Aztán rá
kiabált Emmire, hogy hallgasson, mert világszé
gyene, amit mivel, hogy fiatalemberekkel kóbo
rol a határban. Szót szó követett, Emmi sirva 
fakadt, az úrfi is közbelépett, amire odavágta 
neki az öreg, hogy ö a lányát csak tisztességes 
emberhez adja... 

— Géza bácsi, — folytatta Bandi, — ma 
regg3l kocsin ment ki az állomásra. Oszt nem 
búcsúzott el senkitől. Még Emmi se ment utána 
az udvarra. 

Ez az újság megzavart. És noha sok ne-
heztelni-valóm lett volna Emmi kisasszonyra, 
most fájt miatta a szivem. Nem is láttam őt 
ezen a napon, csak egy-két másodpercre uzsonna-
tájt, mikor a kerten át siettem a gazdasági tidvar 
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fielé. Nagyanyám, a főkozáfcné, üzent általam 
másik nagyapámnak, hogy estére nézzen át hoz
zánk okvetlenül, mert igen fél a következő éj
szakától . . . 

Szorongva siettem át a kerten, amelyen már 
hosszú árnyékot fektettek le a fák. És mialatt 
a kastély előtt csaptam keresztül, a veranda 
felső lépcsőfokán pillanatra felbukkant Emmi 
kisasszony. Halovány volt, halovány. Köszöntem 
neki, nem fogadta. Talán nem is látott meg. 
Galambszürke utazóruhában állt ott s elnézett 
a tájék fölött... 

Egyszer visszanéztem még: nem láttam töb
bet. Ujabb szorongással igyekeztem a gazdasági 
udvEirnak, ahol néhány napon belül készen kellett 
lennie a hatalmas csürtetönek. 

Hát amint kilépek a kertből, ijedt-zavaros 
kiáltozást hallok, épi>en a csűr felől. Odanézek 
elhűlő szivvel... Hát csak látom, hogy ugyan-
akkoi szakad le nagy recsegéssel a gerincge
renda lassan fordul lefelé, zuhanás közben ma
gával rántva az uj tető felét... Ropog-dörög a 
csűr, egyszerre por támad a tetőn, kiáltozás, 
sikoltozás mindenfelé s amikor elszáll a füst, 
nagyapám egyedül áll odafent... Meginog, már-
már elesik, de hirtelen belekapaszkodik egy lécbe 
s kemény tartásba vágja magát... A legények, 
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kőztük nagybátyám is, repülve rohannak föl a 
létrán... Futok magam is arrafelé, eszem nél
kül futok... Mire a tetőig lihegek föl, híres 
ács-nagyapám ott-áll a ílegények karéjában, még 
mindig fogódzik a lécbe s bal-halántékáról vé
kony érben szivárgál a vére. . . Ott csapta meg 
oldalról a gerenda... AU az öreg a középen, sár
gult haja meglebben a homloka fölött. De az arca 
mindig veszít a színéből, sárgább már a hajánál 
i s . . . AU a nagyapám odafent s kihunyó sze
meit meghordozza mégegyszer a tájék fölött... 
A gabonaföldeken, ahol harminc esztendő óta 
ő parancsolt béresnek-igásnak; a távoli halmo
kon és erdőkön, melyek aranyfényben piroslot
tak ez alkonyatkor; s nézett, sokáig néz&tt a 
csodás messzeségü kék hegyekre s a fehérszik-
rázásu havasok palástjára... Nézett az öreg, 
nézett... A szája csendesen járt, mintha magá
ban beszélgetne... A legényei meg öt nézték 
nehéz szívvel. Először a nagybátyám sírt fel: 

— Édesapám . . . 
Az öreg megrezzent, mintha nagy-nagy út

ról tért volna vissza. Minden erőfeszítéssel ki
egyenesítette magát, hogy szál-alakja messzire 
látszott a legényei fölött. És akkor magához in
tette őket sorba. Mindegyiknek kezet adott: 

— Jó segédeim voltatok, köszönöm nek-
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tek. . . Mindenkinek meggyón egyszer az órája... 
Kérlek titeket, barátaim, néha emlékezzetek meg 
rólam... 

A legények könnyes arccal búcsúztak a gaz
dájuktól. Aztán levitték nagy-óvatosan. Odalent 
a karja alá nyúltak ketten, mert a nagybátyám 
sirva szaladt előre. Az öreg észrevett, magához 
intett. Kövér könnyek potyogtak az arcomon. 
Fejemre tette a kezét: 

— Minden elmúlik egyszer, fiam, csak a 
becsület marad meg. . . Ne felejtsd el, amit most 
mondtam neked, mert holnapra én meghalok . . . 

— Nagyapám, kedves nagyapám, — tördel
tem a kezemet. 

Az öreg intett, hogy nyugodjak meg. S két 
legényétől támogatva, elindult utolsó földi utján, 
hazafelé. 

Nagy sirás-rivás tört ki a házban. Nagy
anyám, két nagynéném jajveszékelt, összefutottak 
a szomszédok s mindnyájan siratni kezdték ke
servesen. Mert szentéletü embef volt az anyai 
nagyapám, tehát nagy keserűség közt sajnálták 
valamennyien. Nagybátyám szekérbe fogott, hogy 
az édesanyámért siessen, mások másfelé szalad
tak, hogy hirt vigyenek a hires ács váratlan 
szerencsétlenségéről. 

Komíromi: Hé, kozákok ! 10 
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öregapus a kuckóban szundikált most is. És 
megemelvén fáradt szemhéjait, annyit mondott: 

— Hej. . . ha j . . . 
S visszacsukván szemhéjait, továbbszundi

kált. 
Egyszer-csak előkerült valahonnét az apám 

is. Nagy búval hallgatta végig a részleteket s 
ő is szekérbe fogott. Azzal, hogy a negyedik 
faluba vágtat orvosért. 

Nagyapám pedig feküdt a belső-szoba ágyán. 
Halántéka be volt kötve, de a kötésen keresztül 
is átütött halaványan a vér. Feküdt-feküdt moz
dulatlanul: arca, miként a viaszk. A szemeit már 
nem emelte föl senkire. 

Mindig többen és többen jöttek a szegény 
emberek. Fonnyadt bajusszal állták tele a szo
bát a férfiak s fejkendőjük csücskét rágcsálva 
piszmogtak az asszonyok. És amikor már any-
nyian lettek volna, hogy igen sokan szorultak 
ki a pitvarba, meg a külső ajtó elé is, várat
lanul csak belobbant másik nagyanyám, a főkozák 
felesége. Zavart volt szegény, ahg értették a 
szavát: 

— Meggyött a városbul, oszt elvesztette a 
pert. , . Istenem, mit fog most csinálni! 

S jajszóra fakadt ö is a halállal vivódó nagy-
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^ á m nyomorult sorsán. Ámbár őneki volt elég 
oka a sirásra anélkül is. 

Késő estére megjött az orvos. Vagy félórát 
időzött odabent. Amikor kijött, a tenyereivel je
lezte, hogy minden hiába. 

Engemet aztán a főkozák száUására vitt át 
kisebbik nagynéném. Mert apai nagyanyám nem 
mert • hazamenni. Félt, hogy a fökozák valami 
rettenetes dolgot fog kieszelni ezen az éjszakán. 

Nagynéném kezemnél fogva vitt át a grófi 
kerten, hogy hamarabb érhessünk haza. Éjszaka 
volt már, halálos csendesség. Annyi minden ért 
e napon, hogy bódult fejjel igyekeztem a nagy
néném oldalán s azonfelül álmos is voltam. £s 
a kert iegy-egy zuga elött ugy tetszett, hogy vas
villás emberek állnak őrt az éjszakában. Borzon
gás futott végig, mert a főkozák és nagy ha
ragja jutott eszembe. A hoki még nem jött fel, 
csak a csillagok ragyogtak hideg szemmel s 
vándoroltak titokzatos mennyei pályájukon. Itt-
ott sáppadt ködök emelkedtek a kert valamelyik 
szögletéből... Es rémüldözve láttam egyszer, 
hogy az egyik utacskán a régi-régi kasznár ki
sérte t-Ieánya suhan át nesz nélkül... Eltűnik a 
fák között, megint előbukkan távolabb... Hanem 
termetre, járásra éppenolyan volt, mint Emmi 
kisasszony... Többször visszanézett a régi kas-

10* 
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tély felé... Egyszer aztán végleg eltűnt a kert 
legsürüjének, hol a Mária-kép áll . . . Elfúlt a tor
kom s nem mertem szólni a nagynénémnek... 
Féltem, igen féltem . . . 

Hanem ami ezen az éjszakán következett 
még! 
, Ahogy beléptünk volna az elsöházba, a kü

szöbnél visszarettentünk. Mert a szoba közepén 
ott-álJt a fökozák, csattanásig feszült képpel, 
félig maga elé bukva s Paczal Jóskára ordíto
zott esze nélkül. Paczal Jóska a kemencepadka 
előtt állt keresztberakott karjaival, kihányt mel
lel. A vén Pikor az asztalra csapkodott, Vajda 
György pedig nagy önérzettel dugta tenyerét a 
rézveretes tüszője mögé. A rekedt füstben hir
telenül nem is láttunk mást, csak a Vajda György 
tüszőjét, amint rézgombjai hályogosan villantak 
meg a füstben. A fökozák szétvetett lábbal, ki
dagadt erekkel ordítozott Paczal Jóskára: 

— Most pedig mars, ahogy megparancsol
tam! Te mégy a kertek alól, én az udvar felöl! 
Istenit a piszkoknak! Oszt ha te-elibéd kerül 
először, üsd le, mint a kutyát! 

Nagynéném visszahúzódott a hátulsó-házba. 
Lefeküdtünk aztán s összekuporodva, dideregve 
hallgatóztunk kifelé. 

Nemsokára csönd lett. A három kozák, meg 
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Paczal Jóska kilopózott a házból. A keskeny ab
lakon kék-fényben sejlett be az éjszaka. 

Elaludtam a gyötrelemtől. 
De felriadtam egyszer, mert lárma hallat

szott kívülről s lábaknak zűrzavaros dobogása. 
Féltem s a nénpmet szólítottam. A néném azon
ban már nem volt a szobában. Remegve fu
tottam ki s megálltam a külső küszöbön. 

Elállt a lélekzetem, amit láttam! 
Az éjszaka szelid kékjében akkor riadt fel 

a falu. Balról, az urasági kert felől fekete füst 
tolult az égnek: a fákon át vörösség recsegett. 
TüzBen imbolygott a csürtető, amelyről estetájt 
haldokolva hozták le másik nagyapámat. A fél
homályban kiabáló csoportok rohantak el az utcán 
rudakkal, vedrekkel s megborzasztott a dühödt 
orditásuk : 

— Tűz van! Tüz van! 
Lárma, csörömpölés verte fel a grófi ker

tet is. Kutyák vonitottak a kertek alatt s a ha
rangozok egyoldalba verték a két templom ha
rangjait. Egyszerre féloldalba csendült a harang
láb is. Riasztóan recsegett a csűr és akkor, 
aminr tuJviJági féJeJmek JÍÖZÍ az udvarunkon sik
lott át riadt tekintetem, a hosszú udvar legvégé
ben, az istállónkon is tul, a trágyadomb tetején 
a fökozákot pillantottam meg... Maga elé gör-
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bülve állt ott, csör-szerü orra élesen vált ki a 
tüz bibor hátterében... AUt ott megátalkodva, 
haja elörebomlott s konoktd figyelt a messze
ségbe, mint egy leselkedő keseljoi... AUt mocca
nás nélkül a tüz repkedő világában . . . 

Keserves könnyekre fakadtam. Mert tudtam 
már, hogy rossz vége lesz a fökozáknak. A 
lárma, a kiáltozás, a harangok jajveszékelése 
nöttön-nött s egyszerre csak messziről, a grófi 
kert túlsó vége táján, hol a szénakazlak álltak, 
egy másik tüz vöröslött fel az égre. . . Szurok
feketén tört elő a füst s a füstön át véres láng
nyalábok hajladoztak már . . . Egyszerre két 
puskalövés csergett át a kazlak irányából s tompa 
morajlás jött a lövések után.. . 

A fökozák ott-állt a trágyadomb tetején, 
mögötte a fák csúcsáig csapdosott már a tüz. 
De ő csak áUt ott, mint egy átkozott. Gyönyör
ködött a pusztulásban. 

Sírdogálva lopóztam vissza a szobába s félig-
derroedten szunyókáltam el. 

Jókor-reggel óvatosan kisurrantam a tor
nácra. A csűr leéghetett már, mert csak vékony 
füst szivárgott a fák -sűrűjén át. Halott volt az 
utca, halott minden ház. A szénakazlak felől 
még gomolygott a füst vastag, büdös oszlopban 
s korom és pernye úszott át a házak fölött. 
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A fökozákot nem láttam sehol. 
Futva vágtam neki a másik nagyapám házá

nak. Amikor befordultam a gazdasági udvarba, 
kis pajtásom, Bandi futott velem szemközt. 
Álmatlan volt, szepegett. 

— Mi történt, Bandi? 
— Jaj, jaj . . . Mindjárt meghal az édes

anyám . . . 
— Mi baja? 
— Hát nem tudod? — s fontoskodva nézett 

végig. — A néném eltűnt tegnap este. . . 
— Emmi kisasszony? 

"— Hát persze. Oszt édesanyám majd meg
hal, mert biztos, hogy Géza bácsi gyött vissza 
érte s ö lopta el. Most az apámat keresem, de 
nem tudom, hol lehet, mert a gyújtogatások óta 
nem találjuk. Hallottad, hogy apám agyonlőtte 
Paczal Jóskát? 

— Mikor? Hol? 
— Mikor? Éjszaka! Mert látta, hogy alá-

gyujtott a kazalnak, hát belelőtt kétszer, mint 
a kutyába. Oszt az egyik béres látta, hogy a 
nagyapád gyújtotta meg a csűrt, melyet a má
sik nagyapád épitett... 

A nap akkor bujt fel a szemhatáron s én 
Jgy álltam Bandi előtt, hogy már nem láttam, 
nem hallottam semmit. 
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Emberek, asszonyok piszkos arccal, kormo
sán sereglettek vissza a kazlak felöl. Veszekedve 
beszéltek, mások fenyegetőztek, vagy káromkod
tak hangosan. Támolygó fejjel mentem tovább 
a nagyapám háza felé és csak most gondoltam 
rá: életben találom-e még a szent öreget? Bandi 
akaratlanul jött utánam. 

A ház televolt. Ott láttam átvirrasztott szem
mel a nagyanyámat, két nagynénémet s meg
érkezett már az édesanyám is. Szelid, halovány 
arcát most is látom, ahogy csendesen sírdogált 
a kötényébe. Észrevett, lehajolt fölém s átölelt^ 
mialatt forró könnyei lefolytak ijedt arcomon, 
öregapus a kemencepadkán üldögélt s bóloga
tott és helyeselt magának valamihez, öregapus 
nem volt álmos, mert ö olyan vén volt, hogy 
igazában nem is aludt soha. Félszenderegve kec-
mergett a kucikban, éjjel-nappal egyaránt. 

Apám és nagybátyám a belső-szobában állt» 
az öreg ágya meUett. Ott-feküdt a nagyapám, 
végiében kinyúlva. Sárga volt már, egészen sárga. 
Mozdulatlanul feküdt az ágyban s csak egyszer
egyszer mozgatta meg jobbkeze ujjait. Mintha 
várt volna valakit. 

Éjjel még beszélt a köröttevalókkal. Meg
tudta még Paczal Jóska kutya-végét, a főkozák 
gyújtogatását s a kasznárkisasszony elveszését... 
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Eltűnődött a mestergerendán s még érthetően 
súgta oda a fiának, hogy hívják el a plébánost, 
meg a kasznart. A pap megjött azóta, föladta 
neki az utolsó kenetet s el is távozott. De Bru-
gós késett, öt várta annyira szegény. 

Egyszerre mozgolódás támadt a másik szo
bában. S ugyanakkor belépett a kasznár. 

Alig ismertük meg. Kabátja kiszakadva két 
helyütt, nagy hurkák a szelne alatt, a haja ös;S-
szevissza. Az ágyhoz lépett, megfogta a nagy
apám kezét s nagy szomorúság közt igy szólí
totta meg: 

— Balogh, Balogh, kedves jó emberem... 
Hát maga is elhagy már? 

A hangja remegett, mialatt az öreg kezét 
szorongatta. Nagyapám felnézett. Másvilági fény 
ült már a szemeiben. Akadozva, nehezen szólt: 

— Köszönöm, tekintetes ur . . . Gondoljon 
a . . . családomra . . . 

— Balogh, Balogh, kedves jó emberem, — 
sóhajtotta a kasznár. 

Nagyapám hosszan nézett rá. A szája nehe
zen mozgott: 

— A csűr az én . . . munkám volt... Majd 
a fiam . . . újra... csinálja... Bocsásson meg.. . 
minden ellenségeinek . . . a . . . tekintetes ur . . . 

Feje lebillent a párnán. 
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A kasznár sok bánattal nézte leghűbb meg
holt emberét s csak állt az ágya mellett, áüt. 
Én, amikor láttam, hogy nagyapámnak leesik 
a szája, kiszaladtam. Nagy sirás-rivás tört ki oda
bent. Csak a hidacskán álltam meg, mert fél
tem a halott emberektől. 

Az utca végig-volt népséggel, akik iszonyú 
erőfeszítés után eloltották mindakét tüzet. Hir
telen vak csönd támadt a felvég felöl. 

Két legény targoncán hozta ott Paczal Jós
kát. Lába lelógott a targonca végén, karjai le
csüngtek oldalt. Arcát nem lehetett látni, mert 
a karimátlan, hetyke kalapját borították reá. 

így vitték halotti neszben az anyja háza 
felé. 

S akkor ujabb és még nagyobb szorongás 
fogott el. Mert négy szuronyos csendőr is jött 
le a falun, katonás menetben. Ugyanakkor nagy
anyám, a fökozákné, hozzámsietett a házból meg
tört, vén arccal. Kézenfogott: 

— Ma nálunk leszel. 
És suttogva folytatta: 
— Mária-anyám, csak most az eccer könyö-

.rülj . . . 
A zúgó, fenyegetőző tömegen át lefelé igye

keztünk az utcán. Előttünk Paczal Jóska holt-
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tetemét vitték a targoncán, mögötttünk a négy 
csendőr jött taktusra lépve, keményen. 

Már nem voltunk messze a házunktól, ami
kor nagyanyámnak megreszketett a keze. Föl
néztem. És megláttam ekkor a fökozákot, amint 
kihívó testtartásban állt a tornácon. A haja szét 
volt verve. 

Ahogy észrevette a csendőröket, pillanatra 
mintha megbillent volna. De aztán elkiáltotta 
magát nagy-keservesen: 

— Kozákok! Hé, kozákok! 
Am a kozákok nem mutatkoztak sehol. 
Körülnézett ekkor még keservesebben, de 

mert senki nem jött a segítségére, egyet fújt s 
nagy méreggel ugrott be a pitvarba.* S vissza
pattant megint, de baltával. Ügy várta a csend
őröket. 

Nagyanyám a kezét törve kiáltott fel hozzá 
az utcáról: 

— Legyen eszed, Mihály! 
A főkozák nem figyelt oda: ugrásra-készen 

állt az ajtóban. A félfalu szorongott már az 
utcán s visszafojtott lélekzettel nézték az öreg 
utolsó készülődését... A csendörök szurony
szegezve indultak meg fölfelé, az ajtónak. A 
főkozák egy cikázó ütéssel félrecsapta az első 
szuronyt, hogy csak ugy csattant s a második 
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csendőrre vetette magát. De egyelőre benyomták 
a pitvarba. 

Akkor gyötrő dulakodás kezdődött odabent: 
a fökozák utolsó csatázása. Lábdobogás, balta
csattogás, nagy viaskodás hallattszott. Aztán csö
römpölve dűlt ki az egyik ablak rámástul. Aztán 
csönd lett. 

Siket neszben állt odakint a tömeg. Csak a 
nagyanyám sirt. 

Egyszerre kijött a négy csendőr, köztük a 
fökozák. Csuklója összekötözve, csontig. Hajából 
szivárgott a vére s lefolyt a homlokán. Az arca 
is véres volt. 

A csendörök lelökdösték az udvarra s négy
szögbe fo'gták. A fökozák végignézett a népen, 
de a kozákok közül senkit nem látott. Akkor 
észrevette a nagyanyámat. Rákiáltott: 

— Ne rücskölj itt nekem! 
A csendőrőrmester egyet taszított rajta: 
— Mars! 
Megindultak, végig a falun. A fökozák meg

rázta véres haját. Aztán köpött. 



VII. 

Ez is elmúlt persze, mint ahogy elmúlik min
den. El az ifjúkor, a régi frisseség, el a gyász. 
És elmúlunk egyszer mimagunk is nyom nélkül. 
Amilyen észrevétlenül léptünk be valamikor ebbe 
a világba. 

Két hét múlva alig beszélt már valaki az 
orcátlain. gyujtogatásról. Nagyapám a temetőben 
feküdt s vele egy-napon kaparták el Paczal Jós
kát is. A három kazal széna leégett, hát le
égett, a csurtetöhöz meg ifju erővel látott hozzá 
nagybátyám a régi legényekkel. Mert Brugós őt 
tette meg a nagyapám helyébe. 

A kasznár különben többször bejárt a vá
rosba, de ugy tudta mindenki, hogy nem lesz 
semmi baja. Mert Paczal Jóskába pontosan ak
kor durrantott bele duplán, amikor masinával 
dolgozott a kazal alatt. Olyan hírt is hallottunk, 
hogy a fökozák kiszabadításán dolgozik min
den erővel. Ugy látszik, meghallgatta haldokló 
nagyapám kérését, hogy bocsásson meg minden 
ellenségeinek. Csak egyetlen béres látta ugyis 
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a fökozákot azon az éjszakán a csűrtetön. A bé
res pedig nem vallhatott mást a biró előtt, csak 
amit Brugős parancsolt meg neki. 

A kasznár igen megváltozott e néhány hét 
alatt. Én akkor vizsgára készülődtem már Ban
dival s a kert bokrai alatt bujtunk össze rend
szerint. Nem-egyszer láttuk az öreget, amint há
tul összefogott kézzel haladt el a kert valamelyik 
utacskáján s magához beszélgetett. Nyakban igen 
lefogyott s a hasa sem zötyögött már, mint az
előtt. A bajusza meg leesett. 

Emmi kisasszony váratlan elveszése magamat 
is foglalkoztatott. Fájt miatta a" szivem. A kas
télyban csöndes-kettesben ozsonázgattunk már 
Bandival, mert az édesanyja nem mutatkozott. 
Csönd volt, csönd a szobákban. Bandi sem tu
dott semmit, csak a második héten újságolta 
nagy lázban, hogy Emmi levelet irt, közösben 
a férjével. Mert még másodnap megesküdtek 
Kassán. Szóval a baj nem is volt olyan komoly 
természetű. 

Multak a napok, multak. Nagyanyám, a fő-
kozákné, egy darabig elsirdogált a házban, de 
aztán megjött fokonkint a kedve, amit apró
korom óta nem tapasztaltam nála. A fökozák 
kutya-bünhödésében Isten-ujját sejtette s bele
törődött. Egyszer-kétszer megfordultam elhunyt 



15d 

nagyapám házában is. Brugós akkorra megnyug
tatta a nagyanyámat, hogy haláláig ellakhat a 
házban s az ángáriát meg fogja kapni ezentúl 
is minden évnegyeden. Csendes volt a házuk s 
mindenki lábujjhegyen járt. Csak öregapus szun
dikált a kemencepadkán. Ha meglátott olykor, 
magához intett s rámemelte a félszeme héj ját: 

— Még mindig odavan? 
Tudtam mindjárt, hogy a főkozák után ér

deklődik. 
— Tömlöcbe ül, öregapus. 
— Ügy, úgy, — és bólongott. — Krisztus 

is szenvedett az igazságért. Hátha elékerül majd, 
mondd meg neki, hogy nézzen be, mert kezet 
akarnék szoritani vele. Igen kedvemre-való ifjú
ember, hogy a tűz eméssze meg azt a sok nagy-
bendöjü kutyát .'Mind felvágom a hasukat, szállna 
rájuk a hideglelés, csaJc haragudjak meg eccer! 

Nagy felindultságban hagytam hátra öreg-
apust. Akkor már a kemence faJát csapkodta 
erőtlen tenyereivel. 

Multak a napok. A kozákok nem mutat
koztak többet. Hogy belakatolták a vezért, látat
lanul széthulltak a négy világtáj felé. 

Sárgultak már a vetések s a gyenge szél
ben megállás nélkül futkostak a határban, ami
kor egy délelőtt ünneplöruhában indult el Bru-
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gós a városba. És aznap éjszaka hazajött a 
fökozák. 

Késő volt, ahogy belépett a pitvarba. Kö
szönt egy jóestét s azontúl nem szólt. Megette a 
vacsorát, a függő lámpa alatt lekönyökölt az 
asztalra és csak nézett maga elé. Lompos volt 
a haja, sok megtörtség látszott a szeme sarkai
ban. Meddig maradhatott e nagy egyedülvalósá
gában, nem tudom, mert elaludtam. Másnap reg
gel mindössze annyit mondott a nagyanyám, hogy 
virradat idején az öreg nyakába vetette nagy-
hetykén a íkarikást, lórakapta magát s elvág
tatott a nézpesti rétség irányába. 

Csak délután vetődött vissza. Nyugodtabb
nak látszott. Darab-ideig tett-vett valamit az is
tálló körül, aztán visszajött s megállt a magas 
tornácon. És ugy maradt mozdulatlanul. Mert 
az utca felöl éppenakkor lépett az udvarunkba 
Brugós. Az. öreg felé tartott, köszönt: 

— Jónapot kívánok! 
A fökozák bökött valamit a kalapján. 
Brugós megállt az udvaron, az öreg a tor

nác tetején állt. Alit és bizalmatlanul pillogott a 
kasznárra. Mégis meggondolhatta magát, mert 
azt kérdezte: 

— Akar valamit a tekintetes ur? 
A kasznár szomorú volt: 
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— Avégett jöttem magához, Mihály, hogy 
a jövő héten neki kén látni az aratásnak. A 
hranyicára késő már izenni a tótoknak, de kü
lönben is arra gondoltam, hogy intézzük el ezt 
a kérdést most is, mint más esztendőkbe. Vál
lalja maga az embereivel... 

A főkozák állt-állt a tornác tetején s nyu
godtan hallgatott meg minden szót. Nem felelt 
mindjárt. Mintha tíz esztendő kavarodott volna 
föl benne ez alatt a néhány pillanat alatt. A 
messzeségbe tekintett... Aztán lejött a tor
nácról, .odalépett a kasznár elé: 

— Hétfőn munkába állunk, tekintetes úr. 
— Jól van, Mihály, jól van, — mondta 

szelíden a kasznár és kezet nyújtott neki. 
Még aznap délután öregapushoz ment át a 

főkozák és sokáig maradt nála. Véleményeik na-
.gyon elágazók lehettek, mert amikor este haza
jött, azt mondta a nagyanyámna'i: 

— Rút természeti van ennek a vén ember
nek. A szemembe vágta, hogy áruló, gyáva kutya 
vagyok! 

Azalatt pedig szállingózni kezdtek a kozá
kok is. 

Egyenkint jöttek, innét-onnét. S keveset be
széltek, mintha restelték volna, hogy a döntő 
pillanatban annyira elhagyták a főkozákot. 

Komáromi: Uc, kozákok! 11 
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Az mieg nem faggatta őket. Csöndes szóval 
kiadta az utasításokat, hogy legközelebb hétfőn 
kiállnak a grófi vetésekre, mint addig is min
denkor. A kozákok értettek a kevésből is, hogy 
az öreg végleg kiegyezett Brugóssal. Sejtették 
ennélfogva, hogy a nézpesti rétség jövőre is a 
kezükön marad. , . , 

A főkozák elengedte őket. Amikor eltávoz
tak, egy mélyet sóhajtott. Nem volt már a régi 
főkozák, aki egyetlen harcikiáltással tótok, ma
gyarok, csendőrök ellen vitte az embereit. Mintha 
valami zökkenő kibillentette volna eddigi életé
ből. Ettőlfogva szótlanul járt a ház körül. Éj
szaka meg felsóhajtozott a kemencepadka előtt, 
a gubán. 

Hétfő virradatnál fényes kaszáikkal mun-
1 I > kába álltak valamennyien. A főkozák vezette a 

rendet. Két marokra lendítette a kaszát, dűlt 
előtte a vetés, hogy a kozákok messze maradtak 
mögötte. Aztán megfordult a rengeteg-tábla túlsó 
végén s olyan iramban repült visszafelé, hogy 1 
alakja szemlátomást nött-nagyobbodott. A ko- • 
zákok fújva erőlködtek a nyomában. 

így még soha nem dolgozták, mint ezen a 
nyáron. A főkozák szénfekete karokkal, lucskos 
üstökkel lihegett legelői, mintha minden ki nem! 

íy 
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robbantható dühe a kasza nyelében remegett 
volna. 

Keserves hőség következett: a délibáb forrt 
a nézpyesti rétség magasságában. A napok vég
telenre nyúltak az izzó táj fölött s a világos 
éjszakák beteg csillagai pörsenésnek tetszettek 
csak. 

Elmúltak rég a vizsgák: kánikula volt. A 
gazdasági udvarban s köröskörül a molyvákon 
búgásba kezdtek a grófi cséplőgépek. Hetek tűn
tek el, forró hetek: a kozákok még mindig dol
goztak, komor dühvel. A napfény sziporkázva 
táncolt a tájék fölött, az elevátor okádta a szal
mát, a főkozák pedig pelyvától televert hajjal 
állt a gép tetején, úgy szórta a kévéket a dobba. 
Leányok, menyecskék dőltek ki mellőle az ado-
gatásban. A főkozák rendületlenül szórt a tetőn. 

Az augusztus is eljött, amire egy utolsó, 
szabad lélekzéshez jutottak. Vége volt az ara
tásnak, cséplésnek, takarításnak. E nap estéjén 
számtalan kozák jött össze az öregnél, hogy el
számoljanak egymással. Feketék voltak, mint az 
ördögök. 

Asztalfőn ült a főkozák, mint rendesen s 
az apám, meg a nagyerejü Vajda György csi
nálta fenhangon a számadást: kire mennyi? Nagy 
volt a fűst, kézről-kézre járt a pálinka. Ott ültek 

11* 
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székeken, lócákon s eleinte hallgattak. Mintha 
resteltek volna valamit a fökozák előtt. Az öreg 
meg csak gondolkozott magának az asztalfőn: 
mély keserűség rágta a mellét. Am ahogy telt-
múlt az éjszaka s új pálinkák kerültek elő, a 
kozákok is megtalálták a hangjukat. Arc-csont
jukon fényesre feszült a bőr, valaki harmoni
kázni próbált az ajtó mellett s a kozákok nagy 
nyugtalanságot árultak el. Egyszerre-csak da
lolni kezdtek: vad, lázadó éneket. S egyszerre 
csak felugráltak, ólmosbotokat forgattak a fejük 
felett, belévagdostak a füstbe s táncolni kezdtek 
karikába. A főkozáknak felvillant a szeme, a 
kozákok pedig éleseket rikoltottak: 

— Le az urakkal! Halál az urakra! 
Dörgött tőlük a ház. . . 
Kozákok, kozákok! Nézek felétek, nézek, 

csaknem egy emberöltő messzeségéből s fájda
lom és meghatottság üt szíven, amint vissza-
szállok hozzátok, akik már a túlvilági ködök
ből integettek felém. Látlak titeket szegény
ségben: irtó hadjáratban a sovány életért nyár 
izzásában, tél förgetegeiben. Látlak katonáknak 
kerekedni, idegen határokban verekedni, nagy 
búban búcsúzgatni újesztendő napja körül, kó
borolni az országutakon, szembemenni az őszi 
széllel, csatázni farkasokkal, túrni nagyurak föld-
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jeit és látlak titeket, amint kivénült tagjaitokkal 
összeestek tehetetlenül a nagyurak ekéi mellett 
és egy zokszó nélkül haltok meg a barázdában. 
A dalaitokat is hallom még, kozákok! Halálos 
messzeségből figyelgetek felétek s hallom, egyre 
hallom bús kardalotokat a ti halott messzesége
tekből. Őszi viharzúgások idején, nagy telek éj
szakáin felémcsendülnek még e jajongó dalok, 
mert véretek-vére vagyok, kozáliok... Esztendők, 
jaj, micsoda esztendők választanak el titőletek, 
akik kimentetek azóta e világból megtört ta
gokkal, mezítelenül: amily meztelenségben jöt
tetek valamikor erre a világra. Ti elmentetek 
már s elmerültetek a túlvilági ködökben... Ho
mályos szemmel nézek utánatok: egy-egy arc 
még visszafordul felém s úgy rémlik föl, mintha 
megismerném. Talán a szegény Turbis Antal volt, 
talán a sokfölényü főkozák. A kezével is intett 
felém s az arca fehér nagyon . . . Elszorul a szi
vem, mert tudom, magatok után szólongattok. 
Egy emberöltő csak még: altkor én is elejtem 
csüggedt kezemből a tollat, elkókad a nyakara 
s bizonytalan lábakkal megindulok a túlvilági 
ködök felé. S imbolygó alakom után talán ugyan
úgy néz majd el a fiam, talán az unokám s én 
visszanézek reájuk meggyötört arcommal. Mezii 
telenül megyek el innét, amily meztelenségben 
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léptem be valamikor ebbe a világba. Csak a 
hírünk marad meg, kozákok! 

. . . A kozákok egyre járták még a házban: 
remegő fütykösökkel, dobogó lábakkal. S éle
set rikoltoztak az urak ellen. Akkor már a fő-
kozák is felállt az asztalnál s kihányván mellét, 
tenyereivel csattogott a tánchoz. 

De valahogy erőszakolt volt a kozákok ez-
esti kedve. Talán csak megszokásból tették a 
nagy hangot, a fökozák megviditására. Érezték 
talán, hogy nagyot vétkeztek ellene, amikor 
annyira elhagyták szorongatott állapotában. 

Nem is maradtak sokáig, hanem egy utolsót 
hörpentvén, kezet fogtak az öreggel s egymás
után tünedeztek a kék éjszakában. 

Ahogy magára maradt a fökozák, óvatosan 
bereteszelte a pitvarajtót, meg a szoba ajtaját. 
Akkor leakasztotta a lámpát, letette a kemence
padkára, földre teritette gubáját s ráült. És a 
sercegő világnál leoldván nyakából a zörgő zacs
kót, kiöntötte a tartalmát. Ijedezve fülelgettem 
a dunna alól, mert soha annyi pénzt nem láttam 
egy rakásban. Volt az forintban meg ötkoronás-
ban legalább ötszáz. 

A fökozák maga elé hajolt s hegyes, csőr
szerű orra bántó-élesen vált ki a kormos petró-
leumvilágitásban. Előrehajolt s mialatt egy rongy-
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darabkával villámgyorsan kezdte tisztogatni a 
pénzeket, magához beszélgetett. Néha felfigyelt 
váratlanul: nem hall-e valamit az éjszakában? 
A forintosokat sorbanézegette s amelyik jó-tiszta 
volt már, hirtekn visszadugta a zacskóba s 
akkor éppoly-gyorsan tisztogatta tovább a töb
bit. Homlokát ráncbahuzta: mély gond gyötör
hette ezen az éjszakán. Aztán csak felsóhajtott: 

— Hajhaj... Nehéz a szegénységnek... 
Másnap szombat volt. Nagyanyám hozzálá

tott, hogy kikészítsen az útra: harmadnap in
dulnom kellett édesanyámékhoz. Mert elvirág
zott a nyár s alig két hetem maradt a kollégiu
mig. A fökozák, mikor megtudta, hogy nemso
kára indulnom kell, az elsöházba hivta be a 
nagyanyámat. Később beszólított engemet is. 

Nagyanyám a kemencénél, az öreg az asz
tal mellett állt. Az asztalra egy csomó ezüstforínt 
volt kiszámolva. Intett, hogy menjek közelebb. 
Az asztalhoz léptem s figyelmesen néztem föl az 
öregre. Megfogta a fejemet: 

— Hát mégis bevisznek a koUédiomba? 
— Igenis, nagyapám. 
— Ugy, ugy, — s hosszan fürkészte az arco

mat, miközben hangtalanul bólogatott. — Hát 
oszt van-e pénzetek a kollédiomhoz? 
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— Nem tudom, nagyapám, — feleltem némi 
szorongással. 

Az öregnek megrezzent a feje: 
— Hát nincs, én tudom. Hatvan forint kell 

rád az elsö esztendőre, pajtás, hát ezt a pénzt 
majd én adom. Itt van mind az asztalon. Azon
felül egy forint teneked, hogy ne legyél krajcár 
nélkül... 

Megköszöntem neki. Az öreg a nagyanyámra 
nézett: 

— Ha eccer meg tanálok halni, a pénz fele, 
ami nálam van, a tied lesz. Fele a gyereké. 

Nagyanyám hallgatott. A fökozák most a 
szemembe nézett erősen: 

— Te megnősz eccer, pajtás, de én aftkor 
mán nem leszek. Hát csak annyit mondok, hogy 
emlékezzél meg rólam. Szegény voltam mindég,, 
de megmaradt a becsület... 

Kiment a szobából. 
Ezután csak kétszer láttam még az öreget. 

Másnap, vasárnap délután, a kozákok tiszteletére 
áldomást fizetett Brugós. Még hajnal felé is 
dalolgattak a kastély-udvarban. A betakarítás 
örömére készült az áldomás. Azonfelül — hosszú 
idő után — először kerekedett hangulatra a (kasz
nár is, mert két nappal előbb váratlanul meg-
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lepte leánya, az Emmi fiatalasszony. Persze 
férjestől. 

Feneketlen vigasságba nyúlt el az áldomás. 
Amire én is odaértem volna a nagyanyám

mal, már a ^kozák mondott köszöntöt mérges 
dühvel a kasznárra. Erre felállt Brugós. A ba
jusza ki iVolt szurkolva, mint a villa két ága. A 
kozákokban legdolgosabb segítőtársait köszön
tötte vissza. 

Hosszú faasztalok mentén ültek, lócákon. 
Legfelül a kasznár, oldalánál veje, a festöúrfi, 
másik felől öreg tanítónk. Azontúl a kozákok 
s egyéb arató-népek. Az úrfi mellett a főkozák, 
szemközt vele öregapus, akit kétfelöl támogatva 
hozott el az apám és a nagybátyám. A fák szé
lein, a gyepen leányok, menyecskék gyülekeztek 
ünneplőben. 

Nagy volt a kedv, mind-hangosabb a szó, 
mert a cigányok is elésompolyogtak kellő időre 
s cincogva próbáltak hangolni. A verandán a 
kasznárné intézkedett fürgécskén s egyszer-csak 
lejött a lépcsőn az Emmi fiatalasszony is, hogy 
körülnézzen: rendben van-é minden? Asszonyok, 
leányok Összesúgtak, amint feltűnt. Szép volt, 
csak kicsit komoly. Mindenkihez volt valami jó 
szava s a főkozáknál külön is megállt. Vállára 
tette kis kezét s előrehajolt az öreghez, mintha 
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kérdezett volna tőle valamit. Aztán fölhajolt s 
arranézett, ahol én álltam a nagyanyámmal. Fel
mosolygott, mint régen s magához intett. Re
pesve indultam feléje. Lehajolt, a szememet 
nézte: • 

— Szeretsz még, Jánoska? 
— Nagyon ^zeretem... 
.Kézenfogott s magával vitt a verandára. 
Telt-múlt az idő az udvaron. Evés után inni 

kezdtek. A szemek csillogtak, a kozákok pipáztak 
ágaskodó pipáikból. Brugós maga elé dütötte 
hordóhasát, rekedten nevetett. A vén Pikor fel
állt s a derék urakra ivott, öregapus belekapott 
a hajába s reszkető-cérnán kezdett mekegni: 

He-e-e-jh! Ha-a-a-jh! Kutya-ba-a-njh! 

A cigányok tust vágtak s akkor rákezdtek 
arra, hogy: >Ha látom a förgeteg elejit...« 

Asszonyok, leányok megmozdultak a gyepen. 
Vidra prímás teljes lélekkel rángatta a vonót, a 
kozákok hozzádaloltak: 

Azér, hogy én egyiigyüsn 'lek. 
Egésséget úroal se cserélek . . . 

A kozákok egyik markukkal a tarkójukat 
fogták, másikkal a pipáikat tartották föl. öreg-
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apus piros képpel tapsolt. Már ott tartottak, 
hogy: 

Ügy jóllakok zsíros tarhonyával, 
Mint az geróf tekenősbékával! 

Akkor egyszerre felugrott a főkozák. Kék 
csikősingben, lengő gatyában, lötyögő csizma
szárban. Már a cigányok előtt állt s föltartott 
ujjaival belepattintván a levegőbe, elkiáltotta 
magát: 

— Az enyimet, csipások! 
A romák rárezzentettek az összes csikósok 

nagy bánatára. Az öreg ott illegette magát, a 
két sarkára állt, dalolt: 

Lóra csikós, lóra, elszaladt az ménes... 

Csattintott a tenyerével, a csizmájára csapott: 
— Bőgős!! 
A bőgős röhögve hunyorított, hogy meg

értette, nyalja a nemzetes úr talpát s abban a 
pillanatban macerálni kezdte a brugó hasát. A 
főkozák felkurjantott lelkesen: 

Csak egyedül pányván legelész az nyerges... 

Már a Iklarinét is felsikoltott, a cimbalom zen-
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gett. Az öreg az újjá hegyein forgott, beta
pasztotta füleit, összeverdeste a sarkát: 

Szétszaladt az ménes harmat szárattjára... 

A prímás kacskaringóban cifrázott, a bőgős 
mély húrban avatkozott bele s úgy csapták rá a 
csikósok keserűségének végső sorát, mialatt a 
főkozák megállt s megfenyegette a nagy eget: 

A jó Isten tudja, hogy mi lesz az ára?... 

Mindenki a főkozákot nézte. Az öreg egyet 
fordult, ráfenyegetett tréfásan a prijmásra: 

— Mégeccer! De hadd menjek! 
Pattogóba kaptak a barna gyerekek. Az öreg 

benyúlt a mellényzsebébe s ezüstforintot csapott 
oda a cimbalomra, hogy belezengtek a húrok: 

— Ürnak húzod, füstös! 
A fistesek alázattal röhögtek s cifráztak. A 

főkozák felcikkant a levegőbe. Forgott a csiz
mája orrán, megcsattogtatta sarkait, nagyot ug
rott, úgy kurjantott. Jobbra-balra rúgott vagy 
kettőt, megfordult maga körül, csattintott a 
tenyerein. Jobbkezét a csípőjére csapta le, másik 
kezével fülönkapta magát, egyszerre lehuppant, 
éleset rikoltott s portkavarva dübörgött a csíz-
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máival. Brugós, a veje, a tanitó, a kozákok fel
ugráltak s egyszerre tapsoltak a táncra: 

A jó Isten tudja, hogy mi lesz az ára?... 

A fökozák megint forintot hajított a cim
balomra: 

— Kedvemre, te vacok! Hej! 
Már ötödször ismételte a banda. Hajlongott 

a primás, ujjbütykeivel billegett a klarinétos, 
izzadt a cimbalmos és szenvtelenül hajigálta 
hátsórészét a bőgős, miközben a brugőn fürészelt. 
Csattogott és zengett az udvar. A fökozáknak 
nedves lett a haja, lihegve fújt s már ötödször 
hajított ezüstforintot a cimbalom nyavalyás mű
vésze felé: 

— Hejejejj! Hejejejj! 
A kozákok velefújták, teletorokkal: 

A jó Isten tudja, hogy ml lesz az ára?... 

Micsoda forgatag támadt mindebből! Már 
Brugós is illegette magát az asztalfőn, a veje 
kiválasztott magának egy szemrevaló menyecs
két, úgy kezdte forgatni. A kozákok is táncba
ereszkedtek. Suhogó, libegő, dobogó hejehujázás 
volt már az udvar. Emmi asszony fáradt mosoly-
lyal állt a veranda felső Jépcsőfokán s átölelte a | 
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fejemet. Nagyanyára is a kedves fiatalasszonyhoz 
szorult fel s csöndesen sírdogált magának. 

— Mi baja, Mari néni? — kérdezte részvét-
tel az asszonyka. 

Nagyanyára szepegve harapdálta fejkendöje 
csücskét s a kavargó tömeg legközepére mu
tatott. 

Ott, a legközepén járta a fökozák... De 
hogy, boldog Isten! Már bunkót forgatott, ren
gett és dobogott egyvégben, rekedt csuhajt kia
bált, a haja csattogva repkedett... Marék pénzt 
vágott oda a cimbalomra, hogy kunkorgó zen
géssel pattant szét egy húr s mialatt rázni kezdte 
magát dühösen, összeverdeste a sarkait: 

— Jujujujj! Sose volt ilyen kedvem! , 
Nagyanyára szipogva nézett föl a fiatalasz-

szonyra: 
— Rossz vége lesz ennek, Emmike... Vesz-

tit érzi az öreg. . . 
Mikor szakadt vége, az Isten tudná. Én a 

nagyanyámmal aludtam, mert az elsöházban fél
tem egyedül. Késő volt, nagyon késő. Már nem 
lehetett messze a virradat, de a grófi kert felől 
még mindig áthallott a muzsika, meg egy-két 
rikoltás. A bőgő igy tett az éjszakában: düvö.., 
düvö... 

Másnap ebédtájt nagyanyám kikészítette az 
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útravalómat: délután indulnom kellett, mert va
csorára már hazavárt az édesanyám, szegény. 
Élesen, de mind-szelidülö fénnyel vert a nap. A 
fökozákot nem láttuk: az ólban alhatott valahol. 
Nyilt volt a mennybolt kékje s a két templom fö
lött hosszan, igen hosszan kerengtek a gólyák. 
Egyik szomszédunk kikönyökölt a kerítésre s 
látva a nehéz búcsúzkodást, ennyit szólt: 

— Mennek a gólyák, ősz lesz. 
Magam is búcsúztam. Átszaladtam másik 

nagyanyámhoz: könnyezve vált meg tőlem, mert 
nem tudhatta, fog-e még látni az életben? Aztán 
pár hatost csúsztatott a kezembe ö is, két nagy
néném is. öregapus huncutkodva hunyorgott: 

— Nagy ivás vót az éccaka, testvér... 
Amire visszasiettem volna az útravaló ba

tyumért, nagy felfordulást találtam a fökozák 
tanyáján. Nagyanyám sok remegés közt tett-vett 
a hátulsóházban, a fökozák pedig a tornácon 
ült, maga alá húzott térdekkel s szivremegtetőn 
ordított... 

(... így csak a kivénült szkitha harcos üvölt-
hetett a miatt való keserű szégyenében, hogy 
elvesztvén nemzöerejét, ezentúl már csak edényt 
mosogathat a konyhában ...) 

A tornácon gugolt a fökozák olyanformán, 
hogy állát a térdeire fektette s ujjaival belemar-
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kolván a hajába, ijesztőn jajgatott. Arcvonásai 
eltorzultak, szeme kidagadt s nagy kinok közt, 
fetrengve ordítozott. Mintha nadragulyalével itat
ták volna meg. 

Nagyanyám kiment a tornácra. Mert azt hitte, 
hogy az öregnek talán a sok ivástól fajult meg 
a feje; 

— Mi "bajod, ember? 
A fökozáknak a mély düh miatt könnyek 

potyogtak az arcán. Aztán felordított a derült 
égre: 

— Cudarok, disznók! Léprevíttek, kifosztot
tak! Hiiszonegy pengőt csaltak ki belőlem! A 
büdös vályogvetök, fuj! De megölöm ököt! Meg
ölöm őköt még ma! 

Itt már a nagyanyám se tudta magát visz-
szatartani, mert az öregnek nem volt igaza 
ezúttal: 

— Ember te, ember, hogy nem szégyelled 
magadat! Hát a pénzt nem magadtól hajingál-
tad a címbalomra? Ugy kell most neked... 

Hej, ugrott erre a főkozák! Nem jajgatott 
már. Csak megforgatta a szemét, betoppant a 
pitvarba: 

— Hát te is ellenem vagy mán? 
Ott lekapta a kenyérsütő lapátot s két ma

rokra lendítvén ki, odasújtott vele a nagyanyám 



177 

válla közé, aki szegény megbomlottan szaladt 
ki az udvarra, az udvarról a szomszédok felé. 
Az öreg utána! De amikor látta, hogy úgysem 
érheti utói, visszalihegett a pitvarba s két ma
rokra lendítvén a lapátot, a falról nagy csőröm-
pölés közt seperte le a tányérokat, tálakat. Jnnét 
betört az első-házba, ott leverte a Krisztust, 
meg az összes szenteket rámástul. j*kkor kiverte 
a három ablakot, hogy szilánkokban porzott ki
felé üveg, ablakráma. Aztán a hátsóházban íJrt-
zuzott veszetten. 

Akkor kirohant fújva: hogy kit találhatna 
még? Forgott a szeme, lobogott a haja. Két 
markában a lapátot forgatta, hogy szelet kavart 
a levegőben. 

Akkor jött hazafelé a tehénesorda. A főko-
zák neki! Zúgott, csattogott a lapát. A tehenek 
megvadultak és bőgve, nagy kolomprázás közt 
rohantak végig az utcán. A főkozák köztük, a 
porfelhőben! A csorda neki az alvégnek -bő
szülten, szEu-vaival mindent szétfúrva, hányva. 
A faluvégen neki a cigányok kalyibáinak, ta
posva, összehajigálva a putrikat. Dádék, purdék 
sivalkodva rebbentek szét, a gulyába keveredve. 
A tehenek bőgtek, a cigányok a feneküket csap
kodták: 

— Jáj, itt a devlá! 
Komáromi: Hé, kozákok ! 12 
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őrjöngő kavarodás kezdődött a fullasztó por
ban. A tehenek mindent letaposva bőgtek, a 
bika szarvára kapta a klarinétost, ugy hajigálta 
a magosba. A cimbalmos magára borította a 
cimbalmot, csak a lábaival bokázott alóla. A 
nagybőgős hátára kapta a brugót... 

Akkor ért oda a fökozák s csépelni kezdett 
a lapáttal. Szétverte a cimbalmot, aztán a bőgős 
után vetette magát s két marokra lendítvén a 
lapátot, forgácsban repült szét a lapát is. Csak 
a nyele csapkodott és cikázott már az öreg 
markában. A gulya a nézpesti rétség felé me
nekült, a cigányok a Medvec ingoványainak pró
báltak eliszkolni. Magas por tornyosodott a ha
tárban s e porkazal legközepén csapkodott a 
fökozák és rekedten rikácsolt: 

— Vissza a pénzemet, cudarok.' 

Aztán elveszett a porban. 

. . . Jó-délután volt, mikor a mezei utón egye
dül baktattam édesanyámék faluja felé. Hátamon 
csekély batyum, kezemben egyenes botocska. 
Mögöttem szikrázva csúszott a nap s a nyárfák 
eldűlt árnyékot vetettek maguk elé. Bús arany-
szin terült el a tájon, a faluk tornyoc^kái vékony 
hegyben szöktek ki a facsoportok mögiil s a 
távol messzeségben hamukéken sávosodtak a 
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hegyek. Még azokon is tul az ország határhavasai 
sziporkáztak. 

Egyszer megálltam még s visszanéztem a 
falu felé. A tetödombon, a két torony mellett, 
egy férfi álldogált, mellette úriasszony. Az asz-
szonyka kezében valami fehérség villant meg. 
Talán a zsebkendője. 

Gondoltam, csak Emmi kisasszony integet
het utánam. Visszalóbáltam feléje a kalapomat. 
Aztán tovább-mendegéltem. 

A fökozákka! nem találkoztam többet, mert 
azon az őszön elveszett nyomtalanul. Sok min
dent beszéltek erről az eltűnésről, de bizonyosat 
senkisem tudott. Az egyik csikóslegény ugy tudta 
például, hogy nagy felhőszakadás jött a nézpestí 
rétség fölé. A lovak remegve bujtatták össze a 
nyakukat, a főkozák pedig a gubája alá vonulva 

állt meg a rétség közepén, hogy csupán suta 
kalapja látszott ki a guba tetején, meg alul a 
bot, amelyre rádiilt az öreg s ugy nézett farkas
szemet az Istenitélettel. Zengett-csattogott a 
vihar, jég is szakadt közbe s olyan mennykövek 
csapdostak, hogy lángranyilt töIük az ég, a föld 
pedig reszketett. Az egyik mennykő éppen azon 
a tájt sújtott le, hol a főkozák álldogált. Mire 
elrohant a fergeteg és kividult a tájék, az öreget 
nem látták sehol... Mások ugy tudták, hogy a 

12* 
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fökozák nagy hullámcsapás idején ladikon akart 
átkelni a Latorcán. Áradott a viz és nagy habot 
hányt, de a makacs öreg mégis nekivágott. A 
középtájon veszkődhetett már az evezővel, ahol 
duzzadtan repült alá a folyó, amikor hirteknü! 
egyet fordult a keskeny ladik s valami cuppa-
nás hallatszott. Egyszerre nagy sebességgel kez
dett szaladni lefelé a ladik, de üresen és a nyo
mában egy kalap táncolt karikába az örvény körül.. 

Esztendőkkel rá, amikor nagyobb diák let
tem, fölkerestem a nagyanyámat. Akkor már be
tegeskedett. Hogy im elbeszélgettem vele, szó 
került a fökozákra is. Nagyanyám elmondta, hogy 
távozásom után, mikor az őszi szelek is meg
jöttek volna, egyre nagyobb búsulásba esett a 
fökozák. Mintha titkos gondok emésztették vOlna. 
Nem legénykedett már, mint azelőtt s itt-ott egy 
bizalmasabb szót vetett a nagyanyámnak is. 
Többször elpanaszkodott a kozákokra, hogy csa
lódott bennük, mert egytől-egyig elhagyták a 
végszükségben. Ez a csalódás sokat gyötörte. 
Egyszer-kétszer szót ejtett nagy csúfságáról is, 
mikor megkötözve vitték el a csendörök. Az is 
bántotta, hogy Brugós mentette ki a bajból. De 
legnagyobb kudarcának mégis azt találta, hogy 
a döntő összecsapásban a kasznár maradt felül 
mindenképpen. 
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Egy darabig eljárogatott még a ház körül, 
de a méneshez már nem nézett ki. Valamelyik 
délután oszt — nagyanyám éppen feküdt, mert 
nyilallott az oldalába — az öreg a kézimalmot 
akarta megigazítani s félkézzel emelte ki a ma
lomkövet. Akkor délután megroppant vailami 
a fejében. Az öreg nem szólt semmit. Másnap 
alig tántorgott. Odament a nagyanyám ágyához 
és ami nagy esztendők óta nem esett meg, le
hajolt a felesége fölé, megsimogatta: 

— Hej öreg, öreg.. . Minek igy élni? 
Később felállt, a zacskó pénzt leoldotta inge 

alóL s az asztalra tette. Magáravette a gubát, 
elészedte a botot s kiment. 

Senkisem látta azontúl. 
Azon az őszön nagy áradások voltak. A La

boré, Ondava, Latorca, meg a Tapoly elhagyta 
rendes folyását s tengert zúdított a vidékre. A 
faluk kertjeit nyaldosta az árviz. Hideg is jött 
s hódarát kezdtek szitálni a felhők. A kozákok 
tapasztalván, hogy elment a vezér és nem je
lentkezik többet, összeálltak és kutatni kezdtek 
utána. Hetekig keresték hiába. Mindössze annyit 
tudtak megállapítani, hogy a lazonyi erdőkben 
látta egy kondás, amint estetájt a Verhovina felé 
igyekezett nagy-sietve. Egyebet nem sikerült ki
nyomozni az öregről. 
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A kozákok kétszer-háromszor összejöttek az
után is az elsöházban s elbeszélgettek a vezér 
viselt dolgairól. Megállapították, hogy nagy fö
lény és sok eszélyesség volt benne, melyekkel a 
közös ügyeket igazgatta. Am lassankint szét
hulltak a kozákok. Fö nélkül nem tudtak össze
tartani s ennekfolytán nagy szegénységbe sülyed-
tek vissza. Az is baj volt, hogy fegyelem hijján 
kiveszett belőlük a régi lendület. Valahányszor 
bajbajutottak, összebújtak még ketten-hárman s 
nagy keserűséggel emlékeztek meg a fökozákról, 
hogy csak jönne vissza egyszer még! 

De az öreg nem került elé többet. 

— Vége 
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